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mė nedidelį Ohlau (Silezijoj) 
miestelį, ji rado vieno vokie
čio advokato ofise ant sienos 
bekabantį maršalo Stalino por
tretą.

Advokatas teigė, jog jis šį. 
portretą išlaikęs paslėptą lovo
je per vienuolika metų, — jis)1 
taip pamylėjęs maršalą Stali
na!. . .

Tuomet advokatas buvo už
klaustas ,kaip gi čia viskas tąsi 
galėjo įvykti: Stalinas marša-' 
lo uniformą tepradėjo vilkėti 
tik prieš trejus metus, o advo-j 
katas teigiąs portretą turįs net i 
per vienuolika metu !

Vokietis susimaišė, susikon-' 
fiuzino. Pradėjus jį giliau: 
kvosti, buvo surasta, jog šis 1 
tipas yra didelis žulikas ir geš- 
tapininkas 
užfrontėje
dyti ir šnipinėti!

Jis manė tai atliksiąs nuduo
damas didelį stalinistą!

Jankiai Pik 160 Mylių nuo 
Rusų; Naikina 100,000

Apsuptų Hitlerininkų
ar-Paryžius, bal. 3. — Pasi-ipro Kasselį, Trečiosios 

•odo, kad Pirmoji ir Devin- mijos kariai pasiekė vietas 
toji amerikiečių armijos arčiau kaip 150 mylių nuo 

. Jis buvo paliktas i apsupo 100 tūkstančių vo- (Berlyno ir 80 mylių iki Če- 
susisiekimams ar- kiečiu kariuomenės Ruhr 

srityje, pramoningiausiame 
Vokietijos plote. Apsuptieji 
bandė ties Berleburgu ir 
Winterbergu pralaužt sau 
ištrūkimo spragą, bet liko 
supliekti ir atgal sugrūsti. 
Generolas Eisenhower pa- 

’ reiškė, kad jie visi tame di
džiuliame “maiše” bus su
naikinti bei suimti.

Trečioji Amerikos armi-ilių pirmyn.
ja, generolo Pattono ko- i Pirmoji Amerikos armi- 
mandoj, per dieną numar- ja paėmė Warburga ir eilę 
savo beveik 30 mylių pir- (kitų miestų bei miestelių.

Devintoji amerikiečių ar- 
ir jiems tarybinė)ją ir užėmė pozicijas užimija išvien su anglais puo- 

vyriausybė paskelbė 160 mylių iki susisiekimo la apsuptus vokiečius isto- 
su Pirmąją Baltarusijos ar- riniame didmiestyje Muen- 
mija, komanduojama mar-Esteryje, šiaurinėje fronto 

(šalo Žukovo. Pražygiavę ;dalyje.

Geštapininkai griebsis viso
kiu priemonių savo pragaištin
giems tikslams gyvenimam 
pravesti. Kai kur jie muluos 
karštais’ stalinistais, kai kur. 
dideliais Roosevelto arba 
Churchillo mylėtojais. Bet jų 
visų tikslas bus vienas: kenkti 
Jungtinėms Tautoms ir padėti 
braškančiajam hitlerinei karo 
mašinai.

Lietuvoje panašių tipų taip- myn per vidurinę Vokieti- j 
gi pasiliko 
Lietuvos 
negailestingą kovą.

F r a n c i j o s ambasadorius 
Maskvoje paruošė arbatėlę ir 
jon pasikvietė Uja Erenbur- 
gą, — žymųjį rašytoją ir karo' 
korespondentą.

Ta proga Erenburgui buvo 
įteiktas Legijono Garbės or- i 
dinas.

Erenburgo raportažai skai
tomi visame pasaulyje visokio-; 
se kalbose. Tai nepaprastai I 
gausus ir gabus rašytojas.

Jo vėliausia novelė — “Pa-i 
ryžiaus Žlugimas” — išversta 
į visą eilę kitų kalbų. Išleista: 
ji ir anglų kalboje, — “The 
Fall of Paris.”

Erenburgas yra ilgai gyve-į 
nęs Paryžiuje ir Franciją jis į 
žino nei kiek nemažiau, kaip i 
savo gimtąją Tarybų Sąjungą. |

lietuviškųjų fašistų 
dalyvis Washingto- 
Amerikos Lietuvy j 
susitikimą su buvu-

Vienas 
“misijos” 
ne rašo 
apie savo
siojo Lietuvos atstovo (p. ža- 
deikio) sekretoriaus “mote- 
ria,” “kurioji, dievaži, y»*a to
kia graži, kaip dangaus deivė 
grožės.”

Atrodo, jog kai kurie fašis
tukai ne tik visiškai sužabalė- 
jo politiniai, o ir fiziologinai ir 
literatūriniai.

O tūli Philadelphijos “veikė
jai” išleido viešą atsišaukimą, 
raginantį “tarybininkus” vie
nytis su smetonininkais.

Kam vienytis?
Tam, kad Lietuva būtų pa

daryta tokia, “kaip kad buvo 
laikuos Mindaugo,. Gedimino 
ir Vytauto.”

Akyva tai, kad “veikėjai” 
vengia minėti “Smetonos lai
kus.” Matyt, jų sarmatinasi.

Tik vienas Smetonukas nuo
lat kudakina apie kontinuite- 
to (smetoniškojo režimo) at- 
steigimą.

fi

i------------ ---- ,------------------------------- _____--- -

Amerikonai Perkirto R. Armija Paėmė Vengrijos 
Strateginę Japonuos ( Žibalo Centrą; Puola Bra-
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Salą Okinawa tislavą ir W. Neustadtą
Guam, bal. 3. -— Ameri- Pasiekdami Nakagasuku

choslovakijos. Berlyno pra
nešimai rodo, kad šiems 
jankiams telikę 65 mylios 
dasigrumti iki Čechoslova- 
kijos rubežiaus. Kiti Tre
čiosios armijos daliniai ata
kuoja apsupamus vokiečius 
Kasselyj ir kituose užnuga- 
rėje paliktuose miestuose. 
Per dvi dienas Trečioji ar
mija prasiveržė iki 50 my-

Vokiečiai Nužudė Su- Japonijos Imperija 
imamą Amerikielj Ga|j ž|ugti jspya

Generolą Rose
Washington. — Naciai 

ties Paderbornu Vokietijo
je užklupo Trečiosios šar
vuotos amerikiečių divizi
jos generolą Maurice Rose. 
Nematydamas progos iš
trūkti, gen. Rose pasidavė 
ir pradėjo nusiginkluoti, ■ 
bet nacis vis tiek jį nušo
vė. Kada gen. Rose ėmė re
volverį iš makšties priešam 
atiduot, vokietys tankistas 
paleido kulką į jį.

Berlynas Sako, Rusai 
10 Myl. nuo Vienos
Berlyno radijas pranešė 

antradienį, kad rusai užė
mė vietas tiktai už 10 mylių 
nuo Vienos, Austrijos sos- 
tamiesčio. Sovietų kariai į- 
siveržė Į Wiener Neustad- 
tą, svarbų pramonės mies
tą, didžiausią nacių lėktu
vų statybos centrą, į pietus 
nuo Vienos. Siaučia nuož
mūs mūšiai jo gatvėse.

Rumunijoj suimta 83 bu
vę policijos viršininkai, na
cių sėbrai.

Tokio Radijas
Japonų Tokio radijas sa

kė, kad Japonijos “karinė 
padėtis kas sekundą eina 
blogyn ir blogyn, ir trum
pu laiku bus išspręsta, ar 
mūsų tautai (Japonijai) 

Į lemta kilti-ar susmukti.”
Jeigu Amerika įsigalės 

Okinawos salose, tai gręs 
nukirst Japonijai susisieki
mus su Chinija. Iš Okina
wos amerikiniai bombane- 
šiai be vargo pasieks svar
biausią Japonijos salą Hon
shu ir Korėją, kaip įspėjo 
Tokio radijas. Jungtinės 
Valstijos paėmė veiksmų i- 
niciatyvą į savo rankas, vis 
artėja prie pačios Japonijos 
ir gali įsiverežt į ją.

Tokio laikraštis Yomiuri 
H o ch i rašo, kad jeigu Ja
ponija praras Okinawa, tai 
žus visa jos viltis atsigrieb
ti.

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai visuose frontuose ba
landžio 1 d. sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 50 vokie
čių tankų ir motorinių pa
trankų.

London, bal. 3. — Marša- netoli Austrijos rubežiaus, 
kos kariuomenė ir mariniu-Įlanką, amerikiečiai atkirto jo Malinovskio Antroji Uk- ir atėmė iš hitlerininkų dar 
kai. prasiveržė skersai visos ūaug japonų kariuomenės t rainos armija vakar

pietiniame Okinawos salos i maršavo 14 mylių pirmyn i Nagykanizsos žibalo vers-.
I - J. - * X. « L» I «~ . . . . * . T- L. ... L. i

Okinawos salos ir pasiekė 
Nakagasuku Įlanką su 
prieplaukomis rytinėje tos 
strateginės salos pusėje. 
Japonijos karo laivynas ikisidurė su kietesniais 
šiol naudojo tą įlanką kaip priešinimais iš japonų pu- 
patogią sau stovyklą. Na-sės. Amerikos lėktuvai jau 
kagasuku prieplaukos yra veikia iš užimtų Yontan ir 
geriausios visoje Okinawo- Katena orlaivių 
j e. i. Okinawo j.

gale, turinčiame 20 mylių 
ilgio. Jankiai vis dar nesu- 

pasi-

nu- 40 gyvenamųjų vietų.

pietiniai - rytinėje Čecho- mių ir fabrikų vokiečiai 
Slovakijoje, užėmė Bisku- gaudavo po milioną tonų 
pice, pustrečios mylios nuo žibalo ir gazolino per me- 
Slovakijos sostamies. Brati- tus. Netekę Nagykanizsos, 
slaves, paėmė Samoriną, naciai tegalėtų gauti apie 
šiaurinėje Dunojaus pa- 32,000 statinių gamtinio ži- 
krantėje, atėmė iš vokiečių balo per dieną iš mažųjų jo 

aikščių Topolcany miestą su gele-į versmių šiaurinėje Vokieti-

PASITRAUKIA KARINĖS
MOBILIZACIJOS DIREK

TORIUS J. F. BYRNES
Washington. — James F. 

Byrnes, Karinės) Mobiliza
cijos direktorius, prašė 
prez. Rooseveltą paliuosuot 
jį iš tos pareigos; Byrnes 
kartu buvo ir direktorius 
rekon versi jos, tai yra, grą
žinimo iš karinės; gamybos 
į taikos laiko ūkį po karo. 
Prez. Rooseveltas; su giliu 
apgailestavimu priėmė Byr
nes atsistatydinimą ir pas
kyrė jo vieton Fredą M. 
Vinsoną, kuris neseniai pa
sitraukė iš Ūkinio Pastovu
mo (stabilizacijos) 
ir buvo paskirtas 
valdžios paskolų 
tratorium.

Byrnes buvo įl suvargęs 
nuo persidirbimo. Savo re-

įstaigos 
ifederalčs 
adminis-

zignacijos laiške preziden
tui jis sakė, kad pergalė 
Europoj jau netolima ir jis 
norėtų pasiliuosuoti nuo 
sunkių rekonversijos laiko
tarpio pareigų po karo. Iš 
anksto gi pasitraukdamas, 
jis duoda laiko savo įpėdi
niui susipažinti su tomis 
pareigomis. *

Byrnes, kaipo direkto
rius, išleido “prašymą”, 
kad smuklės ir panašios vie
tos užsidarytų nuo 12 va
landos naktį, uždraudė ark
lių lenktynes, ir padarė ki
tus patvarkymus, siekian
čius taupyti žmonių jėgas, 
kūra, elektra ir važiuotės c / u
priemones.

Jungt. Valstijos Stengiasi 
Suvest Chinijos Valdovus 
Vienyhėn su Komunistais
Washington. — Iš Chini

jos laikinai sugrįžo Jungti
nių Valstijų ambasadorius 
gen. P. J. Hurley, pasitar
ti su valdžia diplomatiniais 
reikalais. Jis, kaip ir Wa- 
shingtono vyraiusybė, sten
giasi įvykdyt tautinę vieny
bę tarp Chiang Kai-sheko, 
vyriausio Chinijoš'valdovo, 
ir chinų komunistų, sakė 
generolas Hurley. Jis pra
nešė, jog chinų komunistai 
prašė ginklų iš Amerikos, 
bet Amerika pripažįsta 
Chiang Kai-sheko ,Kuomin-

tango partijos valdžią, tai 
esą negali chinų komunistų 
ginkluoti.

Chinijos komunistus gen. 
Hurley vadina demokrati
niais žmonėmis ir tvirtina, 
kad jie galėtų dalvaut ben
drojoj valdžioj su kitomis 
chinų partijomis. Kartu jis

(Tąsa 5 pusi.)

MAIŠTAI VIENOJ
London. —- Pranešama, 

kad Austrijos sostinės Vie
nos gyventojai kelia maiš
tus prieš nacius.

žinkelio stočia, užėmė dar i joje ir į šiaurvakarius nuo 
I devynias geležinkelių sto- 
I tis ir apie 100 kitų gyvena
mųjų vietovių. Pranešama- 

Į šiuos žodžius rašant, 1 
i Raudonoji Armija veržiasi 
į pačią Bratislavą.

Trečioji Ukrainos armi
ja, maršalo Tolbuchino ko
mandoje, šturmu užėmė 
Nagykanizsą, tvirtov. mies
tą, Vengrijos žibalo centrą,

Vienos, Austrijoje.
Per mūšius dėl Nagyka-

nizsos ir apylinkes miestų
bei miestelių raudonarmie
čiai suėmė daugiau kaip 
10,000 priešų kareivių ir o- 
ficierių ir pagrobė 35 tan
kus, 215 patrankų, 20 gar
vežių, 780 vagonų ir daug 
kitų įrengimų.

(Tąsa 5-tame pusi.)

Kelis Syk Daugiau1 j Nutarta Priimt 
Naciu prieš Sovie- Ukęraįną’ Baltvusiją į
tus, negu Vakaruos

Maskva.— Generolas Ga
laktionovas rašo Raudono
joj žvaigždėj, kad prieš a- 
merikiečius ir anglus vei
kia 60 divizijų vokiečių ka
riuomenės (apie 900 tūks
tančių), o prieš Sovietus 
200 nacių divizijų (apie 3 
milionus vyrų). Jis sako, 
jog amerikiečiai gerai žy
giuoja, bet Raudonoji Ar
mija trečia tiek greičiau 
žygiavo.

Tas sovietinis generolas

S. Francisco Sueigą
London. — Oficialė So

vietų žinių agentūra TASS 
pranešė, jog prez. Roosevel- 
tas ir Anglijoj premjeras 
Churchillas per konferenci
ją su maršalu Stalinu Jal
toje, Kryme, sutiko, kad 
Tarybinė Ukraina ir Tary
bų Baltarusija atsiųstų sa
vo delegatus į Jungtinių 
Tautų konferenciją San 
Franciscoj. Taigi toje kon
ferencijoje dalyvautų trys 
sovietinės respublikos—Ru
sija, Ukraina ir Baltarusi-

pastebi, kad vokiečiai va- Ja- ..p^. J,ungtinU Tau,Us 
kariniame fronte apleidžia lnallal-_ as ''tjSy ir
daug miestu, o rytų fronte; ™™de’ ,kad Ukrainav,f 
raudonarmiečiai turi kovot !Balta??slJa savame yra 
dėl kiekvienos gyvenamos I sta?lbus krastal. su daug 
vietos. Jisai sako, jog so-įmdlo.n,i gyv“tojųi:,. 
vietiniame fronte buvo su-' ' _
triuškintos didžiausios hit- ■ 
lerininkų jėgos; todėl ame-į 
rikieciai ir anglai gali len-' 
gviau blokšti vokiečius at-Į

Jaltos konferencija taip 
", kad Jungtinės 

Valstijos turėtų tris balsus 
San Francisco konferenci
joje, kuri prasidės balan
džio 25 d.

Vokiečių armijos apsupi
mas Ruhr srityj pagreitins 
talkininkų laimėjimą, pa-' 
reiškė generolas Eisenho
wer.

EINA APSIKEITIMAS LIETUVOS IR LENKIJOS PILIEČIAIS
Rašo Z. Baliavičius:
Pagal sutartį, pernai rug

sėjo mėnesį pasirašytą tarp 
Lietuvos Liaudies Komisa
rų Tarybos ir Lenkų Komi
teto Tautai Vaduoti, lietu
viai, kurie to nori, grįžta 
iš Lenkijos į Tarybų ‘ Lie
tuvą, o Lenkijos piliečiai iš 
Lietuvos laisvu noru persi- 

Day gina hitlerizmą, kelia į Lenkiją. Visi lenkai, 
Tautas, taip pat ir žydai, buvę Len-

Leonas Pruseika pageidau
ja, kad juo greičiau į mūsų 
armijos rankas patektų buvęs 
Chicago “Tribūno” korespon
dentas Donald Day.

Šiuo metu jis yra radijo ko
mentatorius Berlyne, — Do
nald 
bjaurioj a Jungtines
Jis skaitomas mūsų krašto iš
daviku.

Ponas Day—amerikoniškas 
Ancevičius.

Pruseika primena, jog ne-

perseniai šitą išdaviką uoliai 
garbindavo Naujienos ir Drau
gas, — panašiai, kaip Ancevi- 
eiy! i

kijos piliečiais pirm 1939 
m. rugsėjo 17 d., gali persi- 
kraustyt į Lenkiją. Kadan
gi pirm 1939 m. rugsėjo vi
si Vilniaus gyventojai buvo 
Lenkijos piliečiai, o žydai 
sudarė jų daugumą, tai jie 
gali vykt Lenkijon arba pa
silikt Lietuvoj. Sutartis dė
lei apsikeitimo piliečiais ap
ima Vilnių, Trakus, Šven
čionis, Zarasus, Alytų ir ki
tus Lietuvos apskričius.

žemė Valstiečiams
P e r s i k raustantiems 

Lenkiją darbininkams ir

profesionalams yra parūpi
nama užsiėmimas, o valstie
čiams duodama žemės nau
joje vietoje. Neturtingi val
stiečiai gaus žemės pagal 
Lenkijos lauko ūkio refor
mas. Parvykstantiems iš 
Lenkijos lietuviams valstie
čiams yra duodama po 10 
iki 15 hektarų žemės Lietu
voje. — Hektaras yra be
veik pustrečio akro.

Sugrįžę valstiečiai abie
jose šalyse paliuosuojami 
nuo taksų už 1944 ir 1945 
metus. Kurie valstiečiai bu
vo užsėję laukusį žiemken-

čiais javais viename krašte, 
gaus tiek pat užsėtų laukų 
antrame krašte. Persikrau- 
stantiem duodama po 5,000 
zlotų ar rublių paskolos, 
kuri turi būti atmokėta per 
penkerius metus. Persike- 
liantieji gali pasiimt iki 
dviejų tonų asmeninės nuo
savybės, kaip kad drabu
žių, įrankių ir kt. Valstie
čiai turi teisę persigabenti 
ir gyvulius, naminius pauk
ščius ir kt. Persi kraustan
tiems yra duodama perva
žiavimo lengvatos ir jie ga
li pasirinkt gyvenimo vie-

mažai
tai jų, su-

persi-
negu

tas krašte, į kurio pilietybę 
grįžta. Lietuvoj yra 17 cen
trų, kur surašinėjama no
rintieji persikelti.

Kadangi lietuvių 
tėra Lenkijoj,
prantama, mažiau 
kraustys į Lietuvą, 
lenkų iš Lietuvos į Lenki
ją-

Kai baigsis persikrausty
mai, tuomet abudu kraštai 
suves galutinąsias atsiteisi
mų apyskaitas.

Anglai Gręsia Nušluot 
Nacius Holandijoj

Paryžius, bal. 3. — Kana
diečiai ir anglai sudaužė 
vokiečių gynimosi linijas 
pietiniai - rytinėje Holan- 
dijoje, užėmė Enschede 
miestą ir pasiekė vietas už 
25 mylių nuo jūros, o 60 
mylių nuo Bremeno uosto. 
Artėdami prie jūros, jie 
gręsia atkirst ir apsupt 

visą nacių kariuomenę Ho- 
landijoje.

J
■
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Naciai sako, Sovietai 
veržė į Bratislavą.

• • 
įsi

TREČIOJI ARMIJA PA
ĖMĖ KASSELĮ

Paryžius, bal. 3.—Trečio
ji Amerikos armija, miar- 
šuodama linkui Berlyno, 
užėmė Kasselį* garvežių ir 
kitų fabrikų miestą, turėju
sį 200,000 gyventojų pirm 
karo.

f



Antras puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Trečiadien., Balandžio 4, 1945

LAISVE
LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................ $6.50
United States, six months ....................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ................  $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ..............  $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Susisiekimas Su Lietuva
Telegrafu
Vilnis įdėjo sekamą pranešimą:

“S. E. Hastings, Western Union 
Telegraph Co. superintendentas teleg
rama pranešė “Vilnies” ofisui, jog vi
sokia komunikacija su Bulgarija, Es
tonia, Latvija, Lietuva ir dalimi Ru
munijos vadinama Bukovina ir Mol
davia (senoji Rumunija) dabar bus 
laisvas. Cenzūravimas ir persiuntimo 
lėšos pasilieka tokios pat. Susisieki
mas su Bulgarija aprubežiuotas tik 
perdavimui ir apsimainymui būtinų 
informacijų.”

Mėnuo Rūbams Rinkti
Šiais laikais retas kuris mėnuo praei

na be kokios nors kampanijos, be vajaus. 
Karo bonams pardavinėti vajui vos pra
ėjus, tuojau iškyla kitas koks nors svar
biu reikalu vajus. Pav. praeitasis — ko
vo — mėnuo buvo Raudonajam Kry
žiui aukas rinkti mėnuo, — jis dar nepa
sibaigė, nes nuskirtoji pinigų kvota ne
pasiekta.

Balandžio mėnuo—rūbams rinkti mė
nuo. šį mėnesį Amerikos žmonės pasirį- 
žo surinkti padėvėtų rūbų ne mažiau 
150,000,000 svarų. Tai yra didelis darbas 
ir 150 mil. sv. rūbų — milžiniška krūva 
apvalkalo. Tačiau, palyginti su šalimi, 
su mūsų ištekliais, tai nėra perdidelė 
kvota.

Tiesa, daug padėvėtų rūbų jau išrink
ta iš žmonių. Rinko visoki komitetai — 
Russian War Relief, lenkai, italai, če- 
choslovakai, jugoslavai ir t.t. ir t.t. Bet 
dar yra milionai amerikiečių, kurie ne
buvo pasiekti nei vienų nei kitų. O pa
dėvėtų rūbų, jiems ne taip jau reika
lingų, jie dar turi ir gali juos aukoti. Be 
abejo, ir aukos!

Šis rūbų rinkimas yra atliekamas spe
cialaus komiteto, veikiančio su UNR- 
RA. Kai rūbai bus surinkti, sudoroti, su
taisyti, tuomet jie bus gabenami į viso
kias šalis, labiausiai rūbų reikalingas.

Tuo būdu bus suteikta pagalba mili
jonams karo išvargintų pasaulio žmo
nių’

Nemažai amerikiečių lietuvių jau au
kojo savo rūbus Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui. Nemažai jų dar aukos. 
Nepamiršdami Lietuvos žmonių, mes ta
čiau, privalome padėti ir dabartinei rū
bų rinkliavai. Padėkime su darbu ir au
kodami atliekamus rūbus.

Be rūbų, reikalingi ir apavai, kurių 
amerikiečiai turi daug. Rasim nemažai 
asmenų, turinčių po keletą porų batelių, 
tuo pačiu sykiu milijonai žmonių tebėra 
basi. Mes jiems turime padėti.

Taip, mes turime daug visokių rink
liavų, visokių vajų, bet kiekvienas jų la
bai reikalingas. Gyvename karo metą, 
bet-karas mūs nepalietė taip, kaip tuos 
kraštus, kuriuose vyko aktualūs mūšiai.

Mes privalome būti dėkingi likimui, 
jeigu, gyvendami ketvirtuosius karo me
tus, dar galime kitų kraštų žmonėms, ne- 
laimingesniems už mus, aukoti rūbą, ap
avą, maisto arba dolerį.

Ve/yAg Prezentas Japonams
Amerikiečių išlipimas Okinawa (Ryu- 

kyus salyne) saloje buvo gražus velyki
nis “prezentas” japonams. Išlipimas, 
mat, buvo padarytas velykų sekmadienį.

Nebuvo tai japonams netikėtas žygis. 
Japonai jautė, kad išsikėlimas bus pada-

> rytas, nes prieš išsikėlimą, mūsų oro 
pajėgos ir laivynas smarkiai tąją salą ir 
jos kaiminkas daužė bombomis ir šovi
niais.

Kai viskas buvo gerokai “sušvelninta”, 
tuomet mūsų armijos buvo pradėtos iš
kelti ir iškėlimas, sakoma, vyko ten 
gan sklandžiai, be didelių mums nuosto
lių.

Okinawos sala — stambi sala su 465,- 
000 japonų gyventojų, su miestais, su 
visa eile aerodromų, su fabrikais. Japo
nų kareivių ten, sakoma, esą tarp 60-80 
tūkstančių, — kur kas daugiau, negu jų 
buvo Ivo Džimos saloje (apie 21,000).

Jeigu japonai turi apie 80 tūkstančių 
kareivių, tai galima suprasti, kad ir 
mūsų iškeliamosios pajėgos negalėjo bū
ti mažesnės, bet didesnės. Apie 1,400 lai
vų dalyvavo šiame žygyje!

Okinawos sala tuo svarbi, kad iš čia 
“tikrasis” Japonijos salynas netoli, tik 
arti pusketvirto šimto mylių. Iš Okina
wos mūsų lėktuvai lengviau pasieks “tik
rąją Japoniją” kur kas greičiau, negu iš 
Ivo Džimos salos.

Vadinasi, žingsnis po žingsnio mes 
žengiame artyn Japonijos žemyno, artyn 
Japonijos širdies.

Okinawos sala dar ir tuo mums svar
bi, kad iš čia mes galėsim nukirsti Ja
ponijos susisiekimą su Formoza ir Va
karų Indi jomis. O jeigu visai ir nebus 
galima susisiekimas vandeniu nukirsti, 
tai jis bus gerokai pažeistas.

Kaip neisim, žygis, daromas Okinawo- 
je turi milžiniškos reikšmės, tiek strate
giniu, tiek taktikiniu atžvilgiais.

Tikėkime, kad šis žygis bus pravestas 
pasekmingai, su nedideliais nuostoliais 
mums, bet dideliais priešui.

Ar Vienna Išliks Nesunaikinta?
Per ilgą laiką Vienna buvo skaitoma 

centralinės Europos kultūros lopšys. 
Ten kadaise klestėjo teatras, ten gimė 
garsieji Dunojaus valcai, ten gyveno ir 
kūrė daug žymių kultūros darbininkų.

Be to, Vienna tūlų skaitoma “katali- 
kiškesnė, net ir už Romą.” Ten daug se
novės bažnyčių, ten pilna dvasiškijos (Į 
Vienna, sakoma, vokiečiai išgabenę ir 
Lietuvos arkivyskupą Skvireckį ir kitus 
dvasiškius).

Viennoje prieš, karą gyveno arti du 
milijonai gyventojų. Mieste nemažai yra 
fabrikų, kuriuos Hitleris naudoja karo 
reikmenims gaminti.

Dabar, kai link Vienuos žygiuoja Rau
donoji Armija, nemažai žmonių klausia: 
“Kas bus su Vienna? Ar ir ją vokiečiai 
pavers griuvėsių krūva?”

Klausimas įdomus, bet į jį sunku duo
ti atsakymas. Vokiečiai, be abejo, darys 
viską, kad miestą sunaikinti, kaip kad 
jie sunaikino daugybes kitų miestų.

Mums atrodo, tačiau, prie miesto iš- 
• gelbėjimo gali daug. prisidėti katalikų 
dvasiškija. Jei ji pati atsistotų griežtai 
prieš nacius, jei ji pradėtų atsargiai or
ganizuoti žmones prieš nacius, jei ji pa- 
simotų pilniausiai talkininkauti su Rau
donąja Armija, tai vokiečiai, be abejo, 
būtų greičiau nugalėti, sumušti ir mies
tas išliktų čielesnis.

USED FAT WORKS HERE!

-- KAS KA RAŠO IR SAKO
DĖLEI KELIAMOS AUD- 
DROS APIE SAN FRAN

CISCO KONFERENCIJĄ
Ir komercinė spauda, ir 

radijo komentatoriai su 
nusistebėjimu šaukia, kodėl 
Tarybų Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos nori naujo
sios tarptautinės saugumo 
organizacijos seime po tris 
balsus. Kaip žinoma, Di
džioji Britanija su savo ko
lonijomis turės net šešis 
balsus.

Tą visą klausimą šaltai ir 
ir rimtai lukštena “Daily 
Worker” kovo 31 dieną. 
Dienraštis sako:

“Anglijos-Tarybų Sąjun
gos - Amerikos pasiūlymas 
suteikti mūsų kraštui ir 
Tarybų Sąjungai didesnį 
skaičių balsų pasaulinėje 
saugumo organizacijoj yra 
niekas daugiau, kai pripaži
nimas realybės (tikrovės). 
O pamatinė realybė yra to
kia: Dumbarton Oaks pla
nas turės pasisekimo tik 
tokiam atsitikime, jeigu 
bus atsisakyta nuo senosios

Tautų Lygos idėjos, kad vi
sos šalys turi vienodą at
sakomybę sulaikyme agre
sijos. Faktas gi yra, kad 
ne visos šalys turi vienodą 
atsakomybę, nes ne visos 
šalys turi tokią pat jėgą. 
Pasaulinė organizacija bus 
pasekminga, jeigu pirminė 
didžiųjų spėkų rolė bus pri
pažinta.

“Daugelis didžiosios ko
alicijos ir Dumbarton Oaks 
plano priešų deda dideles 
pastangas, kad pastatyti 
mažąsias šalis prieš didžią
sias, kad klaidingai panau
doti naujosios organizaci
jos seimą, kad tą seimą pa
statyti prieš saugumo tary
bą...

“Juk tikrenybėj ir Bretton 
Woods planas remiasi ta 
pačia idėja. Bretton Woods 
plane ne visos šalys turi 
vienodą skaičių balsių. Tos 
šalys, kurios įneša daugiau
sia pinigų į fondą, turi dau
giausia balsų. O tas tik rei
škia pripažinimą jųjų vado
vaujančiosios rolės visame

tame projekte. Jaltos kon
ferencijos pasiūlymas yra 
to paties elementarinio su
pratimo.”

“Daily Worker” pilnai už- 
giria pasiūlymą, kad Tary
bų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos turėtų po tris bal
sus saugumo organizacijos 
seime.

PIKTIESIEM PLEPALAM 
TIK KVAILIAI PATIKĖS

Klerikališkoji spauda 
užsispyrė išgąsdinti Ameri
kos lietuvius pikčiausiais 
plepalais ir prasimanymais 
apie išlaisvintą Tarybų Lie
tuvą.

Pavyzdžiui, C h ic a g o s 
Draugas (kovo 26 d.)'gvol- 
tu šaukia:

“Žiaurus okupantas ne tik 
tą kraštą naikina, bet jo 
gyventojus persekioja, kan
kina ir yra užsimoję visą 
tautą likviduoti. Todėl šian
dien lietuvių tautai tenka 
vesti žūtbūtinę kovą dėl 
savo egsistencijos. Mūsų, 
Amerikos lietuvių, yra šven

ta pareiga pagelbėti Lietu
vos žmonėms kovoti su bai
siais neprieteliais, užsimo
jusiais sunaikinti visą tą, 
jiems brangu ir šventa —jų 
teises į laisvę ir nepriklau
somybę...”

Kas žodis tai piktas me
las. Lietuvoje šiandien nėra 
jokio okupanto. Tai žino 
kiekvienas lietuvis, kuris 
vaduojasi protu, o ne kleri
kalų spaudos išmislais.

Lietuva turi savo valdžią 
ir savo įstaigas. Kas jai da
bar tenka atlikti, tai užsi- 
gydyti karo žaizdas, atsta
tyti žemės ūkį, pramonę, 
kultūros ir apšvietos įstai
gas.

Tai, žinoma, didelis ir 
sunkus darbas. Šiame lietu
vių tautos darbe Amerikos 
lietuviai gali labai daug pa
gelbėti ir pagelbės.

Tiesa, nepagelbės tie, ku
rie skaito Draugo melus ir 
jiems tiki. Bet reikia tikė
tis, kad tokių bus labai 
menka mažuma. Milžiniška 
Amerikos lietuvių daugu
ma, kaip jau ne sykį tapo 
įrodyta, vaduojasi sveiku 
protu.

P. PAKARKLIS.( --------------------------------------

Grobikiški Vokiečių Žygiai į Lietuvą Seniau i
Senovės kryžiuočiai, už

puldami Lietuvą, be gailes
čio degindavo kaimus ir iš
žudydavo jų gyventojus. 
Per porą šimtų metų tru
kusius karus su kryžiuo
čiais lietuvių tauta neteko 
apie milijono žmonių. Tai 
milžiniškas skaičius aniems 
laikams.

Šio straipsnelio tikslas 
keliais faktais, paimtais iš 
pačių vokiečių kronikų pa
iliustruoti hitlerininkų
pirmtakūnų grobikiškus
žygius Lietuvoje, įvykdytus 
iš Livonijos ir iš Prūsijos 
pusės. * * *

12- to šimtmečio gale vo
kiškieji grobikai ėmė trau
ktis į Padauguvio sritis. 
Tam brovimuisi pradžioje 
vadovavo vokiški vyskupai, 
o vėliau Livonijos vokiečių 
kariškas vienuolių ordinas, 
kurio narių žymią dalį su
darė asmens, už įvairius 
nusikaltimus ištremti iš 
įvairių Vokietijos sričių.

Livonijos vokiečiai visų 
pirma nukariavo livus, pas
kui estus, latvius, o taip 
pat lietuvius, gyvenusius 
prie pat Dauguvos upės į 
šiaurę nuo dabartinių Bir
žų bei Rokiškio apskričių.

13- ame ir 14-ame šimt
metyje Livonijos vokiečiai, 
norėdami daugiau nuka

riauti lietuviškų sričių, 
ėmė daryti puolimus ir į 
dabartinio Panevėžio aps
krities apylinkes. Tais lai
kais ne Panevėžys, bet Upy
tė buvo plačių apylinkių 
centru. Senovės kovų apra
šymuose dažnai yra mini
mas Upytės vardas.

Braudamiesi į Upytės sri
tį viduramžio vokiški gro
bikai vartojo jiems įprastą 
kariavimo būdą: masiniai 
buvo žudomi gyventojai, 
buvo deginami kaimai, 
grobstomas lietuvių turtas. 
Vokiečių siautėjimą Upy
tės . srityje vaizduoja Livo
nijos vokiečio Hermano 
fon Wartberge kronika, 
parašyta 14-tame amžiuje.

H. Wartberge rašo, kad 
Livonijos magistras Arnol
das 1363 m. rudenį ir žie
mą padarė plačius žygius į 
Upytės sritį ir gretimas 
apylinkes, kurias jis visas 
nuniokojo. Praėjus dviem 
metams į Upytės sritį įsi
brovė magistras Vilhelmas, 
o 1367 m. Livonijos vokie
čiai vėl užpuolė tą pačią 
lietuvių žemę. Vėliau Livo
nijos vokiečių grobikiški 
žygiai į šiaurės Lietuvą 
įvykdavo beveik kasmet.

Kalbėdamas apie Livoni
jos magistro žygį, 1367 me
tais įvykdytą prieš Upytės 
lietuvius, H. Wartberge

One pound of used fat will fire four 
37 mm. anti-aircraft shells. Save 
and turn In every drop. It’s needed 
now more than ever. _ ■ ___

Didvyris Kozlowskis
Gen. MacArthuras parašė Mrs. Mary 

Husą Kozlowskienei (Seattle, Wash.) į- 
spūdingą laišką, pranešantį, kad Filipi
nuose krito mūšy su japonais karys Er
nestas Kozlowskis, josios vyras. Gen. 
MacArthur atžymi, jog karys Kozlows
kis buvo visiškai atsidavęs savo kraštui, 
kurį begindamas žuvo.

Ernestas Kozlowski, pasirodo, buvo 
Ispanų karo veteranas. Jis buvo Lincol- 
no Brigados narys. Ispanijoje jis gražiai 
pasižymėjo, kovodamas prieš fašistus. 
Grįžęs iš Ispanijos, kai mūsų kraštas 
buvo užpultas, jis stojo į ginkluotąsias 
eiles savo kraštui ginti.. Beje, Ernes
tas Kozlowskis buvo komunistas.

Kadaise, kai Kozlowskis ir kiti tūks
tančiai Amerikos jaunuolių kovojo Is
panijoje, tūli pro-fašistai skelbė juos e- 
sant “Maskvos agentais.” Girdi, jiems 
mūsų krašto reikalai nerūpį. Didvyrio 
Kozloyyskio mirtis ir gražūs generolo 
MacArthuro žodžiai, įvertiną jo žygius, 
dar sykį sumala į dulkes tuos nenaudė
lių teigimus. ‘

Taip daug ir taip gražiai kalbama apie organizuotų 
darbininkų vienybę Amerikoje. Bet tik retai kur ta vie
nybė Įvyksta. Tačiau tokiu vietų yra. Štai Rochester, 
N. Y., kaip CIO, taip Federacijos unijistai susikalbėjo ir 
sudarė vieningą judėjimą už pagerinimą miesto gyve
nimo. Vienybė Įvyko formoje “Community Legislative 
Council.” Čia ta taryba laiko posėdį. Iš kairės j dešinę: 
Florence E. Winchell, prižiūrėtoja tėvų apšvietos viešo
siose mokyklose; Anthony A. Capone, Central Trades 
and Labor Council prezidentas; Dr. Exie Welsch; Rev. 
Isaiah P. Pogue, veikėjas iš National Association for 
Advancement of Colored People; Katharine Hull, at
stovė iš United Electrical Radio and Machine Workers 
(CIO); Louis Genovese, iš Federacijos unijų; Anna K. 
Buell, šiaip visuomeninė veikėja; Mrs. Natalie K. Evan, 
psichologė; ir William Kirby, atstovas iš American 
Newspaper Guild (CIO).

rašo, kad tą sritį magistro 
kariuomenė “nuniokojo ug
nimi ir kardu per keturias 
dienas.”

1368 metais Livonijos 
vokiečių gaujos, anot Wart
berge, Upytės srity j nunio
kojo šias vietoves: Malovę, 
Viešvilčius, Švainikus, Pra- 
eiviškius ir Nevėžininkus. 
Keli Lietuvos didikai su vi
sais savo šeimos nariais bu
vo paimti į nelaisvę ir nu
gabenti į Rygą.

1370 metais Livonijos vo
kiečių gaujos, vodavauja- 
mos krašto maršalo And
riaus Štenbergo vėl buvo 
lietuvių žemėje. “Visų pir
ma, — rašo Wartberge sa
vo kronikoje, — jis įsibro
vė į Švainikų žemę, paskui 
perėjo į Prevaižininkus, 
kur prabuvo dvi naktis. Jis 
buvojo ir kitose vietose: 
Malovėje, Venezene, Minai- 
nėnuose, prieidamas iki 
Ramygalos, Radeno ir 
Eginteno (Eginčiuose ?)
Užmušta 600, paimta be- 
laisvėn 300 abiejų lyčių.”

Apie 1371 metų žygį H. 
Wartberge rašo: “Brolis 
Vilhelmas Livonijos magis
tras, įsibrovė į lietuvių že
mę ir nuniokojo sekančias 
vietoves: Valdžius, Mino
ms, Maluvą, Previškius, 
Švaininkus, Upytės žemes, 
Linkuvą, Knynus, Stren- 
gius, Upytlankius, Ožius, 
Vakus, Šlapaberžę ir Kalna
beržę. Po to nužygiavo to
liau abiejais Nevėžio upės 
krantais iki Algemino so
dybos Arvystavo žemėje 
kur Algeminas, žymusis di? 
dikas - vietininkas, išsirin
ko sau buveinę. Čia jis pra
buvo keturias dienas.”

1372 metais Livonijos vo
kiečių gaujos suruošė labai 
platų žygį į Šiaurės Lietu- 
vųą ir Žemaitiją. Žygis bu
vo įvykdytas devyniais eta
pais. Per šį užpuolimą bu
vo nuniokota apie 50 lietu
vių vietovių, jų tarpe Ra
mygala, Upytė, Linkuva ir 
kit.

1377 metų vokiečių žygis 
Warberges kronikoje šitaip 
aprašomas: “Robin, krašto 
maršalas, po Trejybės (po 
gegužės 24 d.) su Vandeno, 
Zegevoldo, Kanduvos, Mi- 
tuvos ir Dobelano gyvento
jais patraukė į Upytės sri
tį. Čia viską niokojo ugni
mi ir kardu. 120 žmonių 
jis paėmė belaisvėn ir išsi

vedė su savim, taip pat išsi
varė 280 karui tinkamų ar
klių ir 260 stambių galvi
jų. Taip pat buvo paimta 
belaisvėn žmona didiko, ku
rio vardas Kantalgis, su jo 
sūnumis ir su visu jo na
mu.

Ypatingai žiaurus buvo 
1378 m. Livonijos gaujų 
žygis prieš lietuvius. Štai 
ką apie šį žygį rašo Wart
berge : “Livonijos magist
ras Vilhelmas, su savo 
žmonėmis penktadienį 
prieš Valantino dieną (va
sario 12 d.) narsiai išžy
giavo prieš lietuvius, bū- *
tent į Upytę, kur jis per de
vynias dienas ir naktis žu
dė, degino ir viską niokojo 
ir griovė. Pirmas sustoji
mas buvo Linkuvoje, ant
ras Sandeliškiuose,. trečias 
Rudėnuose, ketvirtas Luo- 
kėnuose, paskui dvi naktis 
stovėjo prieš Ukmergės pi
lį, septintas sustojimas bu
vo Balelėnuose, aštuntas— 
Landuktėnuose, devintas — ,
Mirianėnuose. Abiejų lyčių 
belaisvių skaičius siekė- 521, 
arklių skaičius — 723. Bu
vo paimta belaisvėn didiko 
Viligailėno žmona su duk
terimi ir trimis sūnumis, o 1
taip pat šoveminas su sū
numis, toliau Mantminas, 
Rankenas, Dungele, Bile- * 
nas.ir Gegretas:”

Šitaip sepovės vokiečių 
kariavimo būdą aprašo ne, 
lietuvis ir ne šiaip koks Li
vonijos vokiečių priešas, K 4 
bet Livonijos ordino žmo
gus. Iš jo trumpų aprašy
mų matyti, kad senovės vo
kiečių būriai, kaip šių lai
kų esesininkų gaujos, už- 
puldinėdami lietuvių kai
mus, juos visiškai nunio
kodavo, dalį gyventojų iš
žudydavo, o dalį išveždavo 
su savim į nelaisvę, kur jie 
paprastai žūdavo prie ne
pakeliamų darbų.

Viduramžio vokiški gro
bikai tokius puolimus da
rė ne vien į Upytės sritį, 
bet taip pat į Utenos, Uk
mergės, Šiaulių, Mažeikių, 
Kretingos, Telšių, Trakų ir 
kitas sritis. Šiuos puolimus 
pradžioj vykdė Livonijos 
vokiečiai, vėliau prie jų 
prisidėjo Rytų Prūsijoje 
įsikūrę kryžiuočiai.

13-tame šimtmetyje vo
kiški grobikai ėmė pulti .Na
lietuvių tautas ne vien tik *

(Tąsa 5-me pusi.)
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

M n
Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

DEVYNIOS LAKŪNĖS APDOVANOTOS 
SOVIETU SĄJUNGOS DIDVYRĖS TITULU

Sovietų Sąjungos Didvy-) kursų, ji išvyko frontan su 
rėš titulu yra apdovanotos į savo pulku. Už didvyrišku- 
devynios lakūnės lėktuvųimą veiksmuose jinai tapo 
va ii'uoto jos 
lengvųjų 
rono. 
ba suteikta jau po mirties.

Skridindamos . Polikar- 
pov-2 lėktuvus, 
naktinius bomberius, pada-1 
rytus pamėgdžiojant tos 
rūšies lėtus lakūnam lavinti 
lėktuvus, moterys dalyvavo; 
bombavime artimiausio tai
klumo reikalaujančius cie-į-l 
liūs. Didžiuma jų veiksmų 
atliekama naktimis. Tačiau 
vieną kartą, kada prireikė 
išsprogdinti vokiečių persi
kėlimą per upę, pilotė Eka- 
terino Riabova skrido iki 
100 metrų nuo taikinio dier 
nos šviesoje ir prieš pat ne
spėjusius atsikvošti vokie
čius sunaikino perėjimą su 
keliomis gerai pataikytomis 
bombomis.

Viso Ekaterina Riabova’ 
vra atlikus 650 skridimu.I 
Jinai dalyvavo gynime: 
šiaurinio Kaukazo, Krymo, | 
Taman pussalio, o pasta
ruoju laiku kariavo ryti-i 
nėję Prūsijoje.

Kitos merginos — Evge- 
nia Žigulenko, Anastasia 
Popova, Irina Sebrova, Ru- 
fima Gasheva ir Natalia 
Mekhlin — kožna yra atli- 
kūsios 700 iki 850 skridi
mų. Kiekviena yra nume-; 
tusios ųe mažiau šimto tonų 
bombų ir užkūrusios šim
tus gaisrų priešo teritori
joj.

Visos devynios apdovano
tosios išėjo į frontą liuos- 
noriai. Ekaterina Riabova 
baigė vidurinę mokyklą 
1939 metais. Liepos 3-čią 
1941 m., 1 
istoriškosios prakalbos, ji
nai prisistatė militariška: 
me komisariate ir pasakė: 
“Iš šios vietos neišeisiu kol 
neišsiųsite manęs į frontą.”

Natalia Mekhlin, tik 22 
metų, yra vyresnioji pilotė. 
Pirm karo jinai baigė vidu
rinę mokyklą ir įstojo į pir
mą kursą Maskvos oro 
amatų institute. Ne už ilgo 
po paskelbimo karo ji liuos- 
noriai įstojo į lakūnų vie
netą. Gegužės mėnesį, 1942 
m., po užbaigimo lakūnės

lakūnės
ir navigatorės apdovanota trim ordinais ir 

bomberių skvad
Trims iš jų ta pagar-' skridimų,

162 gaisrus.
Serafima Amosova ne-

1 e n g v u s! šioja ordinus Raudonosios

medaliu. Jinai atliko 850 
užkūrė priešams

Aleksandro Nevskio, Patri- 
jotinio Karo ir Kaukazo |
Gynėjo.

Kitos trys Sovietų Sąjun-i 
gos Didvyrės lakūnės, pa-; 
gerbtos tuo didžiu laipsniu) 
jau po mirties, yra —i 
skvadrono komandierė ka-i 
pitonas Olga Sanfirova,) 
skridimų komandieriuo i 
Tatjana Makarova ir jos 
navigatorė Vera Bilik. Jos 
visos trys mirė veiksmuose.

Apie Vieną iš Pirmiausių 
Sovietų Didvyrių

Sovietų Sąjungos didvy
rė Valentina Grizodubova 
yra viena iš žymiausių la
kūnų ir viena iš populiariš- 
kiausių moterų Sovietų Są
jungoj. 1938 metais 
Sovietų kraštas tėmijo 
didžiausia lūkestim skridi-

Nina Zorskaia, kaipo Sonia, ir Valentina Serova, 
kaipo Lisa naujoje filmoje- “Wait for Me,” sėkmingai 
rodomoj jau trečia savaitė Stanley Teatre. 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke.

NESTEBĖTINA, KAD VALENTINA 
SEROVA JAUTRIAI VAIDINA

Valentina Serova, vaidi
nantį rolėje Lisos naujoje 
Sovietų filmoje “Wait For 
Me,” nepaprastai jautriai 
atvaizduoja raudonojo la-iriaus ir karo koresponden- 
kūno žmoną, jos ilgesiuose ; to. Ant jo parašytos poemos 
* i • v • Į • -i i • v • v 1

Valentina Serova priva- 
tiškame gyvenime yra žmo
na Konstantino Simonovo, 
žymaus rusų i poeto, auto-

pirmu kartu perskaitė Si- 
jinai dar 

neigi

ir liūdesiuose atsimenančią j apie laukiančią žmoną buvo 
visas i išeinančio frontan vyro žo-) pagamintas ir daugybėje 

su I džius “Wait For Me.” I teatrų vaidintas scenos vei- 
Filma pastarąsias keliasi kalas, poema buvo išspaus

iu mą trijų drąsių moterų pi- savaites vaidinama Stanley 
ločių: Valentinos Grizodu- Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
bovos, Marinos Raskovos ir St., New Yorke, taipgi jau 

i Paulinos Osipenko. Jos su- yra ir dar bus vaidinama 
mušė tolimo skridimo be) daugelyje 
sustojimo rekordą mote
rims.

. Laike karo pulkininke 
Grizodubova buvo koman
doje toli skrendančių nak
tinių bomberių vieneto. So
vietų moterys patrijotės ne
paprastai didžiuojasi Gri
zodubova, viena iš pirmiau
sių laimėti aukštąjį Sovie-

teatru kituose 
miestuose.

dinta milionais kopijų dai
noje, su keliolika skirtingų 
kompozicijų. 0 paskiausiu 
laiku, remiantis ta poema, 
tapo pagaminta filmą.

Kada Valentina Serova

mcnovo poemą, 
nebuvo jo žmona 
draugė ar pažįstama. Bet 
poema labiausia palietė jos 
širdies stygas. Jinai tuojau 
sėdosi ir parašė pasveikini
mą Simonovui. Jinai pati 
kartą buvo pergyvenusi to
kį sielą deginantį laukimą. 
Jinai laukė ir laukė net po 
to, kada jos draugai jau 
buvo praradę viltį, kad jos 
vyras grįžtų. Jos vyras 
Anatole Serov, lakūnas, bu
vo išvykęs kariauti prieš 
fašizmą. Ispanijoj.. Bet ji- važiavimą nebus peržengta 
nai atsisakė daleisti, kad 
jis žuvęs iki, pagaliau, bu
vo pristatytas įrodymas jo 
mirties.

Simonovas į pasveikini
mą atsakė jai simpatingu 
laišku. Jisai tuo laiku buvo 
Raudonosios žvaigždės ko
respondentu karo fronte. 
Sekamame vizite Maskvoj 
jis asmeniškai atlankė Se- 

i rovą. Jie susipažino. Atėjus 
laikui gaminti filmą iš još 
pamylėtosios poemos, Simo
novui nebuvo jokio sunku
mo įtikinti ją imti tą rolę, 
nes jinai tuomet jau buvo 
Simonovo žmona.

Taigi, žvaigždinė rolė fil
moje “Laukite Manęs” yra 
vaidinama žmonos, kuri 
pergyveno tuos jausmus ti
krovėje. Ta rolė taip pat 
yra vaidinama žmonos to, 
kuris1 laike rašymo tos po
emos savosios žmonos nepa
žino, bet aukštai įvertino 
laukiančiąsias savo vyrų 
kovotojų sugrįžtant. M-tė.

NAUJOS ANGLIJOS MOTERŲ SĄRYŠIO 
SUVAŽIAVIMO-PARENG1MO REIKALU

Brangios Draugės, Sesės!
Kožnais metais įvykstantis 

Sąryšio suvažiavimas -nu
skina vietą ir laiką sekan
čiam suvažiavimui ir įga
lioja komitetą vykint tari
mą gyvenimam

Šį metą Sąryšio komite
tas lig šiol nepranešė apie 
suvažiavimą, nes stengėsi 
analizuoti, ar vykinant su-

vyriausybės patvarkymai 
transportacijos r e i k a 1 u. Į < 
Nes kiekvienai pažangiai, 
nemokratiniai nusiteikusiai 
lietuvei rėmimas abelnų 
karo laimėjimų pastangų 
yra šiuo momentu svar
biausia užduotis. Taip, šį 
didįjį klausimą mes laikom 
svarbiausiu ir jokio veiks
mo nesiimsim, kas trukdy
tų jo greitesniam, galuti
nam laimėjimui. Savo veik
lą mes vedam ta vaga, kuri 
subendrina - padidina pas
tangas karo laimėjimui.

Kadangi mūsų suvažiavi
mai būna mažesni skaičiu
mi, nustatytu vyriausybės 
karinėse sąlygose — ne 
daugiau 50 —, tai mes nu
sprendėm suvažiavimą lai
kyti. Patvarkymų mes ne
peržengsimi, o klausimų 
svarbių turim daug, ku-l 
riais reikalinga pasitarti.

Suvažiavimas įvyks 22 d.) 
balandžio, 376 Broadway, 

Į So. Boston, Mass. Prasidės

Dvylikos Tūkstančių Vaikų "Motina”

10 valandą ryto.
Prašome moterų kliubū, 

savišalpos organizacijų, 
LLD kuopų prisiųsti atsto
ves į suvažiavimą. Prašom 
draugių-draugų kolonijose, 
jeigu kur nepasiektų kvie
timo laiškai, pasistengkit 
gauti atstoves savo koloni
joj esamų moterų bei miš
rių organizacijų, kad daly
vautu mūsų suvažiavime. 

& c

Graži, Tinkama Parengimo 
Programa.

Komitetui pavyko suda
ryti savo metiniam paren
gimui gražią, tinkamą pro
gramą. Worcesterio Aido 
Choras, vadovybėje Josefi- 
nos Karsokienės, suvaidins 
operetę “Kada Kaimas Ne
miega,” kuri vaizduoja ti
pišką Lietuvos kaimo gyve
nimą, papuoštą gražiom 
dainom, romansais, šokiais, 
žaismėm.

Parengimas įvyks Patrick 
F. Gavin School auditorijoj, 
kampas Dorchester ir 7th 
St., So. Boston, Mass. Pra
sidės 3 vai. po pietų.

Parengimo Pelnas Skiria
mas Lietuvos Pagalbai —

Sveikinsim Lietuvos 
Motinas.

Draugės kolonijose daug 
pastangų deda Lietuvai pa
galbos teikime. Daug yra 
pasiuntusios dovanų indivi
dualiai. Dauguma sveikino 
Lietuvos motinas proga 
Tarptautinės Moterų Die
nos, atsiliepdamos į centra- 
linio komiteto paraginimą. 
Bet, Sąryšio Komitetas, 
kreipiamės į jus su prašy
mu ir raginimu sudaryti 
didžiulį bendrą sveikinimą 
laike moterų suvažiavimo - 
parengimo, kuris įvyks iš
vakarėse Motinų Dienos, ir 
pasveikinti Lietuvos moti
nas varde Naujos Anglijos 
moterų, pasiunčiant vaiku
čiam reikalingiausių daik
tų. Parengimo pelnas taip
gi skiriamas tam tikslui.

Prašome draugijas, kliu- 
bus, grupes ir pavienius 
draugus ir drauges prisidė
ti su pasveikinimais. Mes 
visuomet suvažiavimuose 
gaunam sveikinimų. Šį me
tą lai būna jų daugybė. Lai 
jie sudaro bendrą didelį 
sveikinimą Lietuvos 
nom.

Kurie pageidautų 
visą sveikinimą ar jo dalį 
skirti Raudonajam Kry
žiui, prašome tai pažymėti 
įteikiant pasveikinimą.

Prašome draugių koloni
jose širdingai pasidarbuoti 
kolonijose šiuo reikalu.

N. A. M. S. Komitetas.
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Kuomet ant kalnelio sto-I 
vedamas žiūri į girią, o ypa
tingai pavasarį, birž. mė
nesį, kada.lapočiai pasipuo-llas vadina žmonijos parazi- 
šia lapais ir išduoda malo
nų kvapą, rodosi, traukte 
traukia į girią pavaikštinė
ti. Įėjus į girią juk dau
giau nieko negalima maty
ti. kaip tik medžius. Taip, 
tik medžius, bet pradėkim 
mes į juos arčiau prisižiū
rėti, pastudijuoti juos ir ką 
mes atrasime? Tiesa, jie vi
si apvalūs, bet ar vieno
kiai jie nuaugę? Žinoma, 
kad ne. Vieni augštesni, ki
ti žemesni, o nei vieno ne
rasime, kad būtų vienodai 
išlinkęs arba vienodo lygu
mo išaugęs. Kuo į girią gi
liau eisi, tuo ji tau darysis 
klastingesnė ir vis daugiau 
reikalaus iš tavęs, kad tu 
ją suprastum.

Giria labai prilygsta 
žmonijai. Kuomet mes lan
kome masinius mitingus, 
bažnyčias, žygiuojame su 
oaradais ir nardome did
miesčių gatvėmis, vis atro
do, jog tai žmonės ir dar 
civilizuoti žmonės. Bet tik 
pradėkime mes arčiau tuos 
žmones stebėti, pamatysim, 
jog taš pat įvyks, kas įvy
ko su girios medžiais. Jie 
nevienokio ūgio, nepanašūs 
vienas į kitą. O ką jau ir 
kalbėti apie jų protą, —kąs 
galva, tai ir protas.

Paimkime šykštuoli. Jis 
nieko nepaiso, išskiriant 
pats savęs. Toki žmonės ne
silaiko žmoniškumo nei val
džios - draugijos įstatymų. 
Net ir kito gyvybė nieko 
nereiškia, bile jis patenkina 
savo apetitą. Po tokio žmo
gaus kojomis tu gali vaito
ti, bet jis nei akim nemirk
telės. Tokias esybes moks-

VISAME PASAULYJE AUKŠTAI PAGERBTA 
MOTERIS — HENRIETTA SZOLD

E----------------------------------------------------------------

Rooseveltas su Roosevel- 
tiene. Buvo atlaikyta 500 
jos vardu “parių”, 46 vals
tijose, o Hadassah draugija 
pasiuntė $25,000 už jos dar
bą. Bostono Universitetas, 
1944 m., sausio mėnesį, per 
savo prezidentą Daniel L. 
Marsh, trumpomis radijo 
bangomis pasiuntė į Jeru- 
zolimą laipsnį: Doctor of 
Humanities.

Ši pasišventusi moteris, 
sulaukus 84 metų, mirė šių 
metų vasario viduryje (gai
la, kad neatžymėta diena— 
J..), tame “šventame” mies
te Jeruzolime, palikdama 
užrašą ant savo antkapio: 
“Miss Henrietta Shold Was 
Called One of World’s Grea
test Women!”

Kitaip pasakius,—ji “ne
mirė”, bet paliko gyvąją 
istoriją. Ta istorija suside
da iš 12 tūkstančių jau
nuolių, kuriuos ji išgelbėjo 
nuo pražūties. Kuriuos ji 
ištraukė iš Hitlerio mėsiny- 
čios ir suteikė laimę jiems 
toliau gyventi. Netik tie 
vaikučiai ją minės, bet jie 
perduos jos vardą gentkar- 
čių gentkartėms, nes ji at
liko švenčiausį darbą, kokį 
civilizuota moteris tik galė
tų atlikti.

padėdavo jiems prisitaikyti 
prie šios šalies gyvenimo.

Kuomet 1934 m. Hitleris 
pradėjo persekioti žydus, p. 
H. Szold, persikėlė gyven
ti į Palestiną, kad prigel- 
bėjus savo tautiečiams. 
Pirmutinį skerspainį jai rei
kėjo peržengti, tai Britani
jos įstatymą, kuris draudė 
žydų .tautybei apsigyventi 
“šventoj” žemėj. Bet ji tai 
nugalėjo. Tai ne juokas, 
kuomet berniukai ir mer
gaitės pradėjo plaukti iš 
Austrijos, Vokietijos, Len
kijos, Rumunijos, Čechoslo- 
vakijos, Norvegijos, Belgi
jos, Hollandijos, Francijos, 
Vengrijos, Turkijos, Syri
jos ir kitų Europos šalių. 
Pirmiausia ji pasirūpino į- 
steigti medikales stotis 
vaikučiams, nes, sakoma, 
kad septyniasdešimtas nuo
šimtis vaikučių pasiekė Pa
lestiną paliegę, be sveika
tos. Sveikatos stotys buvo 
steigiamos miestuose ir ū- 
kiuose. Miss H. Szold įstei
gė net 38 sveikatos stotis, 
100 agrikultūros koopera- 
tyvių ūkių ir juose apgy
vendino 12,000 berniukų ir 
mergaičių.

Visuomenininke H. Szold 
niekam nesigyrė ir niekam 
nenusiskundė savo sunkiu 
darbu. Ji eidavo gulti pusė 
po vienuoliktos, o keldavos 
pusė po trijų ir sunkiai 
dirbdavo visas valandas. 
Kuomet ji susilaukė 80 me
tų gimtadienio, tai Ameri
kos visuomenė pasiuntė jai 
gimtadienio knygą, kurioje 
pasirašė devyniasdešimt 
keturi tūkstančiai piliečių, 
tame skaičiuje ir prezid.

tais. Kaip gydytojai kariau
ja prieš cholerą, vėžį, džio
vą ir kitų ligų bakterijas, 
taip demokratinė visuome
nė kovoja prieš tokius su
tvėrimus. Ir tai neišpasaky
tai sunki kova buvo ir bus 
iki juos prašalins visuome- 
ną iš savo tarpo.

Tačiau turėtume gamtai 
paačiuoti, jog ji patvarkė 
taip, kad geros valios žmo
nių yra didžiuma ir dėl to 
yra lemta, kad žmonijos 
skurdas bus palaidotas am
žinai. Kuo šykštuoliai dau
giau šykštėja, tuo visuome
nėje išsiaukli daugiau pasi
šventusių, su didesne iš
tverme kovotojų, kad, tvir- 
čiaus atrėmus tą šykštumą.

Čia norisi pakalbėti apie 
vieną mielaširdingą seserį. 
Apie seserį, kuri visą savo 
gyvenimą dirbo tik dėl ki
tų, kurios pasišventimas 
buvo viršgamtiškas, ypatin
gai dėl savo tautos.

Panelė H. Szold, buvo žy
dų tautybės. Ji gimė Balti
more, Md., ir tame mieste 
pragyveno iki 49 metų, bet 
buvo žinoma plačiosioms 
masėms šioje šalyje, o dau
giausia buvo žinoma savo 
tautiečiams.

Kaip “senoji moteris“ pa
skleidė zionismą, taip p. H. 
Szold, 1912 m., pradėjo iš
vystyti Hadassah’os judėji
mą tarpe žydų. Ji buvo mo
kytoja, klasikė, žurnalistė, 
tvėrėja ir reklematorka. Ji 
daugybę žydų literatūros 
išvertė į anglų kalbą. Ji 
organizavo slaugių būrelius 
ir steigė sveikatos centrus. 
Ji buvo imigrantų draugė;

tuojau po Stalino'p jungos didvyres titu- 
1 į Ją. Jinai taipgi yra apdova

nota ordinais ir medaliais 
už atsižymėjimus mūšiuo- 
se.

Grizodubova taip pat žy
mi ir savo socialiais veiks
mais. Jinai yra pirmininkė 
Sovietų Moterų Anti-Fašis- 
tinio Komiteto ir jos atsi
šaukimas į moteris patrijo- 
tes jos krašto daryti viską 
sunaikinimui hitlerizmo at
rado entuziastišką atsiliepi
mą tarp moterų, fabrikuose 
ir ant farmų.

Jinai taipgi yra veikli na
rė Nepaprastame Valstybės 
Komitete patikrinti ir iš
tirti kriminalybes, atliktas 
vokiečių fašistų įsibriovė- 
lių ir jų bendrininkų. Ji at
stovė Sovietų Sąjung. Auk
ščiausioje Taryboje.

Didvyriška lakūnė, žymi 
figūra valstybės ir socialia
me gyvenime, ir didžios šir
dies moteris, pulkininke 
Grizodubova yra įkvepian
čiu pavyzdžiu jaunimui.
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Ex. L

Darželio Problemos Jaunutis

moti-

savo

SIZE 40 TAKES l'/x YDS.;
Žiurstui forma 9399 gauna

ma mažo, vidutinio, didelio ir 
ekstra didelio dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Laikas sėti rasodai - daigam 
kopūstai, tomatoes, eggplant, 
pipirai. Jeigu sėkmingai dygs 
ir augs, tie daigai turėtų bū
ti gatavi persodinimui už apie 
6 savaičių.

Jau galima sėti dideji gvaz
dikai, astros, • šiaudinukai 
(strawflowers).

Laikas sėti žolę, kieno veja 
visa ar vietomis reikalinga iš 
naujo atsteigimo.

Neužilgo Gausite Knygelę 
Apie Melnikaitę

Knygelė ’’Lietuvių Tau
tos Didvyrė Marija Melni- 
kaitė”, pagaliau, jau spau
doje. Šį kartą jau tikrai 
turėtumėt gauti ne už ilgo, 
nebent kokia netikėta ne
laimė spaustuvėje ją su
trukdytų, ko nelaukiame ir 
nesitikim. Žinoma, greitis 
gavimo dar taip pat pri
klausys nuo apdarinėtojo.

Render Your Fat *
P. D. Eckler, New York stock 

broker came up with a slogan 
for the fat salvage campaign'the 
other day.

“Render
Unto Caesar, the things that 

are Caesar’s,
and
Your fat for the Salvage 

Committee, ”
says Mr. Eckler, and he Is right 
on the beam.

American housewives in 1945 
are being asked to scrape, skim 
and scoop every dish, render 
every scrap of used fat, turn it 
over to the meat dealer. It is 
vitally needėd, and \yill continue 
to be until the South Pacific 
Islands again become fat pro
ducers.
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Baltuoja Bures Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova. 
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(Tąsa)
Apvali šachta, išdėliota akmenimis, 

padengtu kurčiu, tamsiai rudu pelėsių 
aksomu, ėjo giliai žemyn. Ir ten, šaltoje 
tamsoje, blizgėjo mažutis ratelis van
dens su fotografiškai ryškiu Petios 
skrybėlės atvaizdu.

Berniukas sušuko, ir šulinys, tartum 
molinis puodas, prisipildė skardaus 
triukšmo.

Samtis labai ilgai keliavo žemyn, pa
sidarė visai mažutis, o vis niekaip nega
lėjo pasiekti vandens. Pagaliau pasigir
do tolimas pliaukšterėjimas. Samtis nu
grimzdo vandenyje, užspringo ir ėmė 
kilti į viršų.

Svarūs lašai tiško į vandenį. Jie šau
dė kaip pistonai.

Ilgai keliavo kildama lazda, nutrinta 
daugybės rankų kaip stiklas, kol, paga
liau, pasirodė drėgna grandinė. Svirtis 
girgžtelėjo paskutinį kartą. Vežėjas sti
priomis rankomis sugriebė pūdo svorio 
samtį ir išpylė į akmeninį lovį.

Tačiau, prieš išliedamas, iš jos atsigė
rė pats. Po vežėjo atsigėrė ir Petia. Čiu 
kaip tik buvo pats didžiausias girdymo 
žavumas.

Berniukas įmergė nosį ir smakrą į vi
siškai perregimą, šaltą kaip ledas van
denį. Rėčka iš vidaus buvo apaugusi ža
lia maurų barzda. Kažkas klaikaus, be
veik burtininkiško buvo šitoj rėčkoj ir 
mauruose. Kažkas labai seno, miškinio, 
vaiko vaizduotei kalbančio apie vandeni
nį malūną, burtininką malūnininką, 
vandens sietuvą ir karalaitę varlę.

Nuo ledinio vandens iš karto pradėjo 
laužyti kaktą. Tačiau diena buvo karšta. 
Ir Petia žinojo, kad tai veikiai praeis.

Petia taip pat labai gerai žinojo, kad 
reikia aštuonių — dešimties viedrų pa
girdyti arkliams. Tam reikalui mažiau
siai išeis pusvalandis. Galima pasivaikš
čioti.

Berniukas atsargiai perėjo per juodą 
kaip batų tepalas girdomosios vietos 
purvą, ištisai subadytą kiaulių kanopė- 
lėmis. Paskui nuėjo pagal nuotakumą 
vandeniui nubėgti, pievele, padengta viš- 
tapienėmis.

Vandens nuotakuma jį atvedė prie 
pelkutės, ištisai užaugusios meldų, viks
vų ir piktžolių mišku.

Čia net skaidriausia vidudienį buvo 
tamsi vėsuma. Daug svaiginančių kva
pų šaižiai tvoskė į nosį.

Ypatingas, labai aštrus viksvų kvapas 
maišėsi su saldžiu, kažkokiu riešutiniu 
liaugarų dvokimu, nuo kurio iš tikrųjų 
pradėjo skaudėti galvą.

Aštrialapiai dyguldagio krūmeliai, 
padengti juodai žaliomis dėžutėmis su

mėsingais dygiais ir ilgais, nepaprastai 
švelniais ir nepaprastai baltas dvokian
čiais žiedais, augo greta džiugmų, drig
nių ir paslaptingų durnažolių.

Ant takelio tupėjo didelė varlė su už
daromis akimis tartum užkerėta, ir Pe
tia, kiek įmanydamas, stengėsi į ją ne
žiūrėti, kad staiga nepamatytų ant jos 
galvos mažučio auksinio vainiko.

Apskritai, šioje vietoje viskas atrodė 
užkerėta, tartum pasakiškoje girioje.

Argi ne čia kažkur netoliese klajojo 
liesutė didžiaakė Alenuška, nesurami
namai apverkdama savo broliuką Iva- 
nušką?...

Ir jeigu staiga iš tankmės išbėgtų bal
tas avinukas ir imtų mekenti vaikišku, 
plonučiu balsu, tai, gal būt, Petia netek
tu sąmonės iš baimės, t- c.

Berniukas nutarė apie avinuką nebe
galvoti. Bet juo labiau' jis stengėsi nebe
galvoti, juo daugiau galvojo. O juo dau
giau galvojo, juo jam darėsi baisiau, vie
nam, juodoje šios prakeiktos vietos žalu
moj.

Jis kiek galėdamas užsimerkė, kad ne
suriktų, ir šoko lauk iš nuodingo brūz
gyno. Jis bėgo tol, ko? atsidūrė nedidelio 
ūkio gale.

Už pinučių tvoros, ant kurios kėksojo 
daugybė molinių ąsočių, Petia pamatė 
jaukų garmaną. Viduryje jo mažutės 
arenos, išklotos šviežiais, vos tik iš lau
ko, kviečiais, stovėjo bobiška skarelė ligi 
akių aprišta vienuolikos metų mergaitė 
su ilgu rauktu sijonu ir trumpa kartūni
ne palaidinėle su išpūstomis rankovėmis.

Nuo saulės užsidengdama ranka ir 
trypdama basomis kojelėmis, ji varinėjo 
ant ilgos virvės ratu du arklius, pakin
kytus pratėge. Minkštai mėtydami ka
nopomis šiaudus, arkliukai rito paskui 
save storu blizgančiu kviečių sluoksniu 
rinčiuota akmenini voleli. Jis tvirtai ir 
be garso šokinėjo.

Paskui akmeninį volelį vilkosi gana 
plati lenta, iš priekio užriesta tartum 
pašliūžė.

Petia žinojo, kad į apatinį šios lentos 
paviršių įrėžta daugybė aštrių gintari
nių titnagų, ypatingai švariai iš varpos 
išmušančių grūdus.

Ant šios greitai čiužinėjančios lentos, 
vos išlaikydamas pusiausvyrą, narsiai, 
tartum vagutėse, stovėję Petios metų 
vaikiukas su atsegtais išblukusiais mar
škiniais ir vasarine kepure ant ausies.

Mažutė baltagalvė mergytė, konvulsy- 
viškai įsitvėrusi abiem rankutėm į bro
lio kelnių kišką, tupėjo prie jo kojų lyg 
peliukė.

(Bus daugiau)

Vaizdas iš vakarinio fronto karo lauko.

HARTFORD, CONN.

So. Boston, Mass. mingesnė po šio baisaus pa
saulinio karo.

Philadelphia, Pa.
Du Parengimai Lietuvos 

Vaikučių Paramai
Ateinantį šeštadienį, 7 d. 

balandžio, Lietuvių Tautiškoje 
Salėje, 928 E. ĮMoyamensing 
Avė., rengia tos pačios Sales— 
Lietuvių Tautiškas Pašai pin is 
Kliubas didelį balių su šokiais, 
skaniais valgiais ir gėrimais 
dėl Lietuvos vaikučių sušel
pi m o naudos.

Ši pašalpinė lietuvių draugi
ja yra didžiausia iš visų Phi- 
ladelphijojc esančių draugijų. 
Ji pirmutinė pasiryžo sureng
ti šią didelę pramogą. Dabar 
Phila. lietuvių visuomenei yra 
uždavinys atsilankyti ir para
ginti savo draugus, kaimynus 
atsilankyti ir praleisti sma
giai laiką, o iš to bus nauda 
ir didelė parama Lietuvos 
vaikučiams.

Kas dieną ateina žinios iš 
Lietuvos, ir tos žinios tvirtinan
čios, kaip vokiški užpuolikai 
nuteriojo mūsų gimtinį kraš
tą ne tik kankindami žmones 
mirčia, bet tie barbarai čiulpė 
Lietuvos vaikučių kraują, kad 
rudųjų šunų išgelbėjus gyvy
bę. Tų žinių gausime vis bai
sesnių. Amerikos lietuviai tu
rime juo daugiau rūpintis Lie
tuvos pagalbos reikalais.

Jau netolimas laikas, ncuž-j 
ilgo gausime laiškus iš Lietu-1 
vos nuo saviškių, kurie patvir-1

Auburn, Maine
Laisvėj, No. 73, kur tilpo 

vardai aukavusių Lietuvos vai
kučiam, vienas vardas išspaus
dinta “A. Yakovosienė,” o tu
rėjo būti A. Yakavaniene. 
Klaidą pataisome ir draugę 
atsiprašome.

A. Apšeigienė.

Chester, Pa.
______  i

Liet. Pagelbos Teikimo Ko
mitetas rengia puikų koncer
tą Lietuvos vaikučių naudai, 
339 E. 4th St., Chester, Pa., 
nedėlioj, balandžio 8 d., 6:30 
vai. po pietų, Koncerto pro
gramoje dalyvaus Kaurygos 
rusų balalaikų orkestrą iš Phi
ladelphia. Dainuos Špokienė ir 
jos sesuo. Bus kalbėtojų. Čes- 
teriečiai rengėjai prašo phila- 
delphiečių atsilankyti į šį pa
rengimą ii’ paremti Lietuvos 
vaikučius, nes ir šis parengi
mas rengiamas specialiai su- 
šelpimui minėtam tikslui.

Rep.

tins mūsų teisybę.
Ateikite į šį parengimą. Bus 

gera orkestrą šokiams.

Kitas parengimas bus ant 
rytojaus Chesteryj, 8 d. ba
landžio. Rep.

Atsišaukimas į Visus Lietuvius

Mieli broliai ir sesės!
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Hartfordo Skyrius 
dar kartą atsišaukia į jus vi
sus, geros širdies lietuvius, ir 
prašo jūsų pagalbos dėl nuo 
karo nukentėjusių ir labai vo
kiečių okupantų 'suvargintų 
Lietuvos žmonių.

Jau atėjo pavasaris, kožno 
žmogaus širdis linksmesnė ir 
akys šviesesnės, visas gyveni
mas pasidaro smagesnis ir vi
si mes džiaugiamės tuo malo
numu. Tuo pačiu kartu nepa
mirškime mūsų, brolių ir sese
rų savo senoje tėvynėje — Lie
tuvoje.

Didžiuma Lietuvos buvo la
bai nuteriota, tūkstančiai žmo
nių liko be pastogės ir dra
bužių, be apsiavų ir kitų gy
venimui reikalingų dalykų. 
Padėkime jiems, pagelbėkime 
jiems sunkioje valandoje, kad 
jie galėtų atsistoti ant kojų! 
O mes galime labai daug jiems 
padėti aukodami dėvėtas, bet 
dar geras drapanas ir apsia
vus .

Pereitais metais daug iš jūsų 
jau esate aukavę, kaip drapa
nų, taip ir kitų reikmenų. Bet 
dabar jau kiti metai, nėra abe
jonės, kad kožnoj šeimoj at
siranda drabužių, kurių mums 
nereikės vasarą ir be kurių 
mes jau galėsime apsieiti ir 
ateinančia žiema; turėdami to
kių drabužių ar apsiavų, tai 
malonėkite pranešti mūsų ko
mitetui, o mes pasirūpinsime, 
kad jos būtų paimtos ir pri
statytos ten, kur reikia. Arba, 
kurie patys galite, tai prašome 
jas atnešti, atvežti į mūsų cen
trą, 155 Hungerford St., Hart
ford.

Kartu prašome visų talkos. 
Mes visi galime būti drapanų 
rinkėjai. Aplankykite savo 
kaimynus arba taip pažįsta
mus žmones ir paprašykite pa
aukoti drabužių ir apsiavų dėl

Lietuvos žmonių. Kaip visi pri
sidėsime prie to darbo, tai ir 
pasekmės bus geresnės. Visą 
darbą palikti tik komitetui, tai 
būtų labai negerai. Komiteto 
nariai nežino, kur gyvena visi* 
lietuviai, o jeigu ir žinotų, tai 
vis vien negalėtų visų atlanky
ti. Taigi, prašome visų jūsų 
talkos, aukokite patys ir pas 
kitus paprašykite.

Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto 
Hartfordo Skyrius, 
155 Hungerford St.

čia, žemiau skelbiame au
kavusių vardus, kurie pirmiau 
nebuvo paskelbti: M. Barkus 
ir J. M. Margaičiai, iš Wind
sor, patys aukavo drapanų, 
čeverykų ir iš kitų parinko.

A. Ramoška ir Ch. Beržins- 
kas aukavo drapanų; A. Lat- 
vėnienė aukavo drapanų ir če
verykų. A. Raulinaičiai, S. Ši
lanskas, R. Vaikienė, O. Rod
gers, A. Eglevičius, P. Giraitis 
ir N. Medelis aukavo drapa
nų.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū. Prašome ir 
ateityje aukoti ir pasidarbuoti 
tam prakilniam tikslui.

W. B.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

Thomas J. Klimaitismi
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. 
Tek 3-6728.

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER i

Laidotuvių Direktorius

: VELTUI ŠERMENINE
s . (KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka- 
j rietas veselijom, krikštynom < 

ir kitkam. į'
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

• LIETUVIŠKAS 1

j TRAKTYR1US |
| (VALGYKLA IK ALINĖ) |
! Didelis pasirinkimas visokių I 
j Vynų ir Degtinės. t

j Kasdien Turime Karštų | 
| Užkandžių |

Juozas Zeidat
Savininkas

į 411 Grand St. Brooklyn į

530 Summer Ave. Newark, N. J.

VALANDOS: ~ y Sekmadieniais b—o nėra valandų.

V. Andrulio Prakalbose Gra
žiai Parėmėm Raudonąjį 

Kryžių
Kovo 25 d. Lietuvių Litera

tūros Draugijos 2-ros kuopos 
surengtose prakalbose, kur 
kalbėjo V. Andrulis, Vilnies 
redaktorius iš Chicagos, taip
gi buvo kalbėtoja ir Miss He
len Park nuo Raudonojo Kry
žiaus. Ji įdomių dalykų paaiš
kino iš savo buvimo Pietiniame 
Pacifike, Australijoje ir New 
Caledonijoj, kokia yra Rau-( 
donojo Kryžiaus darbuotė su 
Amerikos militarinėm jėgom.

Po jos kalbos prakalbų pir
mininkas pareiškė, kad šiame 
mitinge kiek sudėsime aukų, 
tai, apart prakalbų lėšų, visos 
eis Raudonajam Kryžiui. Nors 
ir neskaitlinga publika, bet 
aukų sudėjo $79.17.

Aukojusių vardai:
ALDLD 2-ros k p. Moterų 

Skyrius $10.
Po $5: A. Barčius ir M. Kaz

lauskas.
Po $2: B. F. Kubilius ir J. 

Masteika.
Po $1 : W. Yurkevičius, A. 

Buivydas, M. Masteika, A. 
Keinis, A. Dameika, S. žyžis, 
G. Bražinskas, J. Buzevičius, 
K. Kaliošas, J. Pukavičius, E. 
Krunąs, J. Mickevičius, P. 
Ketvirtis, J. Herman, T. Her
man, E. BelekeviČienė, F. Ivan, 
Mrs. Ivan, J. Usevičius, B.

Čiuberkienė, V., Kvietkauskie- 
nė, H. Simonaučienė, J. Žeko
nis, Julia Rainord, H. Tamo
šauskienė, A. Killmont, P. Žu
kauskienė, T. Yanušas, J. Mar
kūnas, Andrulis, M. Krasaus
kienė, O. Grigaliūnienė, T. 
Kvedaikauskas, W. Mikėnas, 
A. Skarka, J. BeleškeviČius, 
A. Sabulis, U. Kavaliunienė, A. 
Dambrauskas, O. Pilipaitis, J. 
Straus, J. Butkus, G. Lekas, 
P. Traupis, F. Pakalnis ir P. 
Trečiokas.

Po 50 centų: E. Niukas, J. 
Jusienė, J. šūkis, S. Vosiliaus- 
kas. U

Smulkiais $5.17.
Tai yra labai gražus duos- 

numas, nes kiekvienas tam tik
rą dalį dėl Raudonojo Kry
žiaus jau dirbtuvėse yra auka
vę šiame vajuje, tai tas paro
do įvertinimą reikalo. Ačiū vi
siems aukojusiems!

V. Andrulis pasakė labai 
puikią prakalbą, paminėda
mas, kaip Abrahomo Lincolno 
laiku karas ėjęs dėl vergijos 
panaikinimo ir laisvės. Laisvė 
laimėjo kovą. Taip ir šis pa
saulinis karas su neapsakomo
mis skaitlinėmis žmonių gyvas
čių ir gerybės žuvimo lemta 
yra laisvei - demokratijai lai
mėti. Fašizmas bus sutriuškin
tas, pasaulio žmonija bus lai-

Kovo 24 d., LPTK patalpo
se, užkandžių vakare, aplan
kė mus šie lietuviai kariai: 
pirmos klasės jūreivis mecha
nikas Edmantas Belekevičius, 
trumpą vakaciją turėjo pas 
savo tėvus prieš išplaukiant į 
užjūrį. Jau bus visi trys Leo
noros ir Juozo Belekevičių sū
nūs karo frontuose. O draugė 
BelekeviČienė pasiraitojus ran
koves, veik kas dieną, darbuo
jasi dėl L?TK: patalpoje tai
so ir pakuoja drabužius ir au
kų gauna.

Antras buvo Eduardas Ju
stus orlaivyno “elektrišin,” tu
rėjo 10 dienų vakacijos pas 
tėvus. Jis atvyko iš Maxwell 
Field, Alabamos, kur darbuo
jasi prie oro tvirtovių B29. 
Jaunuolis myli daug knygų 
skaityti ir prisirašė prie 
ALDLD 2-ros kuopos. Kp. 
sekr. J. šūkis pranešė susirin
kime kovo 22 d., kad kuopa 
jau 11 naujų narių turi ir virš 
90 narių jau užsimokėję me
tines duokles už šiuos motus.

Nuo atsibuvusio bankieto 
ALDLD 7to apskričio, kovo 4 
d., pelno liko $49.23. Minėtą 
dieną kp. susirinkimas reko
mendavo, kad pusę to pelno 
apskričio komitetas aukotų 
Vilnies pasveikinimui, 25 me
tų sukakties proga.

D. J,

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEM0RRII0IDAI 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.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

O

(

TELEPHONE
STAGG 2-504i>

pF?
______

u. > ą - s wii

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj loreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

DR. ZINS
HO 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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
i , ___ 1 ——
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Jungi Valstijos Sten
giasi Suvest Chinus 

J Tautinę Vienybę
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

primena, kad Chiang Kai- 
shekas žadėjo panaikint sa
vo diktatūra ir leist žmo
nėms išsirinkt valdžią kada 
nors ateityje.

(Chiang Kai-shekas nau
doja 'šimtus tūkstančių ka
riuomenės prieš komunis
tus, kurie iš šiaurvakariu. 
Chinijos kampo kariauja 
prieš japonus. Apie 70,000,- 
000 chinų tame kampe sa
varankiškai valdosi.)

Raudon. Armija Paėmė 
Vengry Žibalo Centrą 

f

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Rusai Veržiąsi į Wiener 

Neustadtą
Šiame fronte Sovietų ka

riuomenė užėmė pozicijas 
už 124 mylių nuo Italijos 
sienos. Neoficialiai praneši
mai vakar teigė, kad rau
donarmiečiai pasiekė vietas 
už 20 mylių į pietus nuo 
Austrijos sostamiesčio Vie
nos. Berlyno radijas sakė, 
kad rusai pirmadienį pasie
kė Semmering tarpkalnę 
Fischbacher Alpių kalnyne, 
43 mylios į pietų vakarus 
nuo Vienos. Per tą 3,215 
pėdų aukščio tarpkalnę ei
na geležinkelis iš Vienos į 
Italiją. Iš vokiečių praneši
mo suprantama, kad sovie
tiniai kariai perkirto šį ge
ležinkelį. Antradienio ži
nios skelbė, kad Raudonoji 
Armija veržiasi į Wiener 
Neustadt miestą, labai svar
bų fąbrikų centrą į pietus 
nuo Vienos.

United Press sako, jog 
raudonarmiečiai, t u r būt, 
apsupo vokiečius 320 ket
virtainių mylių plote į pie
tų rytus nuo Bratislavos, 
Slovakijoj. Sovietų kariai 
nuo Bratislavos taip pat 
gręsia Vienai.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirtie* ......_ _ 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos     15c
Apie Dangų, Saulę ir Žvaigždes .....  10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ...... .._ 30c
Mikaldos Papasakojimai  .............  25c
Duktė Marių, graži apysaka _ ___ ..... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje ... ........    25c
Burykla ir Burtininkas .............   25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj— 
su meilužės paveikslu............ 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Kaktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes. nuo tavęs paslėptas .  75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .....   15c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta SI.25 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ................................ 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi .............20c

Nedoras žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirakytas ant sa

los per 17 metų už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM . 25c

Scbūklingas Zerkilas .......................... 25c
DVARINfi PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

no Jaunikio .................................... .. 35c
PINIGAI galvažudžiai ir kaip Rąžan

čius lėgelbstl nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c
Trys uėkeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į Šventų žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........  25c
Kabalas, Zobovos Knygutė ...............  10c
Praloto OlŽausko Darbai ................. 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis........... 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ............ ......  35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti . 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ................................................ 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų.............  $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

GROMATOS į Lietuvą su pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkelėmėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu
zinai UŽ $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.35c 

Mostis nuo bite kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegimų ir vėžio $2125.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c: Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjuslo 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c: Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c: nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pallių arbata ir mostis 
po 85c;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

Aukšto kraujo milteliai 35c, 3 pakeliai 
už $1.

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPKNCERPOBT, N. Y.

Grobikiški Vokiečių Žygiai į Lietuvą Seniau
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

iš šiaurės, bet ir iš pietų 
pusės. 14-tame šimtmetyje 
aršių kovų lauku tapo Ne
muno pakrantės, tarp kita 
ko ir Kauno apylinkės.

Vokiškieji grobikai, pul
dami Panemunę, greit ga
lėjo įsitikinti, kad galuti
nai nukariauti lietuvių že-Į 
mę, kol toje žemėje lieka di
desnis skaičius lietuvių, ne-! 
įmanoma. Dėl to kryžiuo
čiai nusprendė nuolatiniais 
užpuldinėjimais sunaikinti 
lietuvius ir paversti jų že
mę tuščia dykuma. Kasmet 
vokiečiai darydavo į Lietu
vą po keliasdešimt karo žy
gių. Vienuose iš tokių žy
gių dalyvaudavo dideli ka
rių skaičiai, o kituose ma
žesni.

Senovės vokiečių metraš
čiai mirgėte mirga posa
kiais apie Lietuvos žemės 
niokojimą, apie gyventojų, 
žudynes ir lietuviško turto 
grobimą.

Pavaizduoti viduramžio 
vokiečių- karams Kauno 
apylinkėse paduodu keletą 

vietų iš anksčiau minėtos 
H. Wartberges kronikos.

H. Wartberge taip apra
šo vieną kryžiuočių žygį, 
atliktą 1362 m.

Magistras Arnoldas pa
darė žygį iki vadinamo 
švento kaimo Seten (Šėta), 
taip pat apgulė Kauną, pa
statytą iš akmens ir su
stiprintą aukštomis sieno
mis. Pilis buvo paimtas, 
belaisvėn pateko Kęstučio 
sūnus, pilies viršininkas su 
sūnumi ir 37 kiti. Apie 
2000 rinktinių ir stiprių 
vyrų žuvo nuo kardo ir ug
nies.”

Stettinius Nori Apvienyt 
S. Francisco Delegatus

Washington. — Republi- 
konas senatorius Vanden
berg siūlo savo pataisymus 
Dumbarton Oaks konferen
cijos tarimams dėlei Jungt, 
Tautų organizacijos taikai 
palaikyti po šio karo. Jis 
priešinasi prez. Roosevelto- 
Stalino - Churchillo tari
mui pripažint Sovietų Są
jungai tris balsus tarptau
tinėj saugumo taryboj, 
nors ir Jungtinėms Valsti
joms pripažįstama trys 
balsai. Vandenberg yra vie
nas iš prezidento skirtų de
legatų į San Francisco kon
ferenciją. Kiti delegatai tu
ri skirtingų nuomonių dėlei 
Lenkijos rubežių ir kitais 
klausimais. Valstybės sek
retorius Stettinius stengia
si apvienyti jų nuomones 
pirm tos konferencijos.

Maskva. — Sovietų lakū
nai tiesiog pataikė bomba į 
didelį vokiečių karo laivą 
Dancigo Įlankoj.

EXTERMINATING COMPANY
416 So. 5th Street Brooklyn, <N. Y

oE RAKANDUS
W APARTMENTUS
K privatinius

NAMUS

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES

Specializuojainės naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

IŠNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokj bradą.

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 
j BLUE RIBBON EXTERMINATORS.

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

1367 metų vokiečių žygį 
H. Wartberge aprašo šiais 
žodžiais:

“Geningas, ordino mar
šalas, kovojo šiaurinėse 
Lietuvos dalyse. Užklupęs 
lietuvius, jis suskirstė savo 
kariuomenę į tris dalis. Dvi 
dienas ji žudė juos visus 
kardo ašmenimis, gaisrais 
ir žudymais jis niokojo vie
toves Šėta, Vorluva, Svinai- 
nius, Kolainius ir Salvisa- 
vą netoli senosios Kauno 
pilies, lygiai taip pat ir 
Kalvaičių vietovę iki Nau
jojo Kauno; išsivedė su sa
vim 800 belaisivų.”

1368 m. kryžiuočiai vėl 
užpuolė Lietuvą. Wartber
ges žodžiais, jie niokojo eilę 
vietovių prie Nevėžio ir už-

! ėmė Kauną, kur jie sunai- 
| kino 800 vyrų. Sekantieji 
kryžiuočių žygiai į Lietuvą 
buvo 1375 ir 1377 m.

Apie 1375 metų žygį H. 
Wartberge rašo: “Įsručio 
kuratorius su Žemijos ir 
Natangijos gyventojais bu
vo sekmadienį laetare (po 
balandžio 1 d.) Lietuvoje. 
Ten jie nuo ankstyvo ryto 
ligi sekančios dienos vaka
ro atlikinėjo niokojimus.”

Savo nuolatiniais barba
riškais užpuolimais kry
žiuočiai išnaikino žymią 
dalį lietuvių tautos. Hitle
ris, užsimojęs baigti kry
žiuočių pradėtą kruviną 
darbą, buvo užsibrėžęs tik
slą galutinai sunaikinti lie
tuvių tautą. Tam tikslui 
vokiškieji . okupantai de
šimtis tūkstančių lietuvių 
išvežė į Vokietiją, o į Lie
tuvą pradėjo gabenti vo
kiškųjų kolonistų gaujas. 
Tačiau Hitlerio avantiūros
prieš Tarybų Sąjungą kra
chas išgelbėjo ir lietuvių 
tautą nuo mirties pavojaus. 
Galutinė Raudonosios Ar
mijos pergalė visiems am
žiams pašalins lietuvių tau
tai pangermanizmo pavo
jų ir sukurs visas sąlygas 
laisvai Tarybų Lietuvai su
klestėti.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Jurgio Skie- 

čiaus. Iš Lietuvos paeina nuo Prie
nų parapijos, Paskutinį sykį (1939) 
girdėjau, kad gyvena Sheboygan, 
Wis. Kiek žinau, turi du sūnus ir 
vieną dukterį. Prašau jo paties at
sikreipti, arba kas žino apie jį, ma
lonėkite man pranešti. Turiu svar
bių reikalų aptarti su juom. Iš an
ksto tariu ačiū! Katherine (Kark- 
lytė) Lesevičienė. Antrašas:

Katherine Lessack, 1144 Liberty 
Avė., Hilside, N. J.

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas, lietuvis; 

pageidaujama, kad būtų iš Žemaiti
jos. Gali atsikreipti pavienis, našlys 
arba pagyvenęs kavalierius. Taipgi 
pageidaujama kad būtų Lietuvių 
Darb. Susivienijimo narys. Ištikimas 
ir teisingas. Darbas nesunkus; va- 
sarnamyj kasdieninis ruošas. Atly
ginimas ir gyvenimo sąlygos geros 
geram žmogus. Girtuoklis arba tin
ginys nepageidaujamas. Rašykite 
laišką: Anthony J. Orlen, Glen 
Edith Hotel, Webster, N. Y. (78-79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Restaurantų darbui

Patyrimas Nereikalingas 1 
$35 i savaitę: 

Duodama valgis ir uniformos 
Sekmadieniais Nedirbama 

RESTAURANT, 118 FULTON ST., CITY.
(81)

į RENGĖJAI PRIE PLIENO KRŪVŲ
SKAMBINKITE PASSAIC 2-8382.

(80)

PAPRASTI DARBININKAI
... darbui prie lokomotyvų 
budavojamų karo pastan
gom. Gera alga, viršlaikiai 
ir pakilimai esantiems tin
kamais.
Pasiklauskite savo artimiausiame 
USES ofise kur kreiptis ar eikite 

į fabriko employment ofisą.

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.
(79)

REIKIA VYRŲ 
Abelnam daržininkystės darbui. $5 IR $6 

Į DIENĄ. 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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI & MOTERYS
DALIAI LAIKO NUO 10 A.M. IKI 4 P.M. 

TAIPGI PILNAM LAIKUI 
BŪTINAS DARBAS 

LANKSTYMUI CARTONS 
MAISTO PRODUKTAM 

Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.
ROSSOTTI 

LITHOGRAPHING CO. 
8511 Tonnelie Ave. 

NORTH BERGEN, N. J.
(82)

Buy More Bonds
PRANEŠIMAI

IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

Sietyno Choro susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 5 d. Visi 
nariai pribūkite susirinkime, nes vi
si žinote kokiam tikslui šis susirin
kimas yra šaukiamas. Prasidės 8 v. 
v. — Paul Casper. (79-80)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 5 d, balandžio, 8 v.v., 
735 Fairmount Ave. — J. Šmitienė, 
sekr. (79-80)

MASPETH, N. Y.
LDS ir ALDLD kuopų susirinki

mas įvyks balandžio 5 d., Rusų sa
lėje, 56-58 61st St. Pradžia 8 v. v. 
Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti susirinkimo, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. — V. 
Karlonas, org. (79-80)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 ir LDS 8 kuopų susi

rinkimas įvyks 3 d. balandžio, 7:30 
v. v., Jurginėj salėje, 180 New York 
Avė. Kadangi dabar laikas visiems 
brangus, tai Literatūros kp. susirin
kimas įvyks kartu su L.D.S. 8 kp., 
todėl' yra svarbu, kad visi nariai 
dalyvautų ir užsimokėkite duokles. 
— V. J. Kasparas, sekr. (78-79)

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. SVILPA’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 pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’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, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oiicai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebūklingai 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. SVILPA’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——413 ‘Piitnam 8t»

HELP WANTED—MALE 
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.

(81)

OPERATORIAI
VYRAI 

Prie

Oi’Iaivinės Rūšies Vėlų Susukimo 
GERA ALGA

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(80)

AUTOMATINĖS
SRIUBŲ MAŠINOS OPERATORIAI

PLEITYTOJŲ PAGELBININKAI
MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI 

SVARSTYKLIŲ VYRAI

ELASTIC STOP NUT CORP.,
2330 Vaux Hall Road

UNION, NEW JERSEY
Telefonuokite Unionville 2-6000

(83)

MUMS REIKIA 15 
PATYRUSIŲ MECHANIKŲ

Naujam DeSoto Plymouth Service Station, 
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)

MEDŽIO KILNOTOJAI
BŪTINAS DARBAS

Daug Viršlaikių
CHARLES F. FISCHER & CO.

1380 RANDALL AVE. 
(Kampas Hunts Point Ave.) 

BRONX, N. Y.
.(79)

TOOL DESIGNERS, 1-MOS KLASĖS 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS — VIRŠLAIKIAI. 

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

(81)

REIKALINGI
TOOL IR DIE MAKERS

AUKŠČIAUSIOS GALIMAI ALGOS, 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

DARBININKAI REIKALINGI PILNAM 
AR DALIAI LAIKO.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
KILLION TOOL & MFG. CO., 
DEPOT ST., VERONA, N. J.

VERONA 8-9396
(79)

REIKALINGI
LIGONINĖS APVALYTOJAI

NUOLATINIS DARBAS 
DUODAMA TRIS KARTUS PAVALGYTI.

ROCKEFELLER INSTITUTE
66TII ST,, & YORK AVĖ.

(79)

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas
10 Valandų Diena 

Viršlaikiai ir Laikas ir Pusė 
Už viršaus 40 Valandų Savaitę 

Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. I. 

Važiuokite Long Island Trau
kiniu iki Patchogue. Bušai pa
sitinka visus įvažiuojančius 

traukinius.
Ar Šaukite:

PE. 6-2868 dėl sutarties.
' • (83)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Elektros Pajėga Preso 
Operatoriai 

Ir Pakuotojai
NAKTINIAM ŠIFTAM 
NUOLATINIS DARBAS

55 VALANDŲ SAVAITE 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius. 

Technical Metal Stamping 
835 Union St., Brooklyn.
■(83)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

Ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(84)

REIKIA PAGELBININKŲ 
DALIAI LAIKO

Abelnai pataisymai prie karų ir trokų. 
Būtina Pramonė.

Ossmanns Safety Service 
645 MARSHALL ST. 
ELIZABETH, N. J. 

ELIZABETH 2-1323.
(80)

REIKALINGI 8 EX-KARIAI 
DARBUI ANT GOLF COURSE. 

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS 8 MĖNESIAMS 

METUOSE.
BALTUSROL GOLF CLUB, 

SPRINGFIELD, N. J. 
KREIPKITĖS LAIŠKU.

_____________________________________ (79)

REIKIA VYRŲ 
METALO IŠDIRBYSTĖS 

DIRBTUVĖJE
NUOLATINIAI DARBAI

DRAFTSMANŲ 
SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ 

RAŠTININKŲ 
APVALYTOJAI 
DIRBTUVĖJE 

PAGELBININKŲ 
MAŠINISTŲ

Telefonas 
STILLWELL 4-5735

(80)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
16 METŲ AR VIRŠAUS

Tos, kurios yrą linkusios prie atlikimo (vai
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)

MERGINA PRIE SALAD 
VIRĖJA (2-ROJI)

Algos pagal sutartį; gali gyventi ant vietos 
ar kitur. Puikiausia proga pastoviam darbui.

LAWRENCE HOSPITAL, 
BRONXVILLE. N. Y.

(81)

JAUNOS MOTERYS 
Mokytis prie stalų 

PATARNAVIMO 
Gera alga besimokinant 

Duodama valgis ir uniformos 
Sekmadieniais Nedirbama 

RESTAURANT, 118 FULTON ST.. CITY. 
_______________ (81)

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)

BRAIŽYTOJOS 
PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 

TURI BŪTI HIGH SCHOOL BAIGĘ. 
PAGEIDAUJAMA SU ŠIEK-TIEK PIEŠIMO 

AR MENINIO PATYRIMO.
LINKSMAS DARBAS 

GERA ALGA 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

SINGER ENGINEERING CO.,
35-37 ELLIS AVE., 
IRVINGTON, N. J. 

ESSEX 2-7151.
(79)

DIENINĖS VALYTOJOS
PILNAM LAIKUI—DALIAI LAIKO 

LIGONINĖJE 
NUOLATINIS DARBAS.

ROCKEFELLER INSTITUTE 
66TH ST., & YORK AVĖ.

(79)

SKALBYKLOS DARBININKĖ 
NORINTI MOKYTIS 

GARU PROSIJIMO OPERACIJŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

VALANDOS 8 IKI 5; 12 ŠEŠTADIENIAIS e 
ROCKEFELLER INSTITUTE 

66TH ST., & YORK AVĖ. 
(79)

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS
PILNOS APTARNAUTOJOS 

NUOLATINIS DARBAS
, ROCKEFELLER INSTITUTE

66TH ST. & YORK AVĖ.
(79)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI 
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.

(79)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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)

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 Ne war ko Kom
panijos sandėlyje. 40 valandų savaitė. 

Geros darbo sąlygos.
TELEFONUOKITE L. K. ROSS 

BIGELOW 8-3000 
. (80)

MĖSININKAI—KAULŲ IŠĖMĖJAI
11.50 J VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

SCHAEFER’S 2305—12TH AVE. 
Arti 125th St. Klauskite Mr. Halton. 

_______________________________________(84)

VYRAI
Dėžių apdaryto jai ar Knygų 

apdarytojai 
Aptraukitnui Medinių Dėžių 

Su Oda ar Dirbtina Oda 

GERA ALGA!
VIRŠLAIKIAI!

Linksmos Darbo Sąlygos
Crown Leather Products

137 EAST 25TH ST. (2-ros Lubos)
(80)
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NewYorko^M^/ffZInios
Dovanos Lietuvos
' Žmonėms

A.
A.

J.

Augulienė, M. 
Grebliūnas, A. 
Gebienė, Mary 
Dovi d aid is. Po

Per LPTK Brooklyno Skyrių 
surinkta aukų nupirkimui Lie
tuvos žmonėms dovanų seka
mai :

Frank Reinhardt, Ridge
wood, N. Y. (blanka) : Po $1 : 
C.Yuknis, 
česnienė, 
Gedraviče 
Vinikienė,
50c: A. Laukaitis, P. Valaitis.* 
Viso $9.

Surinkta per V. K ari on ą, 
Maspeth, N. Y.: Elzbieta Nar- 
vaišienė, $5 ir Anelė Beleckie
nė, $1. Viso $6.

LDS 13 Kuopa, East New 
York-Richmond Hill, N. Y., 
$5.

Casimir Pilėnas - Palmer,

Širdingai tariamo ačiū čia 
sužymėtiems prieteliams.

K. Rušinskienč, Fin. Sekr., 
LPTK, Brooklyno Skyr.

Dovanos
Pereitą savaitę užėjo i Lais

vės Administraciją Kazys Vil- 
trakis, senas dienraščio skaity
tojas, gyvenantis New York i 
City. Jis skundėsi, kad negalė
jo dalyvauti Laisvės bazare, Į 
tad užsimoka už trijų vakarų j 
įžangą ir prideda $1.05 aukų.! 
Viso $2.

Taipgi bazarui dovanojo! 
stambią auką kitas senas dien-| 
raščio skaitytojas, A. V 
tis, iš Woodhaven, N. Y.

Militarist Policistai 
Nušovė Plėšiką

18 įkalino už Juodąjį “Nupirksiu Siūtą Mažam
Turgy

Steninius Kalbės Darbo
Partijos Bankiete

Lankosi įdomi Jauna 
Viešnia iš Kanados

Žmogeliui, Mano Dy 
džio,’’--Majoras

Popieros Reikalas Nesi 
baigs su Karu

Valstybės sekretorius Ed
ward R. Stettinius, Jr., bus vy
riausiu kalbėtoju Amerikos 
Darbo Parti,jos rengiamame

Edward R. Stettinius.

bankiete šio penktadienio va
karą, balandžio 6-tą, River
side Plaza viešbutyje, 253 W. 
73rd St., New Yorke.

Stettiniaus prakalba taip 
pat bus perduodama ir per ra
dijo stotį WMCA nuo 10:05 
iki 10:30 vakaro.

Vakaras rengiamas pagerb
ti kongresmaną Sol Bloom, 
newyorkietj, taipgi diskusuoti 
Dumbarton Oaks ir San Fran
cisco konferencijų problemas.

Senatorius Claude Pepper iš 
Floridos, kongresmanai Vito
Marcantonio ir Joseph Clark 
Baldwin, Jr., taipgi randasi
sveikintojų kalbėtojų sąstato. 
Sveikinimai raštu jau gauti 
nuo vice-prezidento Harry S. 
Truman ir Kongreso kalbėto- 
jaus 
kalbės 
Yorko
Benjamin Fielding ii- Eugene! 
Connolly. i

Pereitą penktadienį iš Mon
treal, Canada, atvyko jaunuo
lė Janina Juraitė. Jos pirmas 
vizitas New Yorke. Ji sakosi, 
kad seniai norėjusi pamatyti 
tą “pagarsėjusį New Yorko 
miestą.”

Janina taipgi aplankė Lais
vės Administraciją ir pridavė 
pinigus už atnaujintą prenu
meratą. Reikia pastebėti, kad 
ji puikiai pasidarbavo Kana
dos savaitraščio Liaudies Bal
so vajuje, gavime naujų skai
tytojų; ji laimėjo pirmą do
vaną.

Savo atostogas praleis vizi
tuodama tūlas įdomias vietas 
New Yorke. Jaunutė viešnia 
apsistojo pas laisviečius Liliją į 
ir Carl Beito, 374 So. 2nd St.,; 
Brooklyne.

Kalbėdamas atidaryme kam- 
rinkimo drabužių 

Tautų nu kentė j u- 
majoras LaGuar- 

kelintu į die prašė, pirmoj vietoj, atsi- 
drabužių naudin- 
tai išspręsti? Jis 
duodant drabužį, 
save gavėjo pa-

Sam Rayburn. Taipgi 
Darbo Partijos New 
valstijoj viršininkai Verta Buvo Apsiskysti

Unija Laimėjo Apdraudę
Childs Darbininkams

Viešbučių ir Restauranų I Ligoje pašalpos mokamos 
Darbininkų Unijos Lokalui 42, i $12,
AFL, pavyko laimėti Childs 
restaurantų darbininkams po
mirtinę apdraudę ir pašalpą 
ligoje. Duokles mokės firma. 
Paliečia 2,500 darbininkų New 
Yorko mieste ir 2,500 užmies
tyje. *

Firma duoklėmis per metus 
' išmokėsianti apie $124,000.

Darbininkams 
; šalpas sekamai:
i $1,000; atsitikime mirties ar! o narių šeimynos gaus nemo- 
netekimo kūno dalių nelaimė-1 karnai patarimus tiktai gydy- 
je (accident) mokės $2,000.! tojaus kabinete.

po 
$15 ir $20 per savaitę 

iki 26 savaičių; iki $150 už 
operaciją; 21 dieną ligoninėje 
pusiau privatiškame kambary-Į 
je. i '

Taipgi yra ir motinystės pa
šalpa.

Pagal tą pačią bendrą sutar
tį unijos nariai taipgi gaus ne

išmokės pa-i mokamą gydytojaus patarna- 
pomirtinės i vimę dieną ar nakčia, namie,

Victor Porcelli, kuris buvo 
pirkęsis už $320 liguistą ark
lį, atgavo savo pinigus atgal 
po apsiskundimo teismui. Par
davęs arklį to biznio dalinin
kas, užlaikąs arklydę 150 E. 
24th St., New Yorke, atidavė 
atgal pinigus liuosnoriai po 
ano apsiskundimo teisme.

Porcelli, šio karo veteranas, 
buvęs gydytojo patartas įsigy
ti arklį pasijodinėjimui tikslu 
atitaisyti kare pažeistą svei
katą. Jisai džiaugiasi, kad jam 
pasiskundimas teisme ne tik
tai padėjo'atgauti pinigus, bet 
dėka jo padėties išgarsinimui 
jisai jau gavęs pasiūlymų net 
dovanoti jam arklį.

Aštuoniolika mažmenomis 
pardavinėjančių bučerių ir 
groserių pereitą pirmadienį ta
po nuteisti kalėjiman Nepa-į panijos 
prastame Karo Teismo. Juos Jungtinių
nubaudė už ėmimą virš nusta- siems kare, 
tytų kainų. Vienas, 
kartu prasikaltęs, nubaustas* žvelgti į tų 
15 dienų kalėti ir $75 pinigais.! gumą. Kaip

Aštresnių bausmių skyrimu į sakė, pirm 
Kainų. Administracija ir mies-j pasistatykite
to Turgaviečių Departmentas] dėtyje. Paklauskite savęs ar 
tikisi prispirti bučerius ir gro-Įjūs, jeigu gautumėt nuo kito 
serius kooperuoti su tomis j tokią dovaną, jaustumėtės pa- 
įstaigomis pagavimai ir nutei-1 gelbėtas, 
simui daugmenimis pardavinė
jančių (wholesalers). Pasta-; 
ruosius nėra lengva susekti. * 
Reikėtų pastatyti prie kožnoj 
prekes išvežiojančio troko sar-: 
gą, kad susekti, kiek ko nuve-1 
žarna tam ar kitam krautuvi- i 
ninkui. Reikėtų patikrinti j 
krautuvininko ir wholesalerio * 
bilas, visą knygvedystę. O tas 
nėra galima. Tą problemą ga
li išrišti mažmenomis pardavi
nėtojai, kooperuodami su var
totojais ir vyriausybe.

Girdėti, beje, nusiskundimų 
iš smulkiųjų prekėjų, kad ko
va prieš juodąjį turgų, apsum 
kinanti jiems gavimą prekių. 
Tas gali būti tiesa daugeliu at
vejų. Bet jeigu tie prekėjai 
rimtai pagalvos, jie paklaus 
savęs — kiek būčiau gavęs 
prekių, jeigu nebūtų kontrolės, 
o prekių trūksta? Didžiuma 
mažiukų būtų nieko negavę iš 
trūkstamųjų prekių. Labai 
daugeliui iš jų visai neberei
kėtų dejuot, nes jau seniai bū
tų užbaigę savo rūpesčius biz
niu, krautuvės būtų užsidariu
sios.

Didžiuma atliekamos popie
ros sunaudojama perdirbimui 
į naują popierą ir visokius in
delius pristatymui frontan 
amunicijos, maisto ir vaistų. 
To visko dar reiks per ilgą lai
ką ir karui pasibaigus. New 
Yorke-Brooklyne kas trečia
dienis yra popieros surinkimo 
diena. Išneštą ant šaligatvių 
popierą surenka miestavi tre
kai. Atiduokite atliekamą po
pierą karui.

Majoras sakė, kad jisai pats 
nupirks naują siūtą “mažam 
žmogeliui, apie mano dydžio.’’ 
Kitais žodžiais, jisai bandys 
pats apsieiti be vieno naujo, 
kad aprengti tokį “mažą žmo- 

; gelį, kaip jis pats,’’ su nauju 
siūtu.

Majoro miera sprendimui, 
kas gera, kas tinka duoti, at-Į 
rodo labai praktiška. Ko pats 

j jau nebegali dėvėti, su tuo 
i vargiai besijaus apdovanotu ir 
* kitas.

Pereitą ketvirtadienį Wil- 
liamsburgo tiltu važiuojančius 
automobilius buvo apnikęs 
keistas naravas — bėgiu pus
valandžio du buvo užsidegę 
ant tilto pačioje trafiko tirš
tumoje, apie 6 vai. Tiltui ne
pakenkė, tik trumpam laikui 
sulaikė trafiką.

T-as
r_________

Girtas Per 4 Metus

jos 
jos 
vy- 
at-

Mrs. Margaret Titus, 485 
Cauncey St., Brooklyne, apsi- 
skundė teisme, kad girtas 
vyras ją sumušė. Teisėjas 
paklausė, kaip seniai jos 
ras buvo girtas. Moteriškė
sakė, kad per 4 metus. Many
damas, kad moteriškė jo nesu
prato, teisėjas vėl pakartojo 

i klausimą — kaip seniai jis 
į pradėjo girtauti šį paskutinį 
kartą? Moteris atsakė, kad 

Į per 4 metus jis buvo girtas 
be pertraukos.

Per linksmai gyvenantį vy
rą sulaikė teismui.

Už atliekamą riebalų svarą 
bučeris moka du raudonus 
punktus ir 4 centus. Taupykite 
ir pristatymu pas bučerį pa
dėkite karą laimėti.

Trys plėšikai atėjo į nakti
nį kliubą, The Place, 91 Se
venth Ave., South, New Yor-! 
ke. Jie susižėrė viską rastą j 
kasoj ir nešdinosi lauk. Plėši-i 
karos kelią pastojo policistas 
Charles Prockstedt. Plėšikai jį 
pašovė.

Tuo tarpu kliube buvę du 
militariški policistai, Lt. Jack 
Eakin ir Sgt. Ernest Leniman, 
leidosi paskui 
ną pašovė. Du 
tasis blogdaris 
Sužinota, kad
Fletcher, 30 m., seniau buvęs 
nuteistas už kriminališkus pra
sikaltimus.

Sužeistasis policistas tikima
si pasveiksiant.

Norėdami Pagauti Iškilmingai Atžymėkime 
Žmogžudį, Sekiojo

Jo Meilužę
LDS 1 Kuopos 15-kos 

Metą Jubilėjų

SUSIRINKIMAI

į DANTŲ GYDYTOJAS
I DR. A. PETRIKĄ

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

Tel. EVergreen 7-6868

plėšikus ir vie- 
pabėgo. Pašau- 

tuojau
jis yra Joseph

mirė

Ne Priešai

Turįs nuo seniau krimina
listo rekordą, Rocco Arena 
buvo vėl įkaitintas dėl mirties 
jūrininko, kurį jis peiliu nu
dūręs karčiame j pereito sau
sio 28-tą. Bet jis kur tai dingo 
iš akių. Tačiau policija žino
jo, kad jis pirm to tankiai 
būdavo matomas su tūla bru
nete, Sylvia Goldfarb Caputo. 
Ją parsekė į jos namus ir ten 
rado j ieškomąjį.

Tuo pat sykiu iš netyčių 
įkliuvo ir jinai. Betyrinėjant

Nežiūrint, kiek tūla spauda abiejų rekordus, atrado, kad 
bandė padaryti iš majoro La- jinai ištekėjus už šio blogda- 
Guardijos “mūčelninką,” o bu- rio be perskyrų su pirmesnių 
vusį Karui Mobilizacijos vir- vyru. Ją sulaikė teismui už 
šininką Byrnes “diktatorių- daugvyrystę. Jiedu gyvenę 
mi,” jiedu nebuvo ir nėra! viešbutyje, 724 Sixth Ave., 
priešai. Išgirdęs 
rezignaciją iš tų 
Guardia pasakė: 
la.” Tačiau taip 
kad jo įpėdinis 
geras žmogus.”

diktatorių- daugvyrystę, 
jiedu nebuvo ir nėra viešbutyje, 724 

apie Byrnes 'N. Y. 
pareigų La- 
“Labai gai- 
pat pridėjo,' 
Vinson “yra

Newyorkieciu kvota United 
Nations paramai drabužių rin
kliavoje yra 7 svarai per as
menį.

BROOKLYN, N. Y.
LDS l-mos kp. susirinkimas 

ketvirtadienį, balandžio 5 d., 
ves salėje, 419 Lorimer St., 7:30 v. 
v. Prašome narių pasistengti daly
vauti, ypatingai tie, kuriems reikia 
pasimokei i, kad nesusispenduotum. 
Taipgi, atsiveskite ir naujų kandi
datų įrašymui į mūsų kuopų. — M. 
Stakovas, užrašų sekr.

(79-80)

įvyks

?
i 
t

i 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS: Į

T

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

laiką, 
gimi- 
žmo- 
drau-

l-mos

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

F otografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

^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

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką prn’eisti pasilinksminti ir pasišokti užein; 
pas “Green Star Bar and Gri’l” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su G i vi a i s.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H DM

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

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 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)

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 1-ma kuopa žinoma 
Brooklyne ir apylinkėj. Ji 
skaitlingiausia nariais. Turi su 
viršum 300 narių. Tai pašalpos 
ir apdraudos organizacijos 
kuopa. Nereikia nei perdaug 
girtis, nes mes turime daug 
liudininkų, kurie jau yra gavę 
pašalpas už sirgimo 
Taipgi daugelio mirusių 
nės jau gavo ’apdraudas, 
nes įvertina svarbą tos 
gystės.

Taigi, draugai, LDS
kuopos nariai, būkite taip lo
jalūs — geri savo organiza
cijai. Vieną kartą į metus su
sieikime visi, pasipažinkime su 
viens kitu. Tam bus geriausia 
proga balandžio (April) 7 die
ną, 7 vai. vakare, atėjus į 
kuopos jubilėjinę pramogą, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Ateikite patys. Atsiveskite sa
vo gimines ir draugus. O mes, 
komisija, prirengsime jums už
kandžių ir gėrimų.

Rengėjai, per G. K.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

F. W. Shalins
(SIIALINSKA8)

Funeral Home

PRANEŠIMAI

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

Vis tai apie mūsų Brooklyna. Scena iš puikios naujos 
filmos “A Tree Grows in Brooklyn,” su Dorothy Mc
Guire, James Dunn, Joan Blondell, Peggy Ann Gar
ner & Ted Donaldson, rodoma Roxy Teatre, 7th Ave. 
ir 50th Street, New Yorke.

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)

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
Įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y<
Blokas nuo Ilewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

R-

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

WlUHZJ

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:
Bulovą, Benrus, G men, Longlnes,

Jules, Jurgensen.

Persodlnam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

lERI-TMN RYTHM... 17-i.wJ Pr«d«io.
movement Smartly ityled yell

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

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




