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Rublį.
Istoriškoji Špyga ir Aukos.
Naminė Taika, Ar Naminis 

Karas?
Kas Nors Turi Darbuotis.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Kaip nususęs šuo negali ap-
siginti nuo blusų, taip Kelei
vio štabas negali pasiliuosuoti 
iš senųjų rusiškų rublių. Ne tik 
Bagočius, bet ii' Michelsonas, 
matyt, jų tebesinešioja pilnus 
kišenius.

Strazdas irgi apsirgo ta rub
line liga.

Kovo 28 dieną ant pirmo, 
puslapio Keleivio redaktoriai 
šaukia: “Stalino rublis tarp
tautinėje rinkoje neturi jokios 
vertės.”

Aišku, kad jie turi mintyje 
ne Stalino, bet caro Mikalojaus 
rublį. “Stalino rublis” šiandien 
rinkoje yra veltas 20 ameriko
niškų centų.

★ ★ ★
Keleivis negali pamiršti dar 

vieno dalyko, atseit, garsiosios 
Michelsono špygos, kurią j is į 
So. Bostono masiniam susirin-i 
kime anais metais įmetė Į ke
purę, kuomet buvo renkamos 
aukos Lietuvos žmonių pagal
bai. Laikas nuo laiko ta hitle
rinė špyga išlenda Keleivio 
skiltyse ir tiek.

Pavyzdžiui, Keleivis barasi 
ant manęs, kam aš “pavydžiu” 
aukų, kurias Amerikos Lietu
vių Taryba gauna nuo apgau-j 
tų lietuvių ir praleidžia hitle-l 
rinei propagandai. Ir sako:

“Ir yra ko pykti, nes kai jis I 
pats išeina kolektuoti Stalino! 
vierai paremti, tai, vietoj do
lerių, lietuviai prideda špygų.”

Na, o viso labo tik ta viena 
Michelsono špyga buvo Įdėta 
į kepurę.

Tuo tarpu, visi nuoširdūs 
lietuviai labai gausiai aukoja 
Lietuvos žmonių pagalbai. 
Taip gražiai aukoja, jog tik su 
vienu Aštuntuoju Siuntiniu Lie-! 
tuvai Pagalbos Teikimo Komi- ' 
tetas pasiuntė Lietuvos žmo
nėms paramos už 53 tūkstan
čius dolerių.

★ ★ ★
O kaip su Amerikos Lietu-1 

vių Taryba? Ji susideda iš tri-i 
jų srovių. Jau antri metai ji j 
veda vajų už sukėlimą 50 i 
tūkstančių dolerių, bet dar to
li gražu neturi tiek surinkus.

Tai kam lietuviai daugiau 
duoda špygų, negu dolerių:' 
Amerikos Lietuvių Tarybai, ar 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui ?

★ ★ ★
Susiėjo Amerikos organizuo-; 

tų darbininkų ir pramonės-! 
prekybos atstovai ir išleido! 
manifestą. Tai pirmas tos rū
šies manifestas visoje Ameri
kos istorijoje. Darbininkai ir 
kapitalistai pasižada po karo 
palaikyti namie taiką ir ra
mybę.

šis manifestas bus išverstas 
ir patalpintas Laisvėje. Lietu
viams pravartu su juomi susi
pažinti.

Beje, o ar skaitote Laisvėje 
Katajevo apysaką “Baltuoja 
Burės Tolumoje”? Ypatingai 
perskaitykite Antano Venc-į 
lovo įžangą, ši plati vertėjo 
įžanga palengvins sekti ir su
prasti visą apysaką.

★ ★
Iš Tariffville, Conn., rašo 

vienas draugas ir skundžiasi, 
kad toje apylinkėje niekas ne- 
sidarbuoja dėl paramos Lietu
vos žmonėms. Lietuvių esą ne
mažai, bet nė piršto nejudina 
tuo reikalu.

Panašių apsileidusių lietuvių 
rasime ne vien tik Connecti
cut valstijoje. Jie. sėdi ir nieko 
neveikia. Savo liuosas valan
das jie praleidžia visai veltui.

Bet štai geras pavyzdys. 
Užvakar Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto Centran 
sunkvežimis atvežė net aštuo- 
nius didžiulius baksus, pilnus 
drapanų * Lietuvos žmonėms. 
Visi jie iš West Lynn, Mass. 
Ten lietuvių kolonija ne per 
didžiausia, bet, matyt, kas nors
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sus laikos taryboj Dancigas jau užimtas, Suimta 50.000 ir Užmušta 80.000
Washington. — Jungtinės 

Valstijos ir Sovietų Sąjun
ga turės po tris balsus pa
saulinėje taikos ir saugumo 
taryboje po dabartinio ka
ro, jeigu Jungtinių Tautų 
bendroji konferencija San 
Francisco pripažins šiems 
dviems kraštam po tiek bal
su. San Francisco konferen
cija prasidės balandžio 25 
d.

Baltasai Rūmas paskelbė 
Jaltos (Krymo) konferen
cijos nutarimą reikalauti 
Sovietų Sąjungai ir Jungti
nėms Valstijoms po tris 
balsus toje taikos palaiky
mo organizacijoje.

Anglijos imperija būtų 
atstovaujama 6-iais balsais 
— vienas nuo pačios Angli
jos ir po vieną nuo Kana
dos, Australijos ir trijų ki
tų savivaldiškų, sudėtinių 
imperijos dalių (dominijų). 
Atsižvelgiant į tą daugerio
pą Didžiosios Britanijos at
stovybę, todėl, maršalas 
Stalinas Jaltos konferenci
joj reikalavo Sovietų Są
jungai trijų atstovu poka
rinėje saugumo taryboje — 
vienas nuo Sovietinės Rusi
jos ir po vieną nuo dviejų 
kitų didžiųjų sovietinių Re
spublikų — Ukrainos ir 
Baltarusijos.

Prez. Rooseveltas sakė, 
kad jei Sovietams bus duo
dama trys atstovybės bal
sai, tai ir Amerika turėtų

VA AKJ MLAAUUikJ ▼ * l

nuo pačių Jungtinių Valsti
jų ir du nuo jų valdomų | 
žemių kitur.

(Tąsa 5-tame pusi.)

SAKO VOKIEČIAI Nacių ties Karaliaučium; Dancige
Berlyno radijas skelbė, 

kad vokiečiai ruošiasi “ap
leisti” didelį Dancigo uos
tamiestį. Sako, faktinai vi
sas Dancigo miestas jau ni
šų rankose, apart mažo 
sklypo apie senąją tvirtovę, 
ir visi Dancigo uosto įren
gimai esą sunaikinti. Vo
kiečių armijos laikraštis 
penktadienį sakė, kad 
vietai užėmė Dancigą.

Subirta 18.500 Vokiečių

So-

NACIAI “PAVEDA 
ŽMONĖM SPRĘST, 

AR DAR KARIAUT

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė šitokį Mas
kvos pranešimą:

Trečioji Baltarusijos ar
mija galutinai nušlavė vo
kiečius, apsuptus prie jūri
nės Frisches Haff įlankos į 
pietų vakarus nuo Kara
liaučiaus. Per kautynes šio
je srityje nuo kovo 13 iki 
29 d. sovietiniai kariai su
ėmė 50,000 vokiečių ir už
mušė 80,000.

Tuo pačiu laiku raudon
armiečiai šiame fronte pa
grobė 128 vokiečių lėktu
vus, 605 tankus ir motori- j ir 36 lauko patrankų.

nes patrankas, daugiau 
kaip 3,500 lauko patrankų, 
1,440 minosvaidžių, 6,447 
kulkosvaidžius, 686 šarvuo
tus trokus, 247 radijo duo- 
tuvus, 35,960 automobilių, 
474 traktorius, 232 geležin
kelio garvežius, 7,673 vago
nus ir 313 sandėlių įvairių 
karinių reikmenų.

Antroji Baltarusijos ar
mija valo nacius iš rytinės 
Dancigo dalies. Per mūšius 
kovo 28 d. sovietiniai kariai 
čia suėmė 18,500 vokiečių 

i kareivių ir oficierių ir pa- 
i grobė 50 jų lėktuvų, 67 tan- 
’ kus ir motorines patrankas

RUSA! ARTĖJA PRIE 
BRATISLAVOS

Berlyno radijas sakė, jog 
i maršalo Malinovskio Ant
roji Ukrainos armija Če- 
choslovakijoj per dieną pa
žygiavo 17 iki 25 mylių pir
myn į vakarus nuo Hron u- 
pės, linkui Bratislavos 
Spragos, vedančios į Aus
triją. Vokiečiai skelbė, kad 
rusai mėginę pereit Nitros 
upę, bet naciai juos sulaikę 

!už 47 mylių nuo Bratisla
vos. f

DAUGIAU AMERIKONU 
KRITO, NEGU CIVI- 

L1AME KARE
Berne. — Vokiečiu ko

mandos generolas Kurt 
Dittmar statė klausimą per 
radiją”: “Ar dar yra kokia 
prasmė Vokietijai tęst ko
vą?” ir atsakė, kad dar, 
girdi, verta kovoti. Nacių 
propagandos ministeris Go
ebbels savo laikraštyje ra
šė, kad jei vokiečiai nustos 
kovoję, tai nieko daugiau 
nepraras, kaip tik savo 
“namus, gyvybes ir laisvę”. 
Goebbels pridūrė: “Naminis 
(žmonių) frontas ir armija 
turi išlaikyt pasiryžimą ko
voti, ir jų ryžtinga vienybė 
gali patarnaut kaipo kons- 
truktyvis veiksnys tokiuose 
žingsniuose, kuriuos mūsų 

gauti tris balsus —_ vieną vadai galėtų daryti.”
Gen. Dittmar ir Goebbels 

’nukalbėjo taip, kad dabar,
tu-

Sovietų Armija Maršuoja 
Per Austriją; Siekia Atkirst 

Vokiečius Italijoj

girdi, ’’patys žmonės” 
! rėsią spręst, ar toliau gin- 
! tis ar pasiduot.p i 1. ■ 1 ris ar pasiduot.Gromyko Atstovaus- - - - - - - -

Sovietus San Frau-' Sovietai Subužė Austri-
cisco Konferencijoj

Maskva.—Jungtinių Tau
tų konferencijoj balandžio 
mėnesį San Franciscoj So
vietus atstovaus jų ambasa
dorius Washingtone, Gro
myko, o ne Molotovas, So
vietų užsienio reikalų ko
misaras. Prie ambasado
riaus Gromyko toj konfe
rencijoj bus dar septyni So
vietų Sąjungos delegatai- 
specialistai: A. A. Sovolev, 
Balkanų kraštų žinovas; 
profesoriai S. A. Golunski
ir S. B. Krylov, gen. A. F. 
Vasiljev, adm. Rodionov ir

Berlynas kartojo, kad So
vietai užėmė Dancigą.

gražiai pasidarbavo. Kas nors 
susirūpino Lietuvos žmonių 
sunkiąja padėtimi. Rezultatai 
puikūs.

Joks nusiskundimas šios 
probelmos neišspręs. Vienas ar 
du draugai bei draugės bile^ 
grupėje lietuvių turi imtis už 
pradžios darbo. Kiti pritars ir 
padės.

jos Kalnų Liniją
London, kovo 30.— Pra

nešama, kad Raudonoji Ar
mija, įsiveržus iš Vengri

jos, sulaužė vokiečių apsi
gynimo liniją parubežiniuo- 
se Austrijos kalnuose.

TIK 30 MYLIŲ NUO 
VIENOS!

London. — United Press 
praneša, kad Sovietų ka
riuomenė užėmė pozicijas 
tik 30 mylių į pietų rytus 
nuo Austrijos sostamiesčio 
Vienos.

London, kovo 30. — Mar- motorinės patrankos ir pės- 
šalo Tolbuchino Trečioji tininkai šarvuotuose 
Ukrainos armija vakarinė- mobiliuose sulaužė vokiečių 

linijas ir nešte nešasi ar
tyn Austrijos sostamiesčio 
Vienos, kuri pirm karo tu
rėjo 1,900,000 gyvent. Na
ciai paskelbę nepaprastą 
karo stovį Vienoje.
Užkirst Naciam Ištrūkimą 

Iš Italijos!
Sovietų kariuomenė žy

giuoja šiaurinėmis ir pieti
nėmis Dunojaus pakrantė
mis į vakarus artyn Bratis
lavos Spragos, Dunojaus 
klonio lygumos tarp čecho- 
slovakijos miesto Bratisla
vos ir šiaurinių Neusiedler 
ežero krantų. Šioje srityje 
maršalo Tolbuchino kariai 
paėmė vietas už 140 mylių 
nuo Italijos rubežiaus.

Neseniai anglų feldmar
šalas Harold Alexander, 
vyriausias talkininkų ko- 
mandierius Viduržemio 
ros srityje, kalbėjosi su 
maršalu Tolbuchinu. Neofi
cialiai pranešama iš Mas
kvos, jog buvo susitarta, 
kad Tolbuchino armija 
maršuos per • Austriją už
kirst dvidešimt šešioms na
cių divizijoms pasitrauki
mą iš šiaurinės Italijos.

je Vengrijoje nutrenkė vo-! 
kiečius 20 mylių atgal va
kar per dieną ir pasiekė 
Austrijos, sieną už 43 my
liu nuo to krašto sostinės 
Vienos. O Laisvųjų Austrų 
radijas sakė, kad Raudono
ji Armija jau įsiveržė į 
Austriją ir užėmė kelis mie
stelius bei kaimus. Tas ra
dijas šaukė Austrijos pat
riotus sukilti ir ginklais 
mušti nacius laukan.

Sovietų kariuomenė paė
mė Koeszegą prie Vengri
jos rubežiaus su Austrija, 
užėmė didelį Szombathely 
miestą, šešių geležinkelių ir 
kelių plentų mazgą, tvirto- 
višką vengrų Kapuvar mie
stą, 43 mylios į pietų rytus 
nuo Vienos; paėmė geležin
kelių stotis Beled, Buek ir 
tris kitas ir Į dar 100 gyve
namųjų vietovių.

Per mūšius kovo 28 ir 29 
d. šiame fronte raudonar
miečiai suėmė daugiau kaip 
18,000 hitlerininkų ir pa
grobė 115 lėktuvų, 71 tanką 
ir motorinę patranką ir 102 
lauko patrankas.

Luksemburgo radijas 
pranešė, kad rusų tankai,

auto-

Ju-

Washington. — Visuose 
'frontuose dabartin. kare 
žuvo 153,791 Amerikos ka
reivis ir 35,750 jūreivių iki 
kovo mėnesio pradžios. Tai 
beveik 3,000 daugiau, negu 
Civiliame Kare (prezidento 
Lincolno laikais) tarp lais
vų šiaurinių ir vergiškų 
pietinių valstijų. \

Praeitame pasauliniame 
kare buvo nukauta 53,559 
Amerikos kareiviai ir jū
reiviai.

Dabartiniame kare, pa
gal praeitos savaitės skait
menis, apart užmuštų ame
rikiečių, jie turėjo dar to
kių nuostolių:

Sužeista 473,669 karei
viai ir oficieriai, be žinios 
dingo 88,209, nelaisvėn pa
teko 66,228, bet 243,508 iš 
sužeistųjų vėl sugrįžo į pa
reigas.

Amerikos jūreivių nuos
toliai šitokie: Užmušta 35,- 
750, sužeista 42,302, be ži
nios dingo 10,500, nelaisvėn 
pakliuvo 4,267.

Amerikiečiai Nesu
laikomai Žygiuoja

Linkui Berlyno
Paryžius, kovo 30.— Vo

kiečių komanda per radiją 
pranešė, jog amerikiečiai 
pasiekė Bad Wildungeną, 
19 mylių į pietus nuo Kas
sel didmiesčio ir 186 mylios 
nuo Berlyno.

Generolo Hodges Pirmoji 
‘Amerikos armija numarša- 
vo jau daugiau kaip 100 
mylių per šiaurvakarinės 
Vokietijos lygumas, užėmė 
Paderborn miestą, svarbų 
susisiekimų centrą, ir žy
giuoja susijungt su anglų 
kariuomene ir 9-tąja ame
rikiečių armija, veikiančia 
šiauriniame fronto gale, 

i Mažiau kaip 40 mylių spra- 
'ga telieka iki to susijungi- 
imo. O kai Pirmoji armija 
susijungtų su anais, tai 
šimtai tūkstančių vokiečių 
kariuomenės liktų atkirsta 
ir apsupta Ruhr krašte, 
pramoningiausioje Vokieti
jos srityje. Pirmoji armija 
šluoja nacius beveik be šū
vio iš jų pusės.

Trečioji Amerikos armi
ja, generolo Pattono ko
mandoj, į pietus nuo Pir
mosios armijos, įsiveržė į 
Thuringijos miškus kelyje į 
strateginį Eisenach miestą, 
155 mylios į pietų vakarus 
nuo Berlyno ir 90 mylių 
nuo Leipcigo didmiesčio.

Francūzų armija užėmė 
Badeno miestą, 10 mylių į 
rytus nuo Rheino upės.

Generolo Pattono kariuo
menė per dieną suėmė 22,- 
400 vokiečių kareivių ir o- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Angly Karo Laivai 
Taip Pat Pleškina 

i Japonijos Salas
Jankiai Sprogdino Bre
meną, Hamburgą ir Kt.

Paryžius, kovo 30.—Dau
giau kaip 1,400 didžiųjų A- 
merikos bombanešių aud
ringai sprogdino ir degino 
didžiuosius Vokietijos uos
tamiesčius, H a m b u r gą, 
Bremeną ir Wilhelmshave- 
na. v

80,000 japonų turėjo 
mėjimų prieš chinus.

lai-

MAINIERIŲ UNIJA PRIIMA VALDŽIOS PASIŪLYMUS

Guam, kovo 30. — Didie
ji Anglijos karo laivai, 
King George V, Illustrious 
ir kiti sutartinai su Ameri
kos laivynu bombardavo 
Sakishimos salų grupę, Ja- ■ 
ponijos Ryukyus salyne. 
Anglų bombanešiai, pakil
dami nuo savo lėktuvlaivių, 
sprogdino ir apšaudė kari
nius japonų taikinius- salo
se.

Japonų radijas skelbė, 
kad daugiau kaip 100 talki
ninkų karo laivų plaukioja 
netoli į pietus nuo Japoni
jos.

Washington. — Mainie
rių Unijos pirmininkas 
John L. Lewis priėmė dar
bo departmento sekretorės 
Frances Perkins pasiūly
mus dėlei priedų keturiems 
šimtams tūkstančių minkš
tosios anglies mainierių. 
Lewis atšaukė pirmesnį sa
vo reikalavimą mokėt po 
dešimtuką į unijos iždą nuo 
kiekvieno tono iškasamos 
anglies. A n g Ii a k asyklų 
kompanijos dar neatsakė

(šiuos žodžius berašant) j 
darbo departmento siūly
mus. O jis štai ką siūlo:

Reguliarė darbo diena tu
ri būti 7 valandos; už virš
valandžius mokėt pusantro 
sykio tiek. Visą laiką, kurį 
angiiakasis praleidžia po
žemyje, skaityt darbo lai
ku, taigi apmokėt už laiką, 
kurį jis sugaišta, kol pože
myje pasiekia pačią savo 
darbo vietą ir kol iš jos su
grįžta iki kabyklos vartų.

Pagal išsibaigiančią se
nąją sutartį, mainierio lai
kas po žeme buvo 9 valan
dos, įskaitant 15 minučių 
užkandžiui.

Mokėt mainieriui po $75 
per metus kaip atostogų 
(vakacijų) algą. Antrosios 
pakaitos angliakasiam duot 
po 4 centus daugiau per va
landą, o trečios pakaitos — 
po 7 ar 8 centus valandinio 
priedo. Samdytojai turi sa
vo lėšomis parūpint anglia

kasiam čeverykus, kepures, 
darbinius akinius* ir sprogi
mų padegtuvus, bet ne pa
čius sprogimus.

Kasyklų savininkai skai
čiuoja, kad tokie priedai ir 
pagerinimai reikštų dieni
nės mainierio algos pakėli
mą $1.50 iki $1.60.

Yra vilties išvengti ang
liakasių streiko. Senoji jų 
sutartis su kompanijomis 
baigiasi vidunaktį iš šešta
dienio į sekmadienį.

“Pergalė Arti,” Pareiš
kė Churchilias

London. — Anglijos 
premjeras Churchilias savo 
laiške vienam kandidatui į 
seimą rašė, kad jau “arti 
pasisekimo valanda” kare 
prieš Vokietiją.

Anglų bombanešiai jau 
38 naktis paeiliui mete 
dviejų tonų bombas į Berly
ną.
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Toki Jų Bendra darbiai!
Pažangioji spauda iškėlė aikštėn tą 

faktą, jog savaitraštyje “News-week” 
bendradarbiauja atviras Anglijos pro- 
fašistas, majoras gen. J. F. C. Fuller. Jis 
kalbamąjame savaitraštyje “analizuoja” 
karinę padėtį.

Savo “analize”, Fuller’is smerkia tuos, 
kurie perdažnai kalba ir rašo apie bau
dimą karo kriminalistų, šis karas, pa
sak jį, esąs “be politinio dugno.” Visaip 
šis vyras puola Jungtines Tautas, atsar
giai gindamas fašistus!
' Prieš karą Britanijos Fašistų Sąjunga 
Fuller’į statė savo kandidatu į parla
mentą.

Tai buvo atviras fašistas. Šiandien jis 
prisidengęs fašistas. Ir akiregyj to 
“News-week” moka jam pinigus, sam
dydamas, kad jis kenktų Jungtinėms 
Tautoms!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

planus 
okupavimo 
kad joje 

veistis

Vilnis ra-

Amerikos! 
būk išlais-i

Argentinos Fašistų Triksas
Nei vienas blaivai mąstąs žmogus ne

tiki, kad Argentinos karo paskelbimas 
Vokietijai ir Japonijai yra pagrįstas no
ru sumušti fašizmą. Tai dar juokinges
nis žygis negu tas, kurį padarė Turkija, 
paskelbdama fašistinei Ašiai karą!

Kiekvienam juk žinoma, kad Argenti
ną valdo fašistiniai karininkai. Argen
tinoje demokratinis žmonių judėjimas 
pasmaugtas. Laikraščiai suvaržyti,—pa
žangesnieji visiškai uždaryti. Visos de
mokratinio nusiteikimo partijos par
blokštos. Tūkstančiai geriausių Argenti
nos patrijotų kenčia Patagonijos kator
gose. Nesuimtieji veikia pagrindyje, 
pasislėpę. Šimtai, jei ne tūkstančiai vei
kėjų iš Laisvosios Tėvynės (Patria Lib
re) fronto veikia Uruguajuje ir kitose 
kaimyniškose respublikose.

Nepaisant to visko, liaudies judėjimas 
Argentinoje auga ir auga. Argentinos 
valdininkai, — fašistiniai karininkai — 
dreba. Jie jaučia, jog jų valdymo dienos 
suskaitytos.

Iš kitos pusės, fašistinių karininkų 
valdžios nepripažįsta Jungtinės Valsti
jos; jiems svarbu pripažinimą gauti, nes 
tai sustiprintų jų viešpatavimą.

Dar daugiau. Fašistinei Argentinos 
valdžiai rūpėjo įeiti į San Francisco kon
ferenciją, kad per ją ji galėtų paskleisti 
daugiau nesusipratimų Jungtinėse Tau
tose, kad Jungtinių Tautų vienybę at
skiesti fašistiniais syvais.

Šitais tai sumetimais Argentina pa
skelbė karą fašistinei Ašiai. Tačiau ji 
prieš tą ašį nekariaus. Tai tik žodžių ka
ras, žodžių, kurie yra falšyvi.

Argentinos valdžia, nors ji neva yra 
kare su Vokietija, tačiau kaip iki šiol, 
taip ir ateityj, ji priimdinės per Portu
galiją ir Ispaniją atvykusius vokiškuo
sius niekšus, karo kriminalistus, atsiga

benančius krepšius aukso. Ne tik juos 
priims, bet dar ir paslėps, kad pasaulis 
niekad negalėtų jų pasiekti.

Šitokia yra istorija su šiuo Argentinos 
karo paskelbimu fašistinei Ašiai.

Būtų didelė klaida, jei Jungtinės Tau
tos, tuo besivadovaudamos, priimtų Ar
gentinos delegaciją į San Francisco kon
ferenciją. Jeigu toje konferencijoje ne
bus įsileistos Rumunija, Bulgarija ir 
Italija, kurių sūnūs šiandien kariauja 
prieš fašizmą, tai juo labiau neturi būti 
įsileista Argentina.

Jungtinės Valstijos, mūsų nuomone, 
neturėtų pripažinti Argentinos valdžios, 
kaip nepripažino per suvirš vienerius 
metus. Nes pripažindami, mes užduota
me didelį smūgį demokratiniam Argen
tinos judėjimui, tiek daug vilties dėju
siam mumyse.

Supraskime, kad šis Argentinos fašis
tinių valdovų “žygis” yra pagrįstas la
bai blogais norais. Tai suprasdami, vei
kime taip, kad jis kuomažiausiai nau
dos atneštų patiems fašistams.

Tėvai ir Vaikai
Jugoslavijos liaudies priešo, Dražos 

Michailovičiaus, vaikai — 24 metų am
žiaus sūnus Branko ir duktė Gordana 
dar praeitų metų rugsėjo mėnesį apleido 
savo tėvo vadovaujamą grupelę četni- 
kų, pereidami į maršalo Tito vadovau
jamų partizanų eiles (Partizanai šiuo 
metu persiorganizavo ir yra žinomi, kai
po Jugoslavijos Liaudies Armija).

Kodėl gi Michailovičiaus vaikai išsto
jo prieš savo tėvą?

Žinių agentūros ONA korespondentas 
Jugoslavijoj, Landrum Bolling, turėjo 
pasikalbėjimą su Branko Michailovi- 
čium, kuris pasakė priežastį, tardamas:

“Mano tėvo politika buvo tokia: su
laikyti partizanus nuo įsigalėjimo ir 
pats darėsi pasyviu, kad nesukelti prieš 
save vokiečių. Pagaliau, tokią politika 
reiškė vis atviresnį bendradarbiavimą 
su vokiečiais. Tokia politika sudarė di
delę četnikuose opoziciją, ypačiai eili
niuose, tačiau teroristinė disciplina ne
leido jai ryškiau pasireikšti.

“Kaip ir kiti, kurie apleido četnikus, 
aš įstojau į Tito vadovaujamas pajėgas 
dėl to, kad žinojau, jog tik jis vienas 
rimtai bando išvyti okupantus iš Jugo
slavijos.”

Šitaip Michailovičiaus vaikai žiūri į 
savo tėvo politiką, pragaištingą Jugosla
vijos interesams. Negalėdami jie tos po
litikos pakęsti, Branko ir Gordana perė
jo į partizanų eiles ir šiandien kovoja 
ne tik prieš vokiečius, bet ir prieš savo 
tėvą, jiems tarnaujantį.

Na, o maršalo Tito sūnus pasirodė 
didvyriu Raudonosios Armijos eilėse. 
Mūšiuose ties Maskva jis buvo sužeistas 
ir šiomis dienomis parvyko į Jugoslavi
ją pas savo tėvą pasisvečiuoti.

Balsavimai Automobilių Darbi
ninkų Unijoj

Jungt. Aut. Darbininkų Unijos orga
nas “United Automobile Worker” (bal. 
1 d.) skelbia referendumo balsavimo pa
sekmes. Kaip žinia, praeitaisiais metais 
paminėtoji unija savo suvažiavime 
Grand Rapids mieste, Mich., buvo nuta
rusi laikytis nestreikavimo politikos ka
ro metu. Tačiau atsirado delegatų, rei
kalavusių, kad šis suvažiavimo tarimas 
būtų paleistas narių referendumu nu
balsuoti.

Gautieji referendumo daviniai sako, 
kad už nestreikavimo politiką paduoti 
179,998 balsai, o prieš — 99,186. 1.3 nuoš. 
balotų skaitymo komisijos buvo atmesta.

Laikraštis pažymi, jog šis paskelbimas 
dar nesiskaito oficialiniu. Jis bus oficia- 
lis, kai jį patikrins unijos veikiančioji 
taryba. Žinoma, taryba negalės balsavi
mų pakeisti.

Tai parodo, jog pati didžiausioji dar
bininkų unija Amerikoje pasisakė už 
tęsimą nestreikavimo politikos karo me
tu. Ji pasisakė ne tik suvažiavime (vien
balsiai), bet ir referendumu.

Partnerystės Čarteris
CIO, ADF ir Komercijos Butų pirmi

ninkai paskelbė, kad samdytojai ir dar
bininkai vienijasi pokariniam taikiam 
bendradarbiavimui, kuriuo turėtų būti 
užtkrintas kiekvienam darbininkui dar
bas ir pagal kurį visi tarp samdytojo ir 
samdomojo (darbininko) nesusipratimai 
turėtų būti išspręsti taikiu keliu.

Šie vyrai priėmė t. v. Partnerystės 
čarterį, kurį mes ištisai išspausdinsime 
neužilgo.

Šis Čarteris yra vienas retų dokumen
tų, su’kuriuo kiekvienas turėtų susipa
žinti.

n.e-

bu-

FAKTAI KALBA GAR
SIAU Už MELUS

Reakciniai lenkai lupo
mis kongresmano Wase- 
liewski kaltina dabartinę 
Lenkijos vyriausybę perse
kiojime katalikų bažnyčios. 
Kunigai esą žudomi, baž
nyčios uždarinėjamos ir tt. 
Chicagos dienraštis Vilnis 
(kovo 27 d.) faktais atsako 
tiems melagiams, 
šo:

Niekus tauškia 
lenkai klerikalai,
vintoj Lenkijoj religinė lais
vė paneigta.

“Polpress” skelbia šiuos 
faktus:

Liublinan sugrįžo vyskūpas 
Fulman, Liublino diecezijos 
valdytojas. Katedroj įvyko 
iškilmingos pamaldos. Daly
vavo didelis karininkų skai
čius. Vyskupas* Fulman per 
keturis metus buvo nacių 
laisvėje.

Kutno bažnyčią naciai
vo pavertę kazarme. Bažny
čia atsteigta.

Čenstakavo vienuolyno pri
oras kunigas Nowak praneša, 
kad vienuolynas pradėjo iš 
naujo veikti. Jisai ačiuoja 
Raudonajai Armijai ir laiki
najai Lenkijos valdžiai.

Poznanians vyskūpas Dy- 
mek pareiškę, jog subyrėjo 
retežiai, kuriais naciai buvo 
surakinę bažnytinę veiklą. 
Bažnyčia veikia nevaržomai.

Biauriai apgaudinėja tikin
čius Amerikos lenkus jų ku
nigai ir reakciniai politikie
riai. Bet teisybės jie nepa
slėps. Skleisdami melus ir 
šmeižtus jie patys paraus sa
vo įtaką žmonėse.

KLERIKALŲ PARDAVI- 
KIšKA RAUDA DĖL HIT
LERINĖS VOKIETIJOS
Nė valandėlei nereikia 

manyti, kad hitlerinės Vo
kietijos simpatikų stokuoja 
Amerikos lietuviuose. Dar 
Vokietija nenugalėta, dar 
mūsų. jaunieji vyrai upe
liais tebelieja kraują vaka
riniam fronte, o štai mūsi
škiai klerikalai jau pradėjo 
plačiausią kampaniją už to
kią taiką, kuri nepaliestų 
Vokietijos militarizmo pa
matų ir nutiestų kelią į 
naują pasaulinį karą.

Tos pronaciškos propa
gandos uoliausiu šinkoriu- 
mi pasirodo So. Bostono 
klerikalų Darbininkas. Ta
sai geltonlapis bando įkal
bėti, kad teisinga ir kieta 
taika būtų žmonijos nelai
mė. 0 kas svarbiausia, kad 
šis klerikalų laikraštis jau 
griežtai ir , atvirai atmeta

visus Amerikos, Anglijos ir 
Tarybų Sąjungos 
dėl Vokietijos 
ir prižiūrėjimo,
daugiau negalėtų 
agresoriai.

Pasiklausykite sekamų : 
Darbininko meliodijų:

Dabar jau visiems aišku, 
kad Versalio sutartis pada
rė vieną stambiausių klaidų, 
kuri gal daugiausiai prisidė
jo prie iššaukimo šito karo. 
Kad neiškiltų trečiasis dar 
baisesnis karas, šaltesnieji, 
dar nenustoję pusiausvyros 
protai, visaip galvoja, kaip 
tos klaidos išvengus. Gi kal
bamoji klaida .tai nežmoniš
ka nugalėtųjų tautų prie
spauda. Versalio sutartis už
krovė ant Vokietijos nepake
liamus mokesčius ir kitus 
varžtus, kurie įstūmė vokie
čių tautą į desperaciją. Susi
darė toks ekonominis krizis, 
kad smaugiamos tautos ener
gija įsimušė į nepageidauja
mas vėžes. Iš krizio išsivys
tė suirutė, iš suirutės griežtas 
perversmas, kurs iškėlė vir
šun tokį nesuvaldomą, su nie
kuo nesiskaitantį tipą, kaip 
Hitleris. Jis sufanatizavo vo
kiečių tautą, įkalbėjo jai kaž
kokį viršgamtinį pašaukimą, 
įdiegė keršto jausmus ir pa- 
plukdė visą pasaulį ligšiol 
negirdėtose karo baisenybė
se. Istorija dar kartą pamo
kė, kad daryti’ taikos sutartį 
keršto įkarščiu besivaduojant, 
reiškia tą patį, ką sėti sėklą 
sekamam karui, nes kerštas 
tik kerštą pagimdo. Tad šal
tai gal vejantieji žmonės per
spėja prieš kerštingą nugalė
tųjų tautų smaugimą. Jie ne
paiso, kad fanatiški trumpa
regiai pavadins juos Hitlerio 
šalininkais, čia nebe Hitlerio 
naudai kalbama. Hitleris jau 
sveiks dingęs, čia kaip tiktai 
planuojama apsisaugoti nuo 
naujų Kaizerių, Hitleriu ar 
kitų jiems panašių diktatorių, 
čia norima išvengti ekonomi
nio krizio ir trečiojo pasauli
nio karo.

Deja, keršto įkarščiu ap
svaigę ir nepajėgia grįžti į 
protinę pusiausvyra, ar tie
siog pikta valia besivadovau
ją šių dienų politikai labai 
palinkę Versalio klaidas pa
kartoti, neva kitokioj formoj, 
bet toj pačioj reikšmėj. Jie 
planuoja padalyti Vokietiją į 
tris dalis, kurias kontroliuos 
trys nugalėtojai: Amerika, 
Anglija ir Rusija.

Mes pabrėžėme paskuti
niuosius sakinius. Jie be 
galo reikšmingi. Jie paro
do kunigo. Urbonavičiaus, 
Darbininko editorialų ra
šytojo, tolygiai visų kleri-

redaktorius ir pareiškia, 
kad tai yra darbas “keršto 
įkarščiu apsvaigusių ir ne
pajėgiančių grįžti į protinę 
pusiausvyrą” žmonių. Tai
gi, kunigui Urbonavičiui 
prezidentas Rooseveltas, 
valstybės sekretorius Stet- 
tinius ir kiti vyriausybės ir 
krašto vadai yra apsvaigę 
ir protinės lygsvaros nete-

nę išdavystę.
Kas gi sugalvojo Vokie

tijai besąlyginės taikos są
lygas uždėti ir ją bendro
mis jėgomis okupuoti? Ogi 
susirinkę vadai ir atstovai 
Amerikos, Anglijos ir Ta
rybų Sąjungos. Prieš šituos 
planus dar nėra pasisakęs \ 
nei vienas patriotingas a- 
merikietis. Ne tik prezi
dentas Rooseveltas, ne tik 
visa Amerikos vyriausybė, 
bet ir milžiniška dauguma 
Kongreso, kaip demokratų, 
taip republikonų, yra pasi
sakę už besąlyginę taiką, 
už nubaudimą hitlerinių i kiai taip puikiai įrodė pro- 
kriminalistu, už išnaikini- 
mą iš pat šaknų Vokietijos 
militarizmo, už ilgiems me
tams okupavimą keturių 
didžiųjų valstybių bendro
mis spėkomis, kiekvienai 
pasiimant tam tikrą srįtį.

Dabar išeina Darbininko

Pagalba civilinių žmonių kraujo armijos ir laivyno 
gydytojai padaro stebuklus. Šis paveikslas parodo gy
dytojus darant operacija sunkiai sužeistam jūrininkui 
ant salos Iwo J ima.

h

Kaip tik panašiai per vi
ršus paskutinius keturis me
tus mūsų prezidentą ir ki
tus vadus koiioja Hitlerio 
propagandos biuro galva 
Joseph Goebbels. Ir tai Dar
bininkas daro dabar, kai 
hitlerinė saulė jau nusilei
do, kai visi šios istorinės 
kovos prieš hitlerizmą įvy-

tą, išmintį ir gabumus pre
zidento Roosevelto ir jojo 
pagelbininkų. Šis didysis 
Amerikos prezidentas Dar
bininko redaktoriui —“ker
što įkarščiu apsvaigęs ir 
nepajėgiąs grįžti į protinę 
pusiausvyrą” žmogus!

Vokiečių Darbas Del Atsta 
tymo Sunaikintų Kraštų

Prez. Rooseveltas nese- unijinių sąlygų taškare- 
niai spaudos koresponden- ” 
tams pasakė, kad, jo su
pratimu, nebūtų joks nusi
dėjimas panaudoti vokie
čius, ypatingai Vokietijos 
kareivius, atstatymui su
griautų kraštų. Kitaip pa
sakius, Rooseveltas sutinka, 
kad vokiečiai turi atstatyti 
tai, ką jie sugriovė.

Spaudoje tuo reikalu ei
na plačios diskusijos. -La
bai įdomiai ir teigiamai iš- 
sireiškia vokiškos kilmės 
Daily Workerio 
tas Hans Berger. 

H
svas, ar verstinas darbas?” 
klausia Berger. “Šį klausi
mą šiuo tarpu negalima 
pilnai atsakyti. Daleiskime, 
kad vokiečiai atsisako pri
sidėti su darbu arba daik
tais prie bile kokio atstaty
mo. Ką tokiam atsitikime 
Jungtinės Tautos darytų? 
Ar mes iškeltumėme aukš
tyn rankas ir nieko neda
rytumėme? Aišku, jog taip 
nebūtų. Mes turėsime pri
versti vokiečius prisidėti 
prie tokio atstatymo, nevei
zint visų dejavimų ir prote- Kas dėl jų likimo lies kro- 

jog kodiliaus ašaras? Ogi tik 
tie, kurie ir šiandien na
ciams simpatizuoja.

Ar toks darbas būtų lai- į

gio,” sako Berger. “Į juos 
reikės žiūrėti kaip į krimi
nalistus, kurie atlieka pri
verstiną darbą, nes nieko 
kito su jais nebus galima 
padaryti. Ir aš spėju, kad 
tokių vokiečių bus mažiau
sia trys milionai. Šiame at
sitikime, visai nėra tokio 
klausimo, kaip laisvas ar 
verstinas darbas, nes tie 
vokiečiai yra niekas kitas, 
kaip kriminalistai. Kas tik
tai lieja ašaras už juos, aš 

kolumnis- sakau: ‘Pasakykite man, už 
ką jūs verkiate, o aš pasa

kas jūs esate.’ ”
(Daily Worker, kovo 29

stų iš vokiečių pusės, 
tai yra ‘pavergimas.’

“Jeigu neatsirastų milio- 
nai vokiečių, kurie savano
riškai — dėl savo tautos 
garbės — eitų dirbti, ką 
Jungtinės Tautos turėtų 
daryti? Aišku, kad Jungti
nės Tautos turėtų reikalau
ti ir priversti Vokietijos 
darbininkus atstatyti 
kas tapo sugriauta.”

Hans Berger mano, 
atsiras nemažai tokių 
kiečių, kurie savanoriškai 
eis ir dirbs prie atstatymo 
darbų tuose kraštuose, ku
riuos vokiečiai sugriovė. Jis 
mano, kad Vokietijoje pa
kils naujas darbo unijų ju
dėjimas. To judėjimo nariai 
ir vadovybė supras savo 
atsakomybę prieš pasaulį. 
Tokiam atsitikime, toks vo
kiečių darbininkų darbas 
nebus verstinas darbas. Jų 
darbo sąlygas ir užmokes
tį nustatys valdžios tų kra
štų, kuriuose jie, vokiečiai, 
dirbs prie atstatymo.

Tačiau, Berger teigia, y- 
ra keli milionai vokiečių, 
kurie yra užkietėję naciai. 
Jie nėra toki kriminalistai, 
kuriuos reikėtų sušaudyti. 
Jie turės pasilikti gyventi. 
Jie pasiliks gana ilgai fa
natiškais naciais.

Ką su jais reikės daryti? 
”Į juos negalima žiūrėti iš

tai,

jog 
vo-

Šis analyzas gali pilnai 
išsipildyti gyvenime. Visi 
naciai yra tam tikri krimi
nalistai. Karo pralaimėji
mas daugelį jų padarys dar 
biauresniais naciais. Šitie 
kriminalistai turės būti pir
mutiniai paimti ir pasiųsti 
atstatyti sugriautuosius 
miestus. Jų darbas, aišku, 
bus “verstinas darbas”, nes 
jie geruoju nenorės dirbti.

Bet kam jų bus gaila?

Vilniaus I Geležinkelių Mo
kykloje Yra 345 Mokiniai

Vilniaus I Geležinkelių mo
kykloje mokslas vyksta pilnu 
tempu, šioje mokykloje šiuo 
metu mokosi iš viso 345 mo
kiniai. Į tą skaičių įeina ir bu
vusieji Vilniaus specialiosios 
amatų mokyklos mokiniai, nes 
ši mokykla yra sujungta su 1 
Geležinkelių mokykla. Prie 
mokyklos yra bendrabutis ir 
valgykla. Vilniaus I Geležin
kelių mokykla priima jau už
sakymus iš Geležinkelių Val
dybos įvairiems įrankiams ga
minti. Mokykloje yra įrengtas 
raudonasis kampelis, radijo 
mazgas ir sukomplektuota sa
va biblioteka.

Cambridge, Mass.
Klaidos Pataisymas

Laisvėj iš kovo 23 d., apra
šyme 18 d. kovo parengimo, 
įvyko klaida. Ten pasakyta, 
kad “LLD 8 kuopa buvo su
rengus vakarienę,” o turėjo 
būti: LLD 8 kp. ir Moterų 
Kliubas buvo surengę vakarie
nę. Draugės moterys daugiau
siai ir darbavosi tos vakarienės 
pasekmingumui. Klaidą patai
some ir jas atsiprašome.
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Kompozitoriui Profesoriui J. Gruodžiui

60 Metų
Kauno Konservatorijos profesorius 

kompozitorius Juozas Gruodis gimė 1884 
m. gruodžio mėn. Zarasų apskr., Anta
zavės valse., Rakėnų k. Jo tėvas buvo 
stalius. Pirmąsias muzikines žinias 10 
m. Juozas gavo iš Obelių vargonininko 
M. Petrausko. Vėliau mokėsi Mintaujoj 
pas pianistą Hešmaną. 1914 m. jis nuvy
ko į Maskvos konservatoriją, kur dvejus 
metus studijavo kompoziciją pas profe
sorių Iljinskį ir Laduckiną. Didžiojo ka
ro audra jį, kaip karo kapelmeisterį, nu
bloškė gydytis į Jaltą, kur jis sukompo
navo nemaža muzikos kūrinių ir buvo 
konservatorijos mokytoju. Grįžęs į Liek 

h tuvą, prof. J. Gruodis išvyko tolimes
nėms kompozicijos ir dirigavimo studi
joms į Leipcigą. Baigęs 1924 m. ypatin
gu pažymėjimu Leipcigo konservatoriją, 
prof. J. Gruodis grįžo į Lietuvą ir tre
jus metus išbuvo Kauno Valst. Operos 
dirigentu. Pasitraukęs 1927 m. iš ope
ros, prof. J. Gruodis išbuvo dešimtį me
tų Kauno Muzikos Mokyklos, vėliau 
Kauno Konservatorijos direktorium. At
sisakęs iš direktoriaus pareigų, prof. J. 
Gruodis pasiliko ir dirba taip pat ir da- 

LEONAS
i et uviiį Progresyv ių Redak torius, 

Oratorius Žurnalistas.
Mes Bostono apylinkės lietuviai pažįs

tame Leoną Prūseiką. Jis yra dabar vie
nas iš “Vilnies” redaktorių. Jis pirma 
yra buvęs “Laisvės” redaktorium. Mes 
jį pažįstame nuo tų laikų, kai “Laisvė” 
pradėjo išeidinėti iš South Bostono, 
Mass.

Mes čia nebandysime detaliai jo gy
venimą aprašyti. Mes jį gerai žinome, 
kad apie save niekados nekalba. Jo toks 
būdas. Mums net nėra svarbu, kokiais 
metais jis yra gimęs. Svarbu yra, kad 
jis gimė, užaugo, dirbo ir kovojo per 40 
metų dėl visų darbo žmonių reikalų. Mes 
žiūrime į žmogaus darbus, jo žinojimą, 
jo mokinimą, kaip mus mokino ir ką 
mes iš jo išmokome. Mes išmokome iš 
Leono Prūseikos gana daug.

Žinoma, pas mus nebuvo jokių svajo
nių išvaduoti tą Lietuvos dalį, kuri per 
kelis šimtus metų priklausė kaizeriam, 
Hitleriam. Kas gi galėjo žinoti, kad ran
dasi toks žmogus ant šios planetos, 
kaip maršalas Stalinas ir tokia galinga 
Raudonoji Armija. Kas gi galėjo žinoti, 
kad Mažąją Lietuvą išliuosuos jaunas 
generolas Černiachovskis, ukrainų tau
tybės žmogus, kuris liuosuodamas di
džiąją ir Mažąją Lietuvą atidavė savo 
gyvastį.

Mes, Bostono apylinkės progresyviai 
lietuviai, liūdime, kad gen. Černiachov
skiu žuvo, kovodomas už mūsų tėvų lais
vę ir žemę; mes taipgi džiaugiamės, kad 
Didžioji ir Mažoji Lietuva jau laisva. 
Mes tikimės, kad ir Karaliaučius neuž
ilgo bus išliuosuotas; mes taipgi džiau
giamės, kad išliuosuota Liefuva randasi 
ištikimų Lietuvos sūnų rankose. Jų prie
šakyje stovi Justas Paleckis, Gedvilą, 
Rotomskis ir kiti.

Mes taipgi džiaugiamės, kad mūsų 
progresyvių laikraščių “Vilnies” ir 
“Laisvės” redaktoriai yra geri pasaulio 
padėties apžvalgininkai, lygūs su kitų 
tautų literatais, mokytojais.

Mums smagu pasveikinti Leoną Prū
seiką jo 40 metų literatūrinio darbo su
kakties proga, padėkuoti jam už jo 40 
metų tokį mūsų mokinimą. Mes taipgi 
džiaugiamės, kad Vincas Andrulis, F. 
Abekas, keli “Vilnies” redakcijos nariai, 
J. Kuodis,' Valatka ir nenuilstančiai dir
bą mūsų didžiausioje lietuvių kolonijoje 
Chicago, Ill. Mes taipgi džiaugiamės su 
savo artimesniais redakt. “Laisvės,” R. 
Mizara, A. Bimba, V. Tauru, D. Šolom- 
sku ir kitais. Iš pat pradžios ne visi mes 
supratome apie visą Lietuvą. Vieni iš 
mūsų manėme, kad tik smetoniška Lie
tuva, pridėjus prie jos Vilnių ir Vilniaus
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Amžiaus
bar kaip kompozicijos klasės profeso
rius.

Štai ką pats apie save prof. J. Gruo
dis yra išsitaręs: “Nuo vaikystės dienų 
dirbu muziko profesionalo vargonininko, 
chorvedžio, karo kapelmeisterio, Jaltos 
liaudies konservatorijos mokytojo, mūsų 
operos dirigento, Kauno konservatorijos 
mokytojo ir direktoriaus darbą. Nors 
komponuoti pradėjau anksti, bet dėl 
įvairių priežasčių kompozitoriaus moks
lą Maskvos ir Leipcigo konservatorijose 
išėjau vėlai. O kai mokykla man davė 
kompozitoriaus techniką ir mano svajo
nės pasitvirtino, tai teka eiti diriguoti, 
mokytojauti ir pasidaryti administra
torium. Komponuoti tegalėjau tik poilsio 
metu. Stiprūs fiziniai žmonės kartais su
geba nemažai komponuoti ir kitą muzi
kos darbą dirbdami, bet aš po adminis
tratoriaus ir mokytojo darbo dažniau
siai pareidavau namo tik snausti”. .. .

Nepaisant šio kuklaus kompozitoriaus 
pasisakymo, prof. J. Gruodis vis dėlto 
yra sukūręs gana daug. Jis yra parašęs 
simfoniniam orkestrui Rudenėlį, Simfo
ninį prologą, Katarinką, Gyvenimo šo-

PRŪSEIKĄ
kraštus, bus išliuosuota. Mūsų redakto
riai, apžvalgininkai, istorikai, literatai, 
Amerikoje ir Lietuvoje per “Vilnį” ir 
“Laisvę” mus supažindino, kad Prūsija 
ir Prūsijos istorija yra visai skirtinga 
nuo vokiškų sričių. Mes taipgi skaitėme 
raštus “Laisvėje” Juozo Žiugždos, J. C. 
K. ir kitų apie senąją Prūsiją, apie lie
tuvių kalbą ir skirtumą nuo Gotų kal
bos. Mums yra pusėtinai suprantama 
Gotų kalbos žodžiai. Mes taipgi žinome, 
kad Tilžėje per ilgus laikus nors mažai 
žibėjo lietuviška kultūra, kalba, bet vis
gi ten matėsi daug lietuviškų ženklų ir 
lietuvių tipo žmonių, darbščių, ne kokių 
tinginių.

Mes taipgi žinome, kad 40 metų tam 
atgal mes mažai turėjome lietuvių re
daktorių, literatų, oratorių. Jie buvo vi
sur naikinami. Mes taipgi žinome, kad 
Hitleris išgriovė visas lietuviškas moky
klas, visus lietuvių kultūros centrus ne
tik Mažojoje Lietuvoje, bet ir Didžiojoje. 
Mes esame susipažinę su kovų kovoms 
ir Lietuvos istoriniais bruožais. Mes ži
nome, kad mūsų tėvų ir protėvių žemę 
ir jų sūnus vokiečiai naikino. Mums to
dėl yra gerai žinomas Leonas Prūseiką. 
Jis pažįsta gerai darbo žmonių reikalus 
ir mokėjo sumaniai juos apginti per 40 
metų.

Mes, Drauge, įvertiname Jūsų darbą 
ir linkime Jums daug geros sveikatos 
darbuotis sulyg savo išgalės ateityje. Po 
šio pasaulinio konflikto lietuvių redakto
riai, oratoriai ir žurnalistai bus lygūs 
su kitų tautų tos profesijos broliais. 
Mūs kultūra augs ir bujos.’

Mūsų laikraščiai “Vilnis” ir “Laisvė” 
didinsis ir gerinsis. Didžioji ir Mažoji 
Liet.uva bus vieninga ir energingai atbu- 
davota, kuri bus pastatyta ant stiprių 
pamatų. Elektra suks visas mašinas, 
žmogaus gyvenimas gerinsis, tobulinsis, 
mekanizuosis taip, kad kiekvienas žmo
gus mokės skaityti, rašyti, suprasti li
teratūrą ir gėrėtis tuo.

Įvertindami Leono Prūseikos literatū
rinį ir visuomeninį darbą, dirbtą per 40 
metų, So. Bostoną ALDLD 2-roji kuopa 
ir mes paskyri asmenys, įteikėme jam 
kuklią dovanėlę.

A. J. Kupstis, Dr. J. Repšys, Prof. B.
F. Kubilius, A. Barčius, C. Barčienė, J. 
Mastieka, J. Žekonis, St. Rainard, Julia 
Rainard, Petronė Žukauskienė, M. Kaz
lauskas, D. J. Jusius, G. Likas, J. Šu
kys, J. Matulevičius, E. Tamašauskienė, 
A. Kilmantienė, P. Niukas, A. Žinsis,
G. Kvetkauskas, P. Andraliūnas, Kos- 
tantas Kaliošas, J. Gustaitis, Frank 
Kvetkauskas, J. M. Lukas (Worcester, 
Mass.), J. Buziavičius, W. Yurkievicz 
(iš Montello, Mass.). Dr, J, F, Borisas.

Tarnauti Platiems 
Liaudies Sluoksniams

1940 m., minint Valstybės Dramos 
Teatro dvidešimties metų darbo sukaktį, 
drg. Paleckis yra pasakęs:

“Siekti meno viršūnių ir tarnauti pla
tiems liaudies sluoksniams.”

Tie žodžiai teatro darbuotojams buvo 
dideliu kūrybiniu paskatinimu. Teatra
lai—kaip meno, taip ir techniškasis per
sonalai subruzdo ir išsijuosę dirbo savo 
paskirties darbą, nesigailėdami laiko ir 
jėgų. Todėl visiems žinoma, kad 1940-41 
atsimintini teatro darbuotojams metai 
savo kūrybine potencija ir nuveiktais 
darbais.

Natūralu, kad vokiečių okupacijos 
metu, Lietuvos teatrai vengė vokiškų 
pjesių statymo, o dailininkai nepiešė pa
veikslų. Džiugu konstatuoti faktą, kad 
nė vienas rimtas Lietuvos dailininkas 
nėra naciams nupiešęs himnus giedančių 
paveikslų, nors vokiečiai labai to troško 
ir reikalavo. Visi gerai suprato, kad jie 

Su džiaugsmu sveikiname savo tik, siekia sužlugdyti mūsų meną ir įpir
šti savo, kaip priemonę vokietinimui.

Taip buvo, bet šiandien jau praėjo. 
Šit ir vėl išaušo rytas — tarybinis rytas. 
Vėl laisvės trimitai kviečia visus meni
ninkus susiburti naujam, mielam, kilnų 
tikslą siekiančiam teatro meno darbui.

Visi teatro darbuotojai, kaip skruzdės 
subruzdo tvarkyti savo išdraskytą 
skruzdėlyną — teatro patalpas. Žinoma, 
dėl laikinai susidėjusių technikinių kliū
čių (tenka pasitenkinti veikalų atnaujini
mais. Toliau seks dideli nauji darbai.

Daugiau pjesių, daugiau meno pa
veikslų, nes vėl mes, menininkai, gavome 
kūrybinį paskatinimą ir sąlygas siekti 
meno viršūnių ir tarnauti platiems liau
dies sluoksniams. VI. Norkus,

Valst. Teatro dailininkas-vadovas.

kį, muziką dramoms “Šarūnas,” “Mesi
jas” ir “Varpai,” dvi siuitas, simfoninę 
poemą “Iš Lietuvos praeities,” sukūrė 
baletą “Jūratė ir Kastytis,” sonatą for- • 
tepijonui ir smuikui, variacijų, rondo, 
apie 40 fugų, daug dainų chorui ir solo 
ir kt. kūrinių. Dabar nesitenkindamas 
smulkesniais kūrinėliais, prof. J. Gruo
dis rašo stambų simfoninį veikalą; be to, 
suradęs tinkamą siužetą, jis yra pasiry
žęs rašyti operą.

Kompozitorius prof. J. Gruodis savo 
muzikoj yra naujų kūrybos kelių, naujų 
išraiškos formų jieškotojas. Kompozito
riaus Juozo Gruodžio ritmika, metodika 
ir harmonija, pagrįsta lietuvių muziki
nio folklioro ir liaudies dainų pažinimu, 
yra savotiška ir individualiai originali. 
Savo kūryba jis vienur gilus lyrikas, ki
tur stiprus dramatikas, tačiau visa gi
liai išgyventa ir nuoširdžiai atkurta.

Didelis kompozitoriaus prof. J. Gruo
džio nuopelnas yra tas, kad jis jau yra 
parengęs kompozicijos darbui ir išleidęs 
į gyvenimą eilę jaunųjų mūsų kompozi
torių, 
gerbiamąjį kompozitorių, sulaukusį to
kio gražaus amžiaus ir matydami jį dar 
pilną energijos ir didelių užsimojimų. 
Lietuvos muzikai komp. prof. J. Gruodis 
jau yra įdėjęs didelį indėlį ir palinkėki- 

’ me, kad jis savo, kūrybą apvainikuotų 
dar stambesniais kūriniais, mūsų tautos 
ir tarybinės tėvynės garbei.

Juoz. Gaudrimas.
(Iš Kauno ‘Tiesos.”)

Lietuvos Laukais
Černiachovskio, Bagramiano 
Didvyrių pulkai 
Lauk fašistą veja, gena 
Giriom ir laukais.
Bielorusija toli jau— 
Tvarkos vėl laisva.
Šiandie keliasi atgija 
Jau ir Lietuva.
Dauguva, Neris, Šventoji— 
Užfrontėj nūnai.
Ten, kur vakar da vaitojo— 
Džiaugsmas nū tenai.
Kurias vėl gyvent iš naujo 
Vilnius ir Šiauliai.
Traukias bėga rudos gaujos 
Nūn visais keliais.
Veržias skuba kareiviukai 
Pikto priešo malt.
Kur praėjo—nebešūkaus 
Vokietis jau “halt.”
Prie Šešupės ir pas Mušą 
Vis tie pat vaizdai: 
Vokietį geriau da muša 
Nė seniau kadai.
Jau ir Nemunas forsuotas
Jie už jo toli.
Nesulaiko jokie dzotai 
Jų tame kely.
Tartum jūrų bangos ritas 
Pėsti ir raiti.
Ir nėr klausimo jiem kito: 
—Siena jau arti?
—Kiek beliko lig Berlyno, 
Lig prakeikto to?
Kas iš jūs, brolučiai, žino— 
Būsim ten rytoj?
Na, ne ryt, poryt—vis toj a 
Būsite tenai.
Kareivėliai eina, joja, 
Vyrai milžinai.
Eina joja, tankai dunda 
Vakaruosna vis.
Už mūs žemės gailų skundą 
Priešai atsakys.
O kur jie tik pražygiavo, 
Kur praėjo jie— 
Rimsta žemė atsigavus, 
Miela šalyje.
Černiachovskio, Bagramiano 
Didvyrių pulkai
Iš mūs žemės priešą gena 
Giriom ir laukais.

Liudas Gira,
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Gyvosios Raidės Apsau 
gojo Belaisvius

Vokietija.— Bevejant to
lyn vokiečius, liko 1,000 a- 
merikiečių ir anglų belais- 

j vių. Tuo tarpu Amerikos 
bombanešiai i r lengvieji 
lėktuvai pylė taikomą vo
kiečiams ugnį. Kai kurie 
belaisviai tapo sužeisti. Ta
da afėjo kitiem gera mintis 
galvon. Tuojau jie visi ap- ' 
sinuogino iki juosmens ir 
sustojo tokiomis . eilėmis, 
kad iš jų susidarė raidės 
P0W, reiškia, karo belais
viai. Jie pasilenkė, kad la
kūnai geriau matytų. La
kūnai pamatė, suprato ir 
nustojo šaudyti ir bombar
duoti.

Uniformuoti Naciai Nu
žudė Aacheno Majorą

7

Paryžius. — Paaiškėjo, 
kad trys uniformuoti vo
kiečių parašiutistai praeito 
sekmadienio naktį nušovė 
Aacheno miesto majorą, 
Franzą Oppenfopą, 41 me
tų amžiaus, žmogžudžiai, 

i matyt, pabėgo.
Jis buvo amerikiečių pa

skirtas Aacheno majoru, 
kaipo žmogus nieko bendra 
neturėjęs su nacizmu.

Pittsburgh, Pa
Parlamentarai

Vokiškieji fašistai Budapešto rajone, sulaužydami vi
sas tarpt, sutartis, nužudė tarybinius parlamentarus.

Jūs iškeliavot, du jauni herojai, 
Su riteriška vėliava taikos,— 
O ten, toli, pablyškusiam Dunojuj 
Pilkavo tiltai Vengrijos senos.
Skausmingai slinko lūkesčio minutės. 
Mes laukėm jūsų. Laukėme ilgai.
Bet jūs negrįžo t, — ir tįk vėjai pūtė, 
Tik neramiai siūravo stagarai.. .
Ilsėkitės, draugai parlamentarai!
Kai mūsų keršto varpas sudundės, 
Mes užmokėsime rudajam marui 
Už kraują kiekvienos brangios širdies.
Ir jūs pakilsit iš kapų, herojai,
Su riteriška vėliava taikos,
O ten, toli, žydruojančiam Dunojuj 
Sklįautuoti tiltai ūkanoj pilkuos.

A. Churginas.

LDS 160 kp. narį Juozupą 
Shimkų patiko nelaimė, jam 
skubinantis paimti gatvekarį 
parmušė automobilius, vilko, 
sulaužė koją ir įlaužė šonkau
lius. Jis ilgai buvo ligoninėj. 
Dabar jau randasi namie, bet 
dar sveikata silpna.

H. Kairienė, taip pat LDS 
160 kuopos narė, vasario 4 d. 
eidama laiptais žemyn paslydo 
ir susižeidė koją. Turėjo 
po gydytojo priežiūra per 
laiką.

D. P. Lekavičius, LDS 
kuopos iždininkas susirgo
sario 11 d. Išbuvo lovoj apie 
dvi savaites laiko. Dabar jau 
pradėjo darbuotis savo dirbtu
vėj, bet dar jaučiasi silpnai. 
Jis daug dirbo Lietuvos žmonių 
pagalbai, leido į dirbtuvės vie
tą sunešti drabužius, apsiavus 
ir kitas aukas. Linkiu visiems 
ligoniams greitai pasVeikti.

Kaimynas.

būti 
tūlą

160 
va-

Vanagas ir Vilkas
Kartą vanagas, pasigavęs karvelį, 
Su nagais draskė ir snapu kapojo, 
O čia netoli, palei šalį, 
Senas vilkas sotus dribsėjo.
Ilgai nelaukęs, suriko piktu balsu:
Oi, tu kraugerį, prakeiktas kriminaliste! 
Širdį skauda ir pamislyt baisu;
Kaip tu paukštelį plėšyti drįsti?

4Į

Kur tavo meilė, kur tavo padorumas,— 
Bara senas vilkas oro plėšiką. — 
Negaliu žiūrėti, tai tikras baisumas.
Ar pas tave jokio jausmo nebeliko?

Vanagui iš pykčio net grobis iškrito. 
Visa gerkle sušuko — O, tu begėdi! 
Tu kožną dieną iš pat ryto 
Snukiu kruvinu gyvulius ėdi.
Ėriukus, kiaules, teliukus ir ožkas, — 
Medžioji tuos gyvulius ir draskai. 
Štai, kaulų primėtytas pilnas miškas. 
Tai vis—prakeiktas—čia tavo darbai!
Ir žmogus kartais ant kito taip baras, 
Nors pats didžiausias kaltininkas esąs. 
Pats jaučias teisingas, doras ir geras. 
Nejaučia, kad ant savęs blogybių tiek 

neša. P, Pilėnas,

šeštadienį, balandžio 7 d., 
7:30 vai. vakare, Schenley 
High School' Auditorium, Bi
gelow Blvd, ir Center Ave., 
kalbės Komunistų Politinės Są
jungos vadas E. Browder. Jis 
aiškins reikšmę busimos San- 
Francisco Konferencijos ir ki
tus svarbius dalykus. Įžanga 
65c ir $1. Visus ir visas kvie
čiame dalyvauti. Komitetas.

LDS 160 kuopos susirinki
mai perkelti iš pirmo nedėldie- 
nio į antrą kiekvieno mėnesio. 
Reiškia, sekamas susirinkimas 
įvyks balandžio 8 d., 7 vai. va
kare, savajame name 1320 
Medley St.

LLD 87 kuopos sekamas su
sirinkimas įvyks nedėlioj, 15 
d. balandžio, 2 vai. po pietų, 
1320 Medley St., tai yra per
keltas iš antro į trečią sekma
dienį. Visus narius prašome 
įsitėmyti tą ir dalyvauti. At
siveskite ir naujų narių prira
šyti Draugijos 30-ties metų ju 
biliejaus proga. Komitetas,
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova

3-29-45 •

(Tąsa)
Visame kitame didžiuliame plote jūra 

žėrėjo tokiu švelniu, tokiu liūdnu rug
pjūčio ramumos mėlynumu, kad nebuvo 
galima neatsiminti:

Baltuoja burė vienišoji 
Žydrajam vandenų rūke . ..,

nors nė burės niekur nebuvo matyti, o ir 
jūra visai neatrodė miglota. (Garsusis 
įžymiojo rusų poeto M. J. Lermontovo 
(1814-1841) eilėraštis.)

Petia ėmė gėrėtis jūra.
Kad ir kiek žiūrėtum į jūrą — ji nie

kada nenubosta. Ji visada įvairi, nauja, 
nematyta.

Ji keičiasi bežiūrint, kas valandą.
Čia ji rami, šviesiai žydra, kai kurio

se vietose padengta baltais tylaus oro 
keleliais. Čia ji ryškiai mėlyna, liepsnin
ga, žėrinti. Čia ji žaidžia aviniukais. 
Čia, šviežiame vėjuje, ji staiga darosi 
tamsaus indigo (Indigo (isp.) — auga
las, iš kurio gaunami stiprūs mėlyni da
žai) spalvos, vilnonė, tartum ją glosto 
prieš plauką.

Čia atlekia audra, ir ji bauginamai 
pakitėja. Štormo (Štormas (angį.) — 
smarki jūros audra.) vėjas veja stambų 
bangavimą. Grifeliniu dangumi rėkda
mos skraido žuvėdros. Suaudrintos ban
gos velka ir mėto paliai krantą žvil
gantį padvėsusio delfino kūną. Aštri ho
rizonto žaluma dantyta siena stovi vir
šum rusvų štormo nuolaužų. Malachiti
nės jūros mūšos lentos, plačiai išrašinė
tos greitų putų zigzagų, su patrankos 
griausmu dūžta į krantą. Aidas bronza 
skamba apkurtintame ore. Plonas purs
lų rūkas kaip muslinas kabo per visą di
džiulį sudrebintų skardžių aukštį.

Tačiau, svarbiausia jūra žavėjo kaž
kokia paslaptim, kurią ji visada saugo
davo savo plotuose.

Argi ne paslaptis buvo jos fosforinis 
švitėjimas, kada be mėnulio liepos mė
nesio naktį ranka, nuleista į juodą šiltą 
vandenį, staiga nušvisdavo, visa nuber
ta mėlynomis kibirkštimis? Arba judą 
nematomų laivų žiburiai ir blankūs ne
greiti nežinomo švyturio blykčiojimai? 
Arba smeltelių skaičius, neaprėpiamas 
žmogaus protui?

Argi nebuvo, pagaliau, pilnas paslap
ties reginys sukilusio šarvuočio, kartą 
pasirodžiusio labai toli jūroje?

Prieš jam pasirodant, buvo gaisras 
Odesos uoste. Pašvaistė buvo matyti už 
keturių dešimtų varstų. Bematant pas
klido gandas, kad tai deganti estakada.

Paskui buvo ištartas žodis “Potem- , 
kinas.”

(“Kunigaikštis Tauridės Potemkinas” 
—šarvuotlaivis, kuriame 1905 m., Juo
dojoje jūroje, sukilo matrosai prieš laivo 
komandą, maitinusią juos supuvusia 
mėsa. Šie įvykiai buvo glaudžiai susiję 
su bendru 1905 m. revoliucijos vyksmu. 
Laivas pateko į Rumuniją, į Konstancą. 
Matrosų dalis liko Rumunijoje, kiti grį
žo į Rusiją, kur buvo išžudyti ir nuteis
ti katorgai, o dar kiti pasklido po kitus 
kraštus.)

Keletą kartų, slaptingas ir vienišas, 
buvo pasirodęs maištingasis šarvuotis 
horizonte ties Besarabijos krantais.

Samdiniai metė darbą fermose ir ėjo 
prie skardžių, stengdamies įžiūrėti toli
mus dūmelius. Kartais jiems rodydavos, 
kad jie juos mato. Tada jie nusiplėšdavo 
kepures ir marškinius ir, su įnirtimu 
jais mosikuodami, sveikindavo insur
gentus.

Tačiau Petia, kad ir kaip merkdavos, 
kad ir kaip įtempdavo akį, tiesą sakant, 
nieko jūros dykumoje nematė.

Tiktai kartą, pro žiūroną, kurį jam 
pavyko valandėlei išprašyti iš vieno ber
niuko, jis įžiūrėjo šviesiai žalią šarvuo
čio su trimis kaminais siluetą su raudo
na vėliavike ant stiebo.

Laivas greitai plaukė į vakarus, į Ru
munijos pusę.

O kitą dieną horizontą staiga uždengė 
žemi, tamsūs dūmai. Tai visa Juodųjų 
jūrų eskadra plaukė “Potemkino” pėd
sakais.

Žvejai, atplaukę iš Dunojaus žiočių 
savo didelėmis juodomis valtimis, atve
žė gandą, kad “Potemkinas” atplaukęs 
į Konstancą, kur jam tekę pasiduoti Ru
munijos vyriausybei. Komanda išlipo į 
krantą ir išsiskirstė kas sau.

Praėjo dar keletas neramių dienų.
Ir štai švintant horizontą vėl uždengė 

dūmai.
Tai vėl plaukė iš Konstancos į Sevas

topolį Juodųjų jūrų eskadra, vilkdama 
buksyru, tartum arkanu, sučiuptąjį 
maištininką.

Tuščias, be komandos, su mašinomis, 
užlietomis vandeniu, su nuleista sukili
mo vėliava, sunkiai grimzdamas smar
kiame siūbavime, “Potemkinas” pama
žu judėjo, apsuptas glaudžių ginkluotų 
palydovų dūmų. Jis ilgai plaukė pro 
aukštus Besarabijos krantus, iš kur ty
lėdami į jį žiūrėjo darbininkai iš ekono
mijos, pasienio sargybos kareiviai, žve
jai, samdinės.. . Žiūrėjo tol, kol visa es
kadra pranyko iš akių.

Ir vėl jūra pasidarė tokia meili ir ra
mi, tartum ją apliejo mėlyna alyva.

Tuo tarpu Stepų keliuose pasirodė 
rinktinės raitų sargybinių, išsiųstų prie 
Rumunijos krantų gaudyti pabėgusių 
potemkiniečių.

... Petia atsisveikinimui ryžosi pas
kubomis išsimaudyti.

Tačiau vos berniukas įsibėgėjęs pūkš- 
terėjo į jūrą ir ėmė plaukti šonu, vėsų 
vandenį blaškydamas rudu, atlasiniu pe
tuku, bematant viską pasaulyje' užmiršo.

Iš pradžių, perplaukęs priekrančio gi
lumą, Petia pasiekė pirmąją seklumą.

Jis užėjo ant jos ir pradėjo vaikščioti 
ligi kelių vandenyje, pro perregimą sto
rį žiūrinėdamas ryškius smėlio dugno 
žvynus.

Iš pirmo pažvelgimo galėjo pasirody
ti, kad dugnas negyvenamas. Bet terei
kėjo tiktai gerai įsižiūrėti, kaip smėlio 
raukšlėse rodėsi gyvenimas. Ten judėjo, 
čia pasirodydami, čia užsikąsdami smė
lyje, mažučiai vėžio atsiskyrėlio ąsotė
liai. Petia išėmė iš dugno vieną tokį ąso
tėlį ir vikriai ištraukė iš jo panašų į vė
žį—buvo net mažytės žnyplės! — mo
liusko kūnelį.

Mergaitės mėgdavo šias kriaukšleles 
verti ant prasto siūlo. Išeidavo puikiausi 
karoliai. Bet tai nebuvo vyrų darbas!

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

Lietuvių Moterų Kliubo va
karienė pavyko gerai atžymė- 
jimui Moterų Drenos. Parengi
mas davė pelno $42.75. Gas- 
padinės’ — Marė šlekis auka
vo pyragą ir “keiką,” Rainienė 
aukavo pyragą, bulvių ir ko
pūstų, O. Sleivienė — bulvių ir 
kopūstų, O. 
gaiš aukavo 
prisidėjo su 
padinėms.

Balsevičiene pini- 
$1, D. Jonaitienė 
darbu. Ačiū gas-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4693 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 882 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS
. (Palla’s Rest.)

882 Manhattan Ave-, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2193 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserolc Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD JOHN COSGROVE 
(Meserole Rest.)

52 Meserolc Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licens? No. 
RL 4736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 349 Central Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
(Central Palace Cafe)

349 Central Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2199 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2081-83 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN 
2081-83 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. R.

Buvo renkamos aukos Lietu
vos žmonių pagalbai; surinkta 
$47.75. Pelnas tam pačiam rei
kalui paskirtas, tai kartu pa
sidarė $90.60. Aukavo seka
mai :

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1882 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 281. New Lots Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO MILLSTEIN 
(New Lots Bar & Grill)

281 New IvOts Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 102 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 232-4 Troy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL JOSEPH COLLINS 
(Kozy Tavern)

232-4 Troy Avenue, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2185 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 787 Liberty Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE ABBRACC1AMENTO 
787 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y. R

Po $5: L. Prūsaitis, F. Jo
naitis, V. Bartulis ir A. Gi’u- 
binskas. Po $2 aukavo: Mrs. 
ir Mr. Balcevičiai, J. 
J. Višniauskas, Mrs. 
Juodaičiai, S. Rasims 
ir Mr. Juokubenai.

Vajalis, 
ir Mr’, 
ir Mrs.

B e maPo $1 aukavo: J.
dys, P. Kuliackas, P. Bukis, J. 
Prunskus, A. Rainis, M. Šlei
va, O. Butkus, B. Netselienė, 
B. Juškienė, K. Aukštakalnie- 
nė, B. Vaitekienė, A. Rukienė.

J. Balčikonis 60c, po 50c au
kavo : A. Glibo, A. šliekis, Mr. 
Matukas, A.
Radečkienė.
Augštikalnis, 
Šimkūnas.

Kukenienė ir L.
Po 25 centus J.
F. Netsel ir A.

taria-Visiems aukavusiems 
me širdingai ačiū.

Julia Rainis.

PRANEŠIMAI
Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Dolly” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

Notice is hereby given that “Yeah 
Man” Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Yeah Man” and “Hula-Kula” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Blossom” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 40 Beard Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM WALDMAN
40 Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 155 Greenpoint Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1522 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1823 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAY T.’’haSSELMANN 
(Estate Harry A. Hasselmann) 

(Haye’s Road House) 
Ave., Brooklyn,182: Ocean N.

NOTICE is 
L 370 has 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Uw at 
76 St. Marks Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EAGLE SPIRITS CORP.
76 St. Marks Ave., Brooklyn, N. Y. A

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 4024 — 
Brooklyn, County 
on the premises.

FANNIE ELLMAN
4024 — 8th Avenue, Brooklyn, N. Y. II.

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control
8th Avenue, Borough of 

of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 222G Surf Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SURF BAR & GRILL. INC.
2226 Surf Ave., Brooklyn, N. Y. 11

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4772 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 137 — 5th 
Brooklyn, County of i 
on the premises.

EDWARD 
Ave.,

i Avenue, Borough of 
Kings, to be consumed

137—5th
HOURIGAN

Brooklyn, N. Y. R

NOTICE 
RL 6792 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDMOND HOURIGAN
112 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y, R

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Liw at 735 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILBERT CURRAN
735 Myrtle Ave., Brooklyn. N. Y. R,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 343 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Carlton Avenue. Borough tof Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

12 CARLTON AVE. REST. CORP. ’
12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer & wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1069 Bergen Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DE MARTINO 
1069 Bergen St., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

and liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Control

Broadway. Borough of 
of Kings, to be consumed

šeštadienis, Kovo Bi, 1945
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ADOLF MINTZ 
DeKalb Franklin Liquor Mart.

DeKalb Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 839 has been issued (o the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES SALDINGER 
563 Gates Ave. , Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby given that License No. 
L 671 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 

.Borough of Brooklyn, 
he consumed off the

107 — 3rd Avenue 
County of Kings, to 
premises.

BALTIC WINE 
107 — 3rd Ave.,

& LIQUOR CO.
Brooklyn, N. Y. R

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 4046 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3222-3224 Church Ave. .Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATTHEW MURPHY 
3222-3224 Church Ave., Brooklyn, N, Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL. 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 257 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONNELL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES VIOLA
180 Irving Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6925 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 650 — 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. *

EDWIN WILINSKI 
(Waterfront Bar & Grill)

650—3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
L 361 has 
to sell wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
501 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2241 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine 
Section 107 of the 
Law at 1843 
Brooklyn, County 
on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT 
1843 Broadway. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4301 — Fourth Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE
■1301 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 552 —Third Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM MAGUIRE
552-—Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3386-8 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER BUZELIS 
Crescent Palace

3386-8 Atlantic Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 257 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112% — Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FORTUNATO SĖSTI
112% Fifth Ave., Brooklyn, N. Y. TĮ 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2143 has beeji issued to the undersigned I 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 655-7 Grand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES & JOHN LYONS
655-7 Grand Ave., Brooklyn, N. Y. T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1467 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LYONS TAVERN. INC.
1467 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. T

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
TeL S-6728.

USED FAT WORKS HERE!

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®)

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D
One pound of used fat is required 
to supply medicines to maintain 
one bed in a military hospital for 
12 days. Save every drop of used fat.

530 Summer Ave Newark, N. J

VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

(Bus daugiau)

MMM

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie, savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto. 

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central flkv. 

CAMBRIDGE, MASS,

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius lt ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN 

Telephone: EVergreen 8-9770

L1WUVISM
Tru-Ember Fuel Co., Inc

496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504h

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami Sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y
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Sovietai ir Amerika Rei-
kalauja po 3 Balsus 

Saugumo Taryboj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Anglijos premjeras, prez. 
Rooseveltas ir maršalas i 
Stalinas užgyrė tuos siūly
mus — po tris balsus So
vietų Sąjungai ir Jungti
nėms Valstijoms.

Tuo būdu Amerikos ir • 
Sovietų balsai atlaikytų pu
siausvyrą su vienos Angli
jos imperijos balsais.

Senatorius Vandenberg, 
vienas iš republikonų at
stovų, Roosevelto skirtų į 
San Francisco konferenci
ją, pareiškė, kad jis stoja 
už lygų balsų skaičių di
džiosioms ir mažosioms 
Jungtinėms Tautoms.

___________i

Amerikiečiai Nesulaiko-į 
mai Žygiuoja į 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ficierių. Kiti amerikiečiai ir 
anglai paėmė nelasvėn 13,- 
600 priešų. Taigi per 24 va- i 
landas viso suimta 35,000 
nacių karių.

United Press kartoja, j 
kad gen. Patton&s žygiuo- ' 
ja susijungt su Raudonąja ■ 
Armija į pietų rytus nuo : 
Berlyno.

Anglai šiaurinėje fronto 
dalyje numaršavo dar 10 
mylių pirmyn.

PRANEŠIMAI i
IŠ KITUR

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 136 kp. susirinkimas turėjo 

j vyk t balandžio 1 d., bet neįvyks, 
prašome narių susirinkti balandžio 
8 d., 2 vai. 15-17 Ann St.

SO. BOSTON, MASS. į
A.L.P. Kliubo susirinkimas įvyks 

balandžio 2 d., 7:30 v. v., 376 W. I 
Broadway. Prašome visus narius | 
dalyvauti laiku, bus daug svarbių, 
nutarimų. Taipgi atsiveskite ir nau- i 
jų narių. Nepamirškite užsimokėti Į 
duokles. — A. D. (75-76)

CLEVELAND, OHIO |
ALDLD 190 kp. ir 22 kp. rengia i 

prakalbas. Kalbės V. Andrulis, Vii- i 
nies redaktorius. įvyks balandžio 
2 d.. 8 v. v. Brown Leaf Salėje, 
987 E. 79th St. Kviečiame visus da-■ 
lyvauti, išgirsti apie vėliausius pa- į 
šaulio įvykius. — Rengėjai. (75-76)!

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas neįvyks i 

balandžio (April) mėnesį. Nariai,! 
norinti užsimokėti duokles už šį mė
nesį, malonėkite ateiti pas sekreto
rę į namus, vakarais. Evelyn Farion, 
sekr., 1129 Butler St. (75-76) ■

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
«Iš senų padarau 

naujus paveiks- 
< lūs ir krajavus 
| sudarau su ame- 
B rikoniškais. Re i- I 
I kalu! esant ir : 
■ padidinu tokio 
Ų dydžio, kokio pa- 
' geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

COMPANY
Brooklyn, N. Y

Specializuojamos naikinimu brudo ir pelių. I’asbnatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių
į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.

Dieną ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.
Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

A.L.D.L.D. REIKALAI
IŠ LLD KVK RAŠTINĖS

Jubiliejinis Vajus
Nors, kaip žinoma, Kanado

je Lietuviu Literatūros Drau
gijos jubiliejinis vajus (ap
vaikščiojant Draugijos gyvavi
mo 30 metų sukaktuves) už 
gavimą naujų narių prasidėjo 
kovo men. 1 d., bet ligi šiolei 
kuopų dar labai mažai pasi
darbuota, arba jei ir darbuo
jamasi, tai nėra pranešta nei 
spaudoj, nei Kanados Vei
kiančiam Komitetui, o laikas 
bėga kaip vanduo. Kuopų val
dybos ir visi aktyvistai ir ak
tyvistės, nariai ir narės, turė
tų sukrusti, kad mes kanadie
čiai perdaug neatsiliktumėm 
nuo mūsų brolių amerikiečių. 
LLD Centro Komitetas užsidė
jo kvotą gauti 1000 naujų na
rių j Draugiją Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ir Kanadoje. 
Kiek matyti iš spaudos, ame
rikiečiai puikiai darbuojasi ju
biliejiniam vajui. Pasidarbuo
kime ir mes, kanadiečiai.

Pradžiai jubiliejinio vajaus, 
kiek rekordai ligi šiol (kovo 
24 d.) rodo, puikiausiai pasi-i 
darbuota gavimui naujų narių, 
tai naujai persiorganizavusi 
(persikėlusi iš Revelstoke) 
LLD 126 kp., Vancouver, B.1 
C.; ten esantieji penki drau
gai, senieji nariai, jau yra ga
vę 10 naujų narių! Taipgi jau 
gerą pradžią j padariusi 162 
kp., Toronto — gavusi 8 nau
jus narius. Kitos, 47 kp., Mon
treal, gavusi 2 nauju nariu ir 
113 k p., Hamilton — 1 naują 
narį. Likusios kuopos dar ty
li. Lauksime atsiliepimo.

Galima Įstoti Pavieniais
Kadangi visas laikas, ir šiuo 

sykiu juo labiau, Lietuvių Li
teratūros Draugija vaidino ir 
tebevaidina svarbų vaidmenį 
Šiaurinės Amerikos kontinen
to lietuvių gyvenime, todėl 
kiekvienam' lietuviui ir lietu
vei pravartu prie jos priklausy
ti, kas myli skaityti literatūrą, 
knygas ir žengti su progresuo
jančiu gyvenimu. Už tokį pa
lyginamai mažą narinį mokestį 
($1.55) į metus, o jei daugiau 
iš šeimynos narių priklauso, 
tai kiti moka tik 15c), LLD 
kiekvienas narys gauna veltui 
knygą ir puikų, iliustruotą tri- 
mėnesinj žurnalą šviesą.

Dabar, laike jubiliejinio va
jaus, nėra jokio įstojimo mo
kesčio. Todėl, kas mylėtų pri
klausyti prie Lietuvių Litera
tūros Draugijos, kad gauti 
knygą ir žurnalą Šviesą, o ap
ylinkėje arti nėra LLD kuo
pos, arba dėl kokių kitokių są
lygų nepatogus susisiekimas 
su kuopa, galima įstoti pa
tiems pavieniams tiesioginiai 
per LLD Kanados Veikiantį 
Komitetą, žemiau nurodytu 
adresu galite prisiųsti tik sa
vo narines duokles ir būsite 
pilnai paskaitytas su visom 
privilegijomis Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariais. Taip 
lygiai ir senieji nariai, kurie 
buvote gyvenimo sąlygų pri
versti pasitraukti iš jūsų kuo
pos persikeliant kitur gyventi, 
irgi galite pasiųsti savo nari
nes duokles ($1.55) tiesiogi-

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
užsibaigs kai atsikreipsite 

niai Kanados Veikiančiam Ko
mitetui, o jums bus pasiųsta 
knyga ir gausite žurnalą švie
są.

Narinių Duoklių Mokėjimas
Mūsų, Lietuvių Literatūros 

Draugijos konstitucija sako, 
kad kiekvienas narys turi 
apsimokėti savo narines duok
les iki liepos men. 1 d. Tiesa, 
pas mus Kanadoje, kaip kurios 
kuopos labai pavyzdingai pa
sirodė ir pat pradžioje metų 
visi ir visos nariai apsimokėjo 
duokles už 1945 metus, atsi
stodamos ant garbės sąrašo. 
Pilnai jau pasimokėjo sekan
čios LLD kuopos: 21 kp., 
Windsor, Ont.; 46 kp., Otta
wa, Ont.; 96 kp., Sudbury, 
Ont.; 100 kp., Timmins, Ont.; 
113 kp., Hamilton, Ont.; 122 
kp., Cadomin, Alta, ir 139 kp., 
Coleman, Alta; taipgi tik vie
nas narys nemokėjęs (išvy
kęs), kiti visi apsimokėję, 152 
kp., Red Lake, Ont.

Gerokai jau apsimokėjusios 
duokles už šiuos metus, yra se
kančios kuopos: 15 kp., Port 
Arthur, Ont. — 21; 47 kp., 
Montreal, Que. — 121; 137 
kp., Montreal, Que. — 67; 162 
kp., Toronto, Ont. — 125; 
Winnipeg, Man. — 26; ir 126 
kp., Blairmore, Altą., kuri dėl 
neįmanomo jiems tolimesnio 
veikimo, likvidavosi, pasilikda
mi pavieniais nariais, apsimo
kėjo 5.

Yra dar kuopų, kurių nariai 
nė kiek nėra mokėję duoklių 
už šiuos metus; kitų kuopų la
bai mažai narių apsimokėjo 
narines duokles. Draugės ir 
draugai, nariai ir narės, kurie 
dar nesate mokėję narinių 
duoklių, tuojau apsimokėkite 
pas savo kuopos finansų sekre
torių. Taipgi kuopų valdybos 
ir ypatingai finansų sekreto
riai pasistengkite rūpestingai 
matyti, kad jūsų kuopos na
riai laiku apsimokėtų narines 
duokles.

LLD Centralinis Archyvas
Kaip jau žinia, šiais jubilie

jiniais metais, LLD Centro Ko
mitetas nusitarė įsteigti Cen- 
tralinį Literatūros Archyvą, į 
kurį norima surinkti Ameriko
je išleistus lietuviškus raštus 
(knygas, žurnalus, senus laik
raščius). ši svarbi istorinė me
džiaga apie Amerikos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą bus pa
siųsta Lietuvon. Kol bus gali
mybių pasiųsti Lietuvon, to 
archyvo sutvarkymui ir užlai
kymui reikalinga finansinė pa
rama.

CK kreipiasi prie kuopų pa
galbos: kas kiek gali paaukoti 
Centralinio Literatūros Archy
vo reikalams. Kas aukos ne
mažiau $1.00, to vardas bus 
įrašytas į tam tikrą knygą, 
kuri bur> pasiųsta, kaipo istori
nis dokumentas, kartu su su
rinktais spaudos dalykais Lie
tuvon. Todėl kuopos ir indivi
dualiai nariai, visuomet pri
siminkite šį svarbų dalyką ir 
sulyg savo išgalės paaukokite 
įsteigimui Centralinio Litera
tūros Archyvo.

Lig šiolei kuopos, 4 daugu
moje pavienių narių suaukota, 
Centralinio Literatūros Archy
vo reikalams prisiuntė aukų 
sekančiai: 47 kp., Montreal— 
$14.00; 96 kp., Sudbury— 
$5.00; 100 kp., Timmins — 
$2.00; 120 kp., Blairmore— 
$4.00; 139 kp., Coleman —

Egz&minuojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ŠNIŪRŲ DARBININKAI 
MOKINIAI 

ABELNAI PAGELBININKAI 
Daug viršlaikių 

jei pageidaujama 
BŪTINAS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
113 NORTH 3RD ST. 

BROOKLYN.
.  (77)

$3.00 ir 162 kp., Toronto — 
$25.00.

Knyga “Saulėtoj Ispanijoj”
Kaip jau buvo rašyta spau

doj pirmiau, taipgi kuopoms 
laiškuose minėta, kad Lietu
vių Literatūros Draugijos KA
NADOS .VEIKIANTIS KOMI
TETAS nutarė šiais jubilieji
niais metais išleisti knygą, ku
rią parašė mūsų Draugijos na
rys, Ispanijos respublikos 
priešfašistinių kovų veteranas, 
drg. Ed. Zdanauskas, pavadin
tą “Saulėtoj Ispanijoj.”

1936 m., Ispanijoj kilus ci
viliniam karui, kurį sukūrė Is- Xpanijos fašistai, vadovybėje 
generolo Franko ir remiami 
Hitlerio ir Mussolinio, su dau
geliu viso pasaulio ir Kanados 
demokratijos gynėjų, drg. E. 
Zdanauskas nuvyko savanoriu 
padėti Ispanijos liaudžiai ko
voti prieš fašizmą. Bekovoda
mas pakliuvo Franko — Ispa
nijos fašistų — belaisvėn. Iš
buvęs virš trijų metų Franko 
katorgoj — fašistų belaisvėje, 
drg. Zdanauskas savo įspū
džiuose vaizdžiai aprašo, kaip 
Ispanijos fašistai nežmoniškai 
kankino belaisvius, kaip jie 
elgėsi (ir, neabejotina, elgia
si) su visais tais, kas ne su fa
šistais. Taipgi gerą dalį savo 
knygos, drg. Zdanauskas pa
švenčia ir bendrų Ispanijos 
liaudies priešfašistinių kovų 
aprašymui, bei pažangios ten 
politinės veiklos, žodžiu, drg. 
E. .Zdanausko knyga “Saulėtoj 
Ispanijoj” sklandi skaityti, pil
na istorinių dokumentų iš Is
panijos liaudies priešfašistinių 
kovų. Verta kiekvienam įsigy
ti ir perskaityti.

Knyga jau atspausdinta ir 
eina tik jos viršeliais apdary- 
mo darbas. Už keletos dienų, 
gal už savaitės, bus gatava. 
Kaina 50c. LLD kuopos plati
nimui, taip pat atskiri asmenys 
skaitymui dėl savęs, galite pas 
LLD Kanados Veikiantį Komi
tetą įsigyti knygą “Saulėtoj 
Ispanijoj.”

J. Lesevičius,
LLD KVK Sekretorius, 
P.O. Sta. “D,” Box 44, 
Montreal 22, Que., 
CANADA.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitėmykite nuo Kokių 

Ligų Jos Pagelbsti.
No. 1. M. J. SVĮLPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pkgel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kainai—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVĮLPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaūdėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVĮLPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įVairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVĮLPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—-63 Putnam st. 
. . . « •* » »

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
Mechanikai ir Mechanikų Pagelbininkai 

Viršų Taisytojai
Valytojai ir Mazgotojai (vyrai ir moterys)

GERA ALGA
Reikalingas Atliekamumo Paliudijimas

MANHATTAN TRANSIT CO.
359 LEXINGTON AVE. CLIFTON, N. J.

OPERATORIAI
VYRAI 

Prie

Orlaivines Rūšies Vėlų Susukimo 
GERA ALGA

HACKENSACK CABLE CORPORATION 
65 Zabriskie Street 
Hackensack, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(80)

Elektros Pajėga Preso 
Operatoriai 

Ir Pakuotojai
NAKTINIAM Š1FTAM 
NUOLATINIS DARBAS 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

Technical Metal Stamping
835 Union St., Brooklyn.

(82)

BERNIUKAI—VYRAI
18 IKI 60 

Būtina Pramonė 
Nepatyrę Darbininkai 

VIRŠLAIKIAI 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

KEINER-WILLIAMS 
STAMPING COMPANY 

87-46 123RD ST.
RICHMOND HILL, L. I. 

VIRGINIA 9-5100.
(78)

REIKIA VYRŲ
Abelnam daržininkystės darbui. $5 IR $6 

I DIENA. Nuolatinis darbas.
MAPLE GROVE CEMETERY, KEW GAR
DENS ROAD & LEFFERTS BLVD.. KEW 
GARDENS, L. I. (8th Ave. Subve iki Kew 

Gardens—Union Turnpike Stotis)
____________ VIRGINIA 7-4970._________ (81)

AMATNINKŲ 
PAGELBININKAI

Padėti abelnai amatninkams 
Šiek-tiek apvalymo.

$44
58 VALANDŲ SAVAITĖ 

Pokarinė Proga 
SELECTAR MFG. CORP.

21-10 49TH AVENUE 
LONG ISLAND CITY.

(77)

TOOL DESIGNERS. 1-MOS KLASES 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS — VIRŠLAIKIAI. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
McKEEN & STOOTHOFF, 29 N. BROAD ST. 
RIDGEWOOD, N. J. RIDGEWOOD 6-4485.

 (81)

VYRAI 
PRIE LEDO FABRIKO 
Patyrimas Nereikalingas 
NUOLATINIS DARBAS 
DIETZ ICE CO. 
61-20 71st AVE., 

RIDGEWOOD, BROOKLYN. 
_______________________________________ (76)

MEDŽIO KILNOTOJAI
BŪTINAS DARBAS 

Daug Viršlaikių 
CHARLES F. FISCHER & CO. 

1380 RANDALL AVE. 
(Kampas Hunts Point Ave.) 

BRONX, N. Y.
.__________________ (792

VIRTUVES DARBININKAI abelnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodamas valgis ir Uniformai. 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN 

____________ ___________________ <77>
VYRAI

Patyrimas nereikalingas. Nuolatinis darbas. 
Rakandų išdirbystė. CENTRAL CHAIR CO. 
280 NEVINS STREET, BROOKLYN, N. Y.

REIKIA 2 BERNIUKŲ
Pagelbėjimui Išsiuntimų

Raštininkams
40 VAL. SAVAITĖ, 5 DIENOS 

$29 PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

HARRY GLEMBY, INC.
215 — 4TH AVE. (8-TOS LUBOS) 

Atydai Mr. Boxer
(78)

APVALYTOJAI 
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

•DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
_______________________________________ (76)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI

Ir

ABELNAI PAGELBININKAI

Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(77)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
 (79)

ATYDAI
KARO VETERANUI

Reikalingas kaip pakuotojas Newarko Kom
panijos sandėlyje. 40. valandų savaitė. 

Geros darbo sąlygos.
TELEFONUOKITE L. K. ROSS 

BIGELOW 8-3000
(80)

FREIGHT HANDLERS 
FULL TIME 

Night Work
Must be experienced at 

TRUCK PLATFORM WORK 
Union Wage Scale.

WMC RULES APPLY.
BILKAYS EXPRESS CO.

295 MT. PLEASANT AVE.
NEWARK, N. J.

HUMBOLDT 2-0200.
(76)

MAŠINŲ OPERATORIAI 
LAVINTI—NELAVINTI

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVĖ 

Viršlaikiai, jei pageidaujama; gera alga.
(Prisilaikoma WMC Taisyklių)

VIDA MFG. CO.
191 West 1st Street, Clifton, N. J.

SHERWOOD 2-2046
(80)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGI NOS—MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS ’ 

Lengvas darbas kosmetikų fabrike.
55c J VALANDĄ—40 VALANDŲ SAVAITĖ 

NUOLAT! LINKSMA! PAKILIMAI!

TURNER-HALL CORP.
142 5TH AVE. (19TH ST.) N. Y. C. 

______________________________________ (78)

MERGINOS 
16 METŲ AR VIRŠAUS 

Tos. kurios yra linkusios prie atlikimo įvai
raus darbo. Labai gera alga besimokinant. 
Linksmos aplinkybės. Kreipkitės nuo pirma

dienio iki penktadienio nuo 9 iki 4 P.M. 
PENNSTATE CIGAR, INC. 
426 E. ALLEGHENY AVENUE

PHILADELPHIA, PA. 
______________________________________ (82)

MERGINOS—MOTERYS
18 iki 45 

BOTINA PRAMONĖ 
Be patyrimo 
VIRŠLAIKIAI 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
KEINER-WILLIAMS

STAMPING COMPANY
87-46 123RD ST. 

RICHMOND HILL, L. I. 
VIRGINIA 9-5100. 

----------------------------------------------------------

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
GERA ALGA 

Automatiški Pakėlimai.
5 dienų savaitė 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Poilsio Tarpai 

Nemokamai skalbimo aptarnavimas. 
Gimimo ar krikšto paliudijimai reikalingi.

BREYER ICE CREAM CO. 
35TH ST., & QUEENS BLVD. 

LONG ISLAND CITY 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

_______________________________________(77)

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LAVINTOS—NELAVINTOS 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
ŠVIESI, ORINGA DIRBTUVE 

Viršlaikiai, jei pageidaujama: gera alga. 
(Prisilaikoma WMC Taisyklių) 

VIDA MFG. CO.
191 West 1st Street, Clifton, N. J. 

SHERWOOD 2-2046
____________________(80)

REIKIA OPERATORIŲ
PATYRUSIOS 
Sekšin Darbas 

Uždirba $45 į Savaitę ir Viršaus 
Už 35 Valandas. 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
JAMAICA SHIRT

172-12 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.
(78)

OPERATORĖS
Prie suknelių Ir blouzių, sekšin darbas ar 
viso drabužio; nuo savaičių ar nuo ka valkų. 
Nuolat visų metų, gera alga. Prisilaikoma 

WMC taisyklių.
SEVENTH AVENUE SPORTSWEAR, INC.. 
1160 EAST GRAND ST.. ELIZABETH, N. J. 

ELIZABETH 3-9881.
(76)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ofiso Darbininkės 
Filing Darbininkės 

Typists
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
A. N. NELSON, INC. 

370 HAMILTON AVE.
(kamp. Court St.) 

BROOKLYN.
CUMBERLAND 6-3860

(77)

VIRTUVĖS DARBININKĖS abelnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos 
aplinkybės. Duodama valgis Ir Uniformos. 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

(77)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBIIT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

/ MUMS REIKIA 15 
PATYRUSIŲ MECHANIKŲ

Naujam DeSoto Plymouth Service Station, r 
Woodside. L. I.

GERA ALGA IR PUIKIAUSIOS DARBO 
SĄLYGOS. 

Graži proga pakilimam.
L. I. MOTORS INC.

59-15 37TH AVE., WOODSIDE, L. I.
HAVEMEYER 9-8584 

 (79)

SIUVĖJAI
40 VALANDŲ—5 DIENŲ 

SAVAITĖ
SEZONINIS DARBAS

Kreipkitės į
EMPLOYMENT OFFICE

Bloomingdale’s
60th St. & Lexington Avenue

NEW YORK CITY
, <«>

Buy More Bonds
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Ko Laukia Pasaulis iš 
San Francisco Kon

ferencijos? i

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centrui Reikia Talkos

Ko laukia pasaulis?
Ko laukia Amerika: ameri

kiečiai demokratijos šalinin
kai ir reakcininkai?

Ko laukiame mes, kaipo 
darbo žmonės ir demokratijos 
gyvenėjai, kaipo lietuviai ? Ar 
visų mūsų vienodos lūkestys?

Tie ir kiti su būsiančia San! lybė darbo būtų susidėjusi ten i 
Francisco mieste pasaulinei 
konferencija surišti klausimai, grupė darbuotojų, Lietuvai 
bus diskusuojami šio antradie- ’ Pagalbos Teikimo Komiteto 
nio vakarą, balandžio 3-čią,1 narių ir jų artimiausių talki- 
Lietuvių Komunistų Kliubo 
susirinkime, 419 Lorimer St.,

galiau, artėjant laikui išsiun
timo 9-to Siuntinio, dovanos 
iš kitų miestų pradeda ateidi
nėti tankiau ir po daugiau.

Drabužių Centre ateinančią

Brooklyn© Daktaras Ta
po Įkaitintas Pelnikavi- 
me iš Karo Medžiagų

TEATRAI Teatre, 7.th Ave. ir 50th St., 
New Yorke, jau 5-ta savaitė. 
Toji sėkminga filmą buvo pa
gaminta 20th Century-Fox stu
dijose, pagal Betty Smith’s no
velę, taipgi turėjusią nepa
prasto pasisekimo knygų rin
koje.

Scenoje Victor Norge, Joan 
Fdwards ir kiti.

Vaidinimo Paskutinė Savaite
Dabar vaidinamasis miesta- 

vame City Center apdovano
tasis Pulitzer Prizu komiškas 
veikalas “You Can’t Take It 
With You” bus vaidinamas 
dar tik vieną ateinančią sa
vaitę.

FIL M O S
žvaigždėse Spencer Tracy ir 
Katharine Hepburn. Sceniška
sis veikalas yra religinėmis te
momis, jau keliolikti metai pa
kartojamas švenčių laikotar
piu.

Baladistas Duos Koncertą
Richard Dyer - Bennet, žy

mus baladistas, pastaruoju lai
ku kontraktuotas 20th Centu
ry minstrel aktams, turės pas
kutinį savo koncertą šį sezoną 
balandžio 1-mą, Town Hall.
“Medis” Roxy Teatre Užsiliko

Nauja filmą “A Tree Grows 
in Brooklyn,” rodoma Roxy

Jungtinių Valstijų prokuro
ras John F. X. McGohey pa
traukė teisman Brooklyn© 
daktarą Abraham Freitag, 
598 Bainbridge St.

Teismiškame įkaltinime sa
koma, kad jis pelnęs $500,000 
pervedimu 3,000,000 yardų 
jo atsakomybėn pavestų me
džiagų į juodąjį 
medžiagose buvę 
kiai gaunamieji 
marškoniai lovų 
muslinai. Vieton
tos medžiagos išėjusios į nosi
nes, žiurstus ir kitus panašius 
dalykėlius vėl kam nors kitam 
iš naujo pelnymuisi parduo
dant virš-lubinėmis aukštomis 
kainomis.

Velionis generolas Frank M. 
Andrews, kuris mirė lėktuvo 
nelaimėj Iceland’e, 1943 m., 
buvo prisidėjęs prie suplana
vimo naujos rūšies sunkiųjų 
bomberių, kurie beveik nušla
vė nacių Luftwaffe iš padan-į 
gių beveik per vieną istorišką 
savaitę, kaip sako March of 
Times filmą “The Unknown 
Battle,” dabar rodoma Embas
sy Newsreel Teatre, 46th 
New Yorke.

Pasikaustykite, draugės ir 
draugai, pirštus noperskais, 
apžiūrėkite savo patogiausius, 
didžiausius batus ii' kitaip kaip 
pasiruoškite sunkiam darbui
Drabužių Centre, nes darbo iri savaitę bus daug darbo, viso- 
vėl yra nuo durų iki kitų durų, j kio darbo: atrišinėti, peržiūri
mi© grindų iki lubų. ' nėti pundus, taisymo drabužių,

Tyla apie Drabužių Centrą i krovimo į rutulius (bales). At- 
: anaiptol nereiškia, kad ta ga- eikite!

__  ‘ ‘ i Tyla apie tuos darbus, kaip 
j del visiško šventimo. Ne. Ma-i matote, pastaruoju laiku sušlu

bavo ne dėl nebuvimo darbo. 
Keli desėtkai jau prikrautų ru
tulių 9-tam siuntiniui neatsi
rado be darbo. Visa bėda bu
vo tame, kad Drabužių Cen
tro “publicity departmentas” 
buvo sušlubavęs ir tai ne dėl 
išdykavimo, o tiktai dėl nebu
vimo “visur esančiu.” Tikima
si, kad ir šis mūsų darbo sky
rius irgi greit atgys. ’ N. P.

ninku, ęlirba visu laiku nuo 
išsiuntimo 8-tojo Siuntinio. Ite-

turgų. Tose 
dabar sun- 

perkeliai, 
užklodams, 

į bandažus, St

Brooklyne. Komunistai kviečia tą kurį vakarą buvo krautu-
* * > 1 1 •• 1 J — ____ ___ 1 — __

visus susidomėjusius tuo klau
simu.
pą įvadinę kalbą.

vė uždaryta dėl neatėjimo dar-
R. Mizara pasakys trum- bininkų. Taigi, ta maža grupė 

.............  : dirbo daug. Faktinai, perdaug 
dirbo. Juos reikėtų bent ret-

1 karčiais užvaduoti kitiems. Pa-
Paskutinės Dienos Rau
don. Kryžiaus Vajaus
Raudonojo Kryžiaus finan

sinis vajus baigsis su pabaiga’ 
šio mėnesio. Baigsis, jei būsi
me sukėlę reikiamą sumą. R.' 
K. gali sunaudoti daugiau, bet 
negali apsieiti su mažiau nu-i 
sistatytos kvotos.

organiza-j

paskelbti, 
surinktas

Aukas prašome priduoti i 
Laisvės raštinėj ar jums ži
nomiems rinkėjams 
cijose.

Taipgi mūs prašo 
kad aukų rinkėjai
aukas ir likusias medžiagas šį 
pirmadienį, balandžio 2-ros 
vakaro 8 vai., atneštų į 85-to 
Precinkto centrą, 239 Graham 
Ave. Negalintieji ten pribūti, 
prašomi anksčiau viską pri
duoti tiems asmenims, iš ku
rių medžiagas gavote.

LDS 1 Kuopos 15 Metų 
Jubiliejinis Vakaras

Įvyks balandžio 7 d., Lais- rius. Jie pasitiki savo organi- 
419 Lorimer zacija, o organizacija pasitiki 

j jais. Jie šį mūsų kuopos jubi- 
Tas parengimas, tai bus is- liejinį vakarą įvertins. Kurie

vės svetainėje,
St., Brooklyn 6, N. Y.

priversti atskilti 
susivie-

torinis, tad jo kalbų progra
moje girdėsime aiškinimą, 
kaip tūkstančiai lietuvių buvo 
reakcininkų
nuo tautiško lietuvių 
nijimo 15 metų atgal. Kaip tie 
pasmerktieji išnykimui lietu
viai tuomet įsisteigė savo Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mą, kuris šiandien stovi ge
riau finansiniai ir visame ka
me už aną senąjį (SLA).

Mūsų LDS pirmoje ir kito-1 
se kuopose turime*visus pro
gresyvius Brook lyno biznie-

MATYK ISS1 VYSTANČIĄ ISTORIJĄ! Matyk naujausius sensacingus žinių judžius iš 
visų pasaulio karo frontų! MATYK Manilos paskutines dienas! MATYK stebėtiną 

Cologne paėmimą! MATYK šaunų Talkininkų perėjimą per upę ties Reinagenu!
MATYK NAUJAI ŠIĄ, SVARBŲ MARI H OF TIME

TTMKNinWNI TMTTT F: nrba “vokiečių oro jėgų dingimas” IX1N VV Daiiurj blil, pllt "KAS LAUKIA MAŽŲJŲ TAUTŲ?” 
ir daug kitų svarbių žinių judžių. PUIKIAUSI JUD2IAI MIESTE

T? 1VT R A C C V NEWSREEL THEATRE IL 1V1 D A 0 u i BROADWAY IR 46 ST.

Šaunus TECHNISPALVIS judis, kuris apsako istoriją vieno jauno, 
Būrų Kare dalyvavusio oficieriaus, kuris mažu-pamažu išsivysto į 
nemirštamąjį “PULKININKĄ BLIMP.’’ Jį sukūrė satiriška plunks
na žymiojo Anglų artisto, Davido Low. Jis mylėjo ir gyveno. .. 
jvalias! Dvikovos — žvėrių medžioklė — ir gražios merginos - 
didinga gyvenimo avantiūra su

“COLONEL BLIMP”
žvaigždžiuoja

ROGER LI VESEY * DEBORAH KERR * ANTON WALBROOK
BRANDT’S

GOTHAM BROADWAY
IR 47TII ST.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINĖ TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Pasveikino-Apdovanojo
Veiklią Draugę

kovo 
“su r- 

Aid ai

negalės dalyvauti, paaukos 
šio to parėmimui mūsų kuopos 
iždo finansiniai.

Mūsų kuopa visuomet re
mia progresyvį judėjimą ir vi
suomenės reikalus.

Šiame parengime bus proga 
senų ir naujų narių susipaži
nimui ir kartu pasilinksmini
mui. Visiems nariams reikėtų 
būti savo kuopos metinėj pra
mogoj. Mes darome demokra
tiškiausia, kaip galima. Mūsų 
kuopa neverčia narių užsimo
kėti už metinio parengimo bi
lietą, kadangi pasitiki nariais, 
jog jie įvertins mūsų prašy
mą — dalyvaus patys ir atsi
ves savo draugus ir pažįsta
mus.

Pereitą sekmadienį, 
25-tą, buvo surengta 
prise” (Stork Shower) 
Ormanienei josios namuose.
Parę surengė moterų ir mergi
nų grupė LDS Brooklyn Soro
rity, kurios Aida buvo sekre
torė. Planai buvo sudaryti, kad 
visos atsineš namie sudariusios 
valgius, su dovanom ir val
giais susitiks vienoj vietoj ir 
sykiu nueis pas Aldą, kuri vi
sai netikėjo tiek daug viešnių 
susilaukti tą dieną. Buvo gana 
didelė grupė ir jai padaryta 
tikras “surprise”. Jos mamy
tė ir sesuo Lea, žinodamos, 
laukė tų viešnių su dviem gra
žiais ir labai skaniais keksais 
ir kitokiomis vaišėmis.

“Practically Yours”
I Paramount Teatrą, 

Times Square, atėjo nauja ko
miška filmą, kaip jau galima 
spręsti iš jos vardo — “Prac
tically Yours.” žvaigždėse 
Claudette Colbert, Fred Mac- 
Murray. Scenoje Benny Good
man su savo orkestrą, Condos 
Bros., Bob Evans.

“Colonel Blimp” — Nauja 
Anglų Filmą

Pirmu kartu pradėta rodyti 
Gotham Teatre, 47th St. ir 
Broadway, New Yorke, filmą 
“Colonel Blimp” perstato An
glijos pulkininko gyvenimą, 
siekius, meiles ir priepuolius 
laikotarpiu trijų paskiausių 
karų gadynės. Sykiu įpina' ir 
tų karų istoriją, kiek tai lie
čia Angliją.

“Without Love” Ir “Glory 
Of Easter”

Sudaro programą Radio Ci
ty Music Hall, 6th Ave. ir 
50th St., New Yorke. Filmoje

prie

Kada Nikolajaus lėktuvas tapo nacių nušautas ir 
sunyko dūmuose priešų teritorijoj, jaunai Nikolajaus 
žmonai Lisai buvo pranešta, jog jisai žuvęs kare. Bet 
jisai išvykdamas buvo jai taręs: “Wait For Me!” Ar 
jinai sulauks jo? Scena iš naujos Sovietų filmos, Stanley 
Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., New York.

Komisijos narys,
Jurgis Kuraitis.

New Yorke nuteistas me
tams kalėjimo Michael J. Pe
coraro pas jį radus ketvirta
daliui miliono svarų cukraus 
kuponų ir liūdymus gavimui 
205 automobiliams padangų. 
Pecoraro gyveno 549 River
side Drive.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos pramogos 
Rengimo Komisijos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, balandžio 2 d., 
Laisves patalpoj. Visi būkite 8 vai. 
vakare. — G. Kuraitis.

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVĘ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną diehą yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

Šeimininkes Prašė, Kad 
Bučeriai Kooperuotų 

Su Jomis
Padėkite mums, ne juodojo 

turgaus raketieriams, sakė 
Williamsburg© šeimininkės, 
kurių skundais einant grupė 
bučerių buvo pašaukti teisman 
pasiaiškinti dėl ėmimo virš 
lubinių kainų už paukštieną.

Kada teisėjas OPA darbuo- 
tojų-liuosnorių šeimininkių pa
klausė, ar jos norėtų siųsti bu-' 
cerius kalėjimai!, moterys at
sakė :

—Mes norime ne kalėjimo 
bučeriams, bet bučerių koope
racijos sunaikinimui juodojo 
turgaus.

Miestavas butams gauti pa
galbos biuras skelbia, kad iki 
1-mos gegužės nebepriims rei
kalavimų kambarių, nes regis- 
trantų turi 7,440. Naujus re- 
gistrantus priims tik labai ne
paprastuose nuotikiuose.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Piano-Accordian, ma

žai vartotas. Prieinama kaina? Dėl 
daugiau informacijų, prašome rašyti 
arba asmeniškai kreiptis po 304 So. 
3rd St., (apt. 10) Brooklyn N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. PETRIKĄ

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’V nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

New Yorkan pargabentas 
iš Kentucky tūlas ‘ paprastas 
sukčius Alexander D. L. Thiel, 
57 m., kuris pastaruoju lai
kotarpiu esąs pelnęs apie 
$200,000 suklastavimais čekių. 
Jis visuomet atrodydavęs ap
sirengęs puikiai, kaip koks žy
mus aktorius ar milionierius.

I
TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ!

magiški kiekvieno kareivio žodžiai iš 
širdies moteriai, kurią jis myli!

Smagi komedija ... naujoviška kaip rytojus ... linksma ir romantiška
SPENCER TRACY ★ KATHARINE HEPBURN

"Without Love"
su LUCILLE BALL. Metro-Goldwyn-Mayer Judis 

paremtas Philip’o Barry veikalu
ir THE MUSIC HALL’S DIDIS VELYKINIS VAIDINIMAS SCE
NOJ “GLORY OF EASTER,’’ tradiciniai vaizdai ir reginiai, ir dar 
iškilmingas šventadieniškas “SPRING IS MERE’’ su šaunais Music 
Hall’s scenos vaidintojais. \

Pagal Konstantino 
Simonovo poemą 

ANGLŲ KALBA 
Sovietuose Gaminta 
Artkipo Perstatymas

EXTRA! Žmonėms reikalaujant

The Battle of Russia”
Pagaminta U. S. Valdžios

DIDINGIAUSIA KARO FILMĄ!

Nuolat nuo 9 ii ryto STANLEY 7th Avė. bet- 
42"d& 41»’ St

VAIDINIMAI BROADWAY
Meilės ir juoko audra...- labai 
juokinga, kai didvyris sugrįžta 
namo pas merginą, kurios jis 
nepaliko! PARAMOUNT perstato
CLAUDETTE FRED

COLBERT MacMURRAY

“Practically Yours”
MITCHELL LEISEN Veikalas su 
GIL La\iB * CECIL KELLAWAY * 

ROBERT BENCHLEY * IR DAR 
ASMENIŠKAI SCENOJE-BENNY 

GOODMAN. Jo Klernatas ir Orkestras su 
RED NORVO, TEDDY WILSON. MOREY 
FELD. Ir THE CONDOS BROTHERS, 

didžiausi pasaulio tap Šokikai ir
EXTRA, numerio 1 Pilvakalbis, 

• BOB EVANS

PARAMOUNT
BROADWAY ir 48rd ST., N.Y.C.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN G, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
t

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų. 

Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

F. W. Shalins
(BHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATĘUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŠIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. Kada būsite 
Brooklyne'; užeiki
te susipažinti.
■........... ............ ■■1 ........"ife 1 11 111

426 SO. |ith STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo^Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9608

• . K ......................................- .-----------............C---------- .. ................... - ----------------------------------------- -------  ------------------- ------------- ................—-------

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užejimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDH

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turimo ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

TERLTH1N RYTHM... 17-j.w.l Pr.cuio.

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2178

13171

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAIS.




