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Smetonininkai aplankė Wa- 
shingtoną ir erzino valdinin
kus. Jie buvo prisidengę Lie-; 
tu vos nepriklausomybės mas- 
ka, bet tikslus turėjo visai ki
tus. Jų tikslas buvo nors pas
kutinėmis dienomis dar kartą
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SOVIETAI PAĖMĖ AUSTRIJOS SOSTINES PRIEMIESČIUS
parodyti Hitleriui, kad jie jo! 
yra draugai ir jo neapleis iki! 
pat kartuvių.

★ ★ ★
Tai buvo pikta, bet tuščia 

misija. Suvažiavo, paalasavojo 
ir ką laimėjo? Ogi nė tiek, 
kiek tas pasakiškasis Zablac-! 
kas ant muilo.

RAUD. ARMIJA PUOLA 
BRATISLAVA; PER DIENĄ

SUĖMĖ 26,000 NACIU

Amerikiečiai Vis Daugiau 
Laimi Okinawoj, nors Japo

nai Kiečiau Priešinasi

JANKIAI PAĖMĖ VIETAS 
TIK UŽ 58 MYUIŲ NUO 

ČECHOSLOVAKIJOS
Sugrįžo namo nuliūdę. Ame

rikinė spauda jų misiją igno-: 
ravo. Tiesa, jie pasisveikino su 
tūlais politikieriais Washingto-i 
ne, dar vieną kitą su jais pa
veikslą nusitraukė, praūžė ke
lis tūkstančius dolerių, bet tai Į 
ir viskas.

★ ★ ★
Smetonininkai jieško ir no

ri Lietuvos. Jie nori, kad Sme- 
tonukas galėtų sugrįžti Lietu
von ir būti josios diktatoriumi,1 
kaip buvo jo kruvinasis tėvas.:

Ar bereikia didesnių k vai-! 
lių?

★ ★ ★
Gaila tų lietuvių, kurie! 

tiems mekleriams tiki ir au-1 
koja. Karpius, Smetona, Žu- 
ris, Olis ir koks ten Kumskis, 
aišku, juokiasi iš savo sukvai
lintų pasekėjų. Jie sau ūžia ir 
baliavojaiįųjų kaštais!

O Lietuvą jie tiek matys,! 
kiek jie mato savo asiliškas 
ausis.

★ ★ ★
Kaip iš kokio gausybės ra

go, pasipylė komercinėje spau
doje ašaros dėl San Francis
co konferencijos. Kodėl Len
kijos laikinoji valdžia nori 
atstovauti Lenkiją toje konfe
rencijoje! Kodėl Tarybų Są
junga ir Jungtinės Valstijos 
nori naujosios saugumo orga
nizacijos seime turėti po tris 
balsus prieš Anglijos imperi
jos šešis!

Konferencija turinti būti 
atidėta. Rooseveltas, Churchil- 
las ir Stalinas vėl turį susieiti 
ir derėtis!

Tos visos ašaros yra kroko- 
diliškos. Tas visas kačių kon
certas neturi nė vienos teisin
gos ir nuoširdžios gaidos.

★ ★ ★
šis visas skandalas ' tik dar 

sykį parodo, kaip galingos yra 
reakcinės jėgos Amerikoje ir 
visame pasaulyje. Hitlerio ar
mijų nepasisekimas juos tiktai 
laikinai buvo pritrenkęs. Duok 
tik joms progą, o jos audra 
pakils ir nušluos demokratiją.

Tai fašizmas naujoje formo
je. Ar jam pavyks iš naujo 
prisikelti ir išauginti naują 
Hitlerį po karo?

Tai klausimas, kuriuomi jau 
dabar turi susirūpinti kiekvie
nas laisvę ir demokratiją mylįs 
žmogus.

Tai buvo 1941 metų spalių 
3 dieną. Hitlerio gaujos tada 
siautė. Hitleris gi pareiškė: 
“Raudonoji Armija jau su
triuškinta ir daugiau niekad 
nebeprisikels.”

Ištiesų, tai buvo tamsios ir 
liūdnos dienos. Bet mes nė va
landėlei neabejojom Raudono
sios Armijos pajėgimu “prisi
kelti.” Ji “prisikėlė” ir laimė
jo!

★ ★ ★
Dabar istorija juokiasi iš 

Hitlerio ir jojo prietelių visam 
pasaulyje. Juokiasi iš lietu
viškųjų Grigaičių ir šimučių, 
kurie taip pat džiaugėsi Hitle
rio gaujų siautėjimu. Jie irgi 
sakė, kad Tarybų Sąjungos 
dienos jau suskaitytos. Hitle
rio galybė buvo juos sužavė
jus.

Dabar jie bando tas savo 
pranašystes pamiršti.

šiemet nepaprastai anksty-

London, bal. 4. — Marša
lo Tolbuchino Trečioji Uk
rainos armija vakar atėmė 
iš vokiečių Wiener Neus- 
tadtą, apie 37,000 gyvento
jų miestą, už 22 amerikinių 
mylių į pietus nuo Vienos, 
paėmė Neunkirchą ir Glog- 
gnitzą su geležinkelio sto
timis ir dar apie 100 gyve
namųjų vietovių toje apy
linkėje. Šiais žygiais sovie
tiniai kariai perkirto gele
žinkelį ir plentą, einančius 
iš Vienos į Italiją.

Raudon. Armijos užimtas 
Wiener Neustadt yra didel. 
geležinkelių mazgas ir labai 
svarbus Austrijos pramo
nės centras. Jame veikia di
deli lėktuvų, motorų, gar
vežių fabrikai ir įvairios 
kitos dirbyklos. Velm prie
miestis yra didžiosios Vie
nos dalis.

Pasieninėje Vengrijoje, į 
pietų vakarus nuo Bala- 
|ton ežero, Trečioji Ukrai
nos armija išvien su bulga
rais išmušė vokiečius iš 80 
miestų ir kitų gyvenamųjų 

:punktų; prasiveržė per sie
kią į Jugoslaviją ir užėmė 
Danją Dubravą, trys my
lios nuo Vengrijos rube- 

(žiaus, 51 mylia nuo Zagre
bo (Kroatijos sostinės) ir 

|121 mylia nuo Italijos sie- 
I nos.

Šiuose Austrijos - Veng
rijos frontuose Trečioji Uk
rainos armija per dieną su

rėmė 12,000 nacių kareivių 
i ir oficierių, pagrobė 30 vo
kiečių lėktuvų, 71 tanką ir 

I motorinę patranką, 124 
■ lauko patrankas, 25 garve
žius, 926 vagonus ir daug 
kitų karinių įrengimų.
Maršalo Malinovskio Armi

jos Laimėjimai
Antroji Ukrainos armija, 

komanduojama maršai. Ro- 
diono Malinovskio, užėmė 
Bratislavos, Slovakijos sos
tinės, priemiestį Prievozą 
šiaurinėje Dunojaus pusėje, 
ir šturmuoja vokiečius Bra-

Tūkstančiai Amerikos 
Lėktuvų Pleškino 
Vokiečių Miestus

Paryžius, bal. 4. — 1,400 
Amerikos bombanešių ir 
kovos lėktuvų triuškino Vo
kietijos uostamiesčius Ham
burgą ir Kielį, nacių sub- 
marinų centrus. Kiti 1,600 
lėktuvų degino ir sprogdino 
kitus karinius vokiečių mie
stus.

vas pavasaris. Gamta atgijo 
labai anksti.

Kiekvieno mūsų mintys daž- 
i nai nuskrenda už jūrų į Lie
tuvą. Prisimename Lietuvos 
žmones. Norisi jiems padėti 
karo žaizdas užsigydyti.

Pasidarbuokime jųjų pagal
bai. Aukokime ir parinkime 
jiems drapanų, čeverykų ir 
maisto produktų.

tislavoje. Tame pat Duno
jaus šone, Čechoslovakijoj, 
raudonarmiečiai išvien su 
rumunais paėmė Kremnica 
miestą ir geležinkelio sto
tį-

Tarp pietinių Dunojaus 
krantų ir Neusiedler ežero 
Antroji Ukrainos armija, 
nužygiuodama 21 myl. pir
myn per dieną, paėmė Ram
do rfą, 16 mylių nuo Vienos 
ir Magyarovarą, plentų ma
zgą. Ši armija taip pat at
ėmė iš vokiečių 9 geležin
kelių stotis ir apie 150 kitų 
gyvenamųjų vietų ir suėmė 
14,000 priešų kareivių ir 
oficierių.

Tolbuchino Armija 
Per 3 Dienas Suė

mė 48,000 Nacių
London. — Maršalo Tol

buchino k o manduojama, 
Trečioji Ukrainos armija 
Austrijos - Vengrijos fron
te per tris dienas suėmė 
48,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių, kaip pranešė Uni
ted Press balandžio 4 d.

NACIŲ LAIVŲ SKANDI
NIMAS

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino dar du vo
kiečių transporto laivus 
Dancigo Įlankoje, o šiauri
nėje Barents Jūroje jie su
naikino dar viena nacių 
submariną.

Boston. — Dovanota bau
smė keturioms negrėms 
WACS, nuteistoms už ko
mandos neklausymą.

Šimtai B-29 Smogė 
Japonijos Sostinei

♦ Guam, bal. 4. — Daugiau 
kaip 300 didžiausių Ameri
kos bombanešių B-29 vėl 
pleškino Japonijos sostinę 
Tokio ir Tachikawa, Koizu
mi ir kitus miestus toje a- 
py gardo j e.

Amerika San Francisco Konferencijoj Nereikalaus Trijų 
Balsų Jungtinių Tautų Visuotinam Susirinkime -- O -------- :--  H-------------------

Washington. — Preziden
tas nusprendė, kad San 
Francisco konferencijoje 
Jungtinės Valstijos nerei
kalaus sau daugiau balsų 
(kaip vieno) visuotiname 
Jungt. Tautų susirinkime 
(assembly), — pranešė A- 
merikos valstybės sekreto
rius Stettinius, atsakyda
mas į laikraštininkų klau
simus. Iš Stettiniuso pa
reiškimo, tačiaus, susidarė 
įspūdis Washingtone, kad 
Jungt. Valstijos San Fran
ciscoj rems Sovietų Sąjun

Guam, bal. 4. — Ameri
kos kariuomenė, prasiver
žus skersai Okinawos salos, 
325 mylios nuo Japonijos, 
užkirto japonus rytiniame 
Okinawos pussalyje Katchi- 
ne ir prisiartino prie Kuba 
miesto. ^Japonijos radijas

į pranešė, kad buriasi Jungt. 
! Valstijų laivynas ties šiau
diniu tos salos galu, arčiau 
pačios Japonijos. Japonai 
pradėjo griežčiau priešin
tis, bet jankiai juos vis blo
škia atgal. Amerikos lakū
nai sunaikino kelis japonų 
torpedlaivius ir sužalojo 20.

90,000 ANGLIAKASIŲ 
NĖJO DARBAN PENKIO

SE VALSTIJOSE
Washington. — Karinių 

Darbų Taryba ragino Mai
nierių Unijos pirmininką 
Johną U Lewisą įsakyt 
grįžt darban minkštosios 
anglies mainieriams, strei
kuojantiems Montcoal ka
syklų srityje, West Virgi
nijoje.

Pittsburgh, Pa. — Po 
Velykų negrįžo dirbt apie 
90,000 minkštosios anglies 
mainierių Pennsylvanijoje, 
W. Virginijoj, Alabamoj, 
Kentucky ir Ohio. Dėl to 

San Francisco Konferencija 
Atliks Savo Uždavinį, 

Pareiškė Maskvos Pravda
»

Washington. — Sovietų tų čarterį pasauliniam sau-
radijas paskleidė Maskvos 
Pravdos red. straipsnį, kuris 
sako, kad Jungtinių Tautų 
konferencija San Francis- 
coj įvyks visai tinkamu lai
ku ir jinai “atliks savo už
davinį”, nežiūrint fašistų 
intrigų. Konferencija pra
sidės šio mėnesio 25 d.

Pravda rašo, jog reikš
mingas dalykas, kad ta 
konferencija t bus laikoma 
Amerikoje: tatai įrodo, kad 
“Jungtinėse Valstijose su
muštas i z o 1 i acionizmas” 
(judėjimas, reikalaująs,kad 
Amerika atsitvertų nuo ki
tų kraštų ir nuošaliai lai
kytųsi).

San Francisco konferen
cija gamins Jungtinių Tau- 

Bet Suprantama, kad Amerikos Atstovai Remsią 3 Balsus 
Sovietų Sąjungai, jeigu Ji San Franciscoj to Reikalaus

gos reikalavimą pripažint 
jai tris balsus busimajame 
Jungtinių Tautų visuotina
me susirinkime — vienas 
balsas būtų nuo Sovietų 
Rusijos Respublikos ir po 
vieną nuo kitų dviejų di
džių Sovietinių Respublikų 
—Ukrainos ir Baltarusijos.

Maršalas Stalinas Jaltos 
konferencijoj, Kryme, pra
šė trijų balsų • nuo • Sovie

kasdien liko neiškasta po 
450,000 tonų anglies. Car
negie-Illinois plieno korpo
racija turėjo sustabdyt kai 
kurias savo liejyklas dėl 
anglies stokos.

Mainierių Unijos vadovy- 
I be atidėjo streiką mėnesiui 
(nuo balandžio 1 d., tikėda- 
(masi tuo tarpu susiderėt su 
kompanijomis dėlei pageri
nimų angliakasiam. Vy
riausybei atrodo, kad tie 
"90,000 mainierių, turbūt, 
ne iš tikro streikuoja, o tik 
šiaip “ilsisi”, pratęsdami 
sau Velykų šventes.

gumui ir taikai palaikyti po 
karo. Ta organizacija nieko 
bendro neturės su buvusia 
nelaimingąja bejėge Tautų 
Lyga. Naujoji tarptautinė 
valstybių organizacija tu
rės visas reikiamas priemo
nes taikai palaikyti ir pa
stoti užpuolikams kelią, sa
ko Pravda.

VATIKANAS RAGINA
NACIUS PASIDUOT

Londono radijas pranešė, 
kad popiežiaus laikraštis 
Osservatore Romano ragi
no vokiečius pasiduoti, nes 
jie faktinai jau sumušti, ir 
toliau priešintis būtų tik 
bergždžia savižudystė.

tų Sąjungos; prez. Roose
veltas ir Anglijos premjer. 
Churchillas sutiko; tad ir 
prezidentas pasilaikė teisę 
Amerikai reikalauti trijų 
atstovybės balsų busimaja
me Jungt. Tautų visuotina
me susirinkime; tam prita
rė premjeras Churchillas ir 
maršalas Stalinas, kaip pra
nešė Stettinius.

Bet .Jaltoje nebuvo su

Paryžius, bal. 4. — Gene- i 
rolo Pattono Trečioji ame
rikiečių armija užėmė gy
venamąsias vietas už 58 
mylių nuo Čechoslovakijos 
rubežiaus. Kiti šios armijos’ 
junginiai, žygiuodami ar- ! 
tyn Leipcigo ir susisiekimo 
su Raudonąja Armija, pa
siekė Erfurto priemiesčius, 
130 mylių į pietų vakarus 
nuo Berlyno. Jau diena pir
miau Pattono kariuomenė 
užėmė pozicijas 160 mylių 
iki sovietinių linijų. Dabar . 
tuos amerikiečius teskiria 
nuo raudonarmiečių ne pla
tesnis ruožas, kaip Indianos 
valstija.

Senatas Atmetė Bet 
Kokio Verstino Kari

nio Darbo Bilių i
Washington. — Senatas 

46 balsais prieš 29 atmetė 
kongresmanų priimtą su
manymą “užšaldyt” darbi- ; 
ninkus būtinuose kariniuo-
se darbuose. Už sumanymą 
balsavo 18 demokratų ir 11 
republikonų senatorių, o 
prieš jį 21 demokratas, 24 
republikonai ir vienas “pro- 
gresyvis”. Sykiu senatas 
nubalsavo dar tartis su 
kongreso atstovų rūmu tuo 
klausimu. Kongresmanai. 
tik 7 balsų dauguma buvo 
priėmę šį sumanymą.

Prez. Rooseveltas reika
lavo kur kas platesnio įsta
tymo, kuriuom būtų galima 
verstinai siųst darbininkus 
iš civilių pramonių į kari
nius darbus.

Švedai Praneša Apie
( Sukilimą Vienoje
i Stockholm.— švedų spau
da ir radijas pranešė, kad 
išvien sukilę prieš nacius 
civiliai Vienos, Austrijos 
sostinės, .gyventojai, sve
timtaučiai darbininkai ir 
pabėgėliai iš vokiečių armi- j 
jos.

tarta, kad Ukrainos ir Bal- 
tarusios Respublikos daly
vautų San Francisco kon
ferencijoj, pridūrė jisai.

“Amerikos atstovai Jal
toje, giliausiai gerbė didvy
rišką vaidmenį, kurį šių 
respublikų žmonės suvaidi
no, neatlaidžiai priešinda
miesi bendrajam priešui, 
todėl sutiko paremt tokį 
Sovietų siūlymą San Fran
ciscoj, jeigu jis bus ten pa
darytas”, sakė Amerikos

(Tąsa 5-tame pusi.)

Trečioji armija vakar, 
tarp kitko, užėmė Kasselį, 
217,000 gyventojų fabrikinį 
miestą, didelį geležinkelių 
mazgą; pramaršavo 13 my
lių į rytus nuo Gothos mie
sto ir pasiekė Arnstadtą.

Anglų žygiai
Šiauriniame fronto gale 

anglai-kanadiečiai dasigrū- 
mė iki 13 mylių nuo Zuider 
Jūros, kurią pasiekus būtų 
atkirsta pabėgimas 50,000 i- 
ki 90,000 nacių iš Holandi- 
jos, kaip teigė neoficialis 
Paryžiaus pranešimas.

Pirmoji ir Devintoji ame
rikiečių armijos neatlai- 
džiai naikina apsuptus Ruhr 
srityje vokiečius, kurių ten 
esą iki 150,000, pagal nau
jesnius skaičiavimus. Spė
jama, kad apsupime yra ir 
naciu komandierius Kes
sel ringas.

Pietinėje fronto dalyje 
Septintoji Amerikos armija 
užėmė Aschaffenburgą ir 
Wuerzburgo miestą, Bava
rijoje, o francūzų kariuo
menė atėmė iš vokiečių 
stambų Karlsruhe miestą.

MacArthuro Kariai Įsi
veržė j Tawitawi

Manila, bal. 4. — Gene
rolo MacArthuro jankiai 
laivais iš Filipinų salos 

i Mindanao nuplaukė 200 
mylių ir įsiveržė į Tawita
wi saliukes, ties pačiu pieti
niai vakariniu galu Filipinų 
salyno ir tiktai už 30 mylių 
nuo didžios Borneo salos, 
Rytinėje Holandų Indijoje. 
Borneo yra gausinga žiba- 

ilo versmėmis. Šis ameri
kiečių žygis sudaro naują 
pavojų japonams Pietinėse 
(Jūrose ir Indo-Chinos sri
tyje.

Ispany Fašistai ir Na
ciai Tykojo Nužudyt 
Prezid. Roosevelta_____

Ceuta, Ispaniška Morok- 
ko. — Ispanijos fašistai-fa-
langistai iš vienų namų ant 
aukšto kalno prie Gibralta
ro Sąsiaurio šnipinėjo, ka
da praplauks laivas, ku
riuom prezid. Rooseveltas 
grįžo iš Jaltos-Krymo kon
ferencijos. Jie turėjo apie 
tai pranešti laukiantiems 
vokiečių submarinams, ty- 
kojantiems nuskandint lai
vą su prezidentu. Bet talki
ninkų sekliai susekė ispani
škus nacių šnipus, ir už
kluptas ir sunaikintas jų 
lizdas už 8 valandų pirma, 
negu prezidento laivas į- 
plaukė į Gibraltaro Sąsiau
rį. Amerikiečiai sučiupo sti
prų radijo duotuvą ir vo
kiškas slaptraščio knygas. 

! Tatai pranešė Associated 
(Press iš patikimų šaltinių.
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tinka, tačiau yra nemažai derlingos že
mės, kuri dar toli gražu neapgyventa.

Jei tik bus viskas planingai vykdoma, 
jei tik bus naujiesiems kolonistams tei
kiama (iš mūsų krašto vyriausybės) 
atitinkama pagalba, tai atsiras daug no
rinčiųjų ten važiuoti ir apsigyventi.

Kitais žodžiais, žemių mūsų krašto 
žmonėms yra daugiau negu reikia. Jei 
tik viskas būtų planingai pravesta, tai 
visiems žmonėms gyvenimas gali būti 
užtikrintas gražus ir laimingas.

Šiais laikais, prie puikių susisiekimų 
— orlaivininkystės, radijo-televizijos, — 
galima padaryti gražų ir laimingą žmo
nėms gyvenimą net ir “tolimuosiuose” 
žemės skritulio kampuose.

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

Act of March 3, 1879.

Perdaug Triukšmo
Be jokios pertraukos tam tikra spau

da kelia triukšmą dėl busimosios San 
Francisco konferencijos. Visokiausių 
gandų ir prasimanymų skelbiama ir vi
są kaltę dėl nesusipratimų bandoma pri
mesti, aišku, Tarybų Sąjungai.

Mes sutinkame su Daily Workeriu, 
kad skirtumų nuomonėse visuomet ir 
visur buvo ir jų bus. Jų bus ir San Fran
cisco konferencijoje, jų bus ir po jos. 
Būtų stebuklas, jei nesusipratimų neiš
kiltų.

Bet kai nesusipratimai iškyla, jie turi 
būti diskusuojami ir sprendžiami rim
tai, o ne triukšmu.

Štai, imkime Lenkijos klausimą. Ar 
Lenkija turi teisę dalyvauti San Fran
cisco konferencijoje? Žinoma, kad turi! 
Lenkija turi kur kas didesnę teisę ten 
dalyvauti negu tokia Turkija, kuri šia
me kare tarnavo daugiau vokiečiam, ne
gu talkininkams, kuri nepraliejo nei la
šo kraujo karo frontuose.

Krymo konferencija neoficialiai pri
pažino laikinąją Lenkijos vyriausybę, 
kuri šiandien yra išlaisvintojo krašo šei
mininkas. Krymo konferencija tik tarė, 
jog laikinoji Varšavos vyriausybė turė
tų būti praplėsta ir tas darbas palikta 
atlikti Amerikos ir Anglijos ambasado
riams Maskvoje ir Molotovui. Jeigu jie 
iki šiol negalėjo susitartu dėl Varšavos 
vyriausybės “praplėtimo”, tai, aišku, 
Varšavos vyriausybė turi pilną teisę rei
kalauti jos priėmimo į San Francisco 
konferenciją.

Yra skelbiama, būk Argentinos fašis
tinė valdžia norinti dalyvauti San Fran
cisco konferencijoj. Dabartinė Argenti
nos valdžia yra fašistinė valdžia. Ji pa
skelbė Vokietijai karą tik dėl viso ko, 
tik tam, kad galėtų dalyvauti San Fran
cisco j.

Kas gali rimtai skaitytis su tokia val
džia, kaip Argentinos Farrello-Perono 
valdžia? O betgi yra Jungtinėse Tauto
se tokių, kurie norėtų Argentiną matyti 
dalyvaujant San Francisco j! Tai vis tie 
patys ponai, kuriems Lenkijos vyriausy
bė nepriimtina!

Tarybų vyriausybė mano, jog Ukraina 
ir Bielorusija, tiek daug prisidėjusios 
prie vokiečių sumušimo, turėtų turėti po 
vieną balsą San Francisco konferencijoj 
ir busimuosiuose taikai palaikyti organi
zacijos seimuose.

Kiekvienas demokratiniai nusteikęs 
žmogus negali tarti prieš tai nei žodžio. 
Prieš tai tegali rėkti ir šaukti tik reak
cininkai, kuriems nerūpi busimoji taikai 
palaikyti organizacija, bet kuriems rūpi 
kelti triukšmą prieš viską, ką pasiūlo 
Tarybų Sąjunga.

Anksčiau ar vėliau, busimuosiuose 
kongresuose bei konferencijose juk sa
vo atstovus turės visos tarybinės respub
likos, kurių šiuo tarpu yra 16-ka.

Mūsų nuomone, yra galimybės, yra 
priemonės visiems nesusipratimams iš
spręsti taikiai ir gražiai, be jokių triuk- 
šmavimų. Triukšmadariai turėtų būti 
sudrausti, nors biskelį apraminti ir tuo
met visas darbas eitų pasekmingiau.

Spėliojimai Apie Karo Pabaigą 
Europoje

Pastaruoju laiku vis daugiau ir dau
giau gandų tebesigirdi apie karo baigi- 
mąsi Europoje. Tiek spaudoje, tiek per 
radiją nuolat ir nuolat kalbama,Jog Vo
kietijos kariuomenė, kaipo tokia, neužil
go — bėgyj keletos savaičių, jei ne grei
čiaus — bus “pakepta”. Jei mūšiai šian 
ir ten dar tęsis, tai jie tęsis tik su 
kai kuriais izoliuotais vokiečių armijos 
pulkais.

Taip sako nemažai “karo reikalų ži
novų.”

Ryšium su tuo vis daugiau gandų ky
la, jog vokiečiai darą viską, kad susi
taikyti su Anglija ir Amerika, o su Ta
rybų Sąjunga jie, vokiečiai, maną karą 
tęsti ilgiau. Rimtai kalbama, jog mar
šalas von Runstedtas buvo pasiūlęs ta 
prasme generolui Eisenhoweriui “taikos 
išlygas.” Tik kai tos išlygos nebuvo pri
imtos, von Runstedtas tapęs nacių pa
šalintas iš vadovybės.

Daugelis žmonių mano, jog vokiečiai 
tyčia nesiunčia į vakarų frontą daugiau 
kariuomenės iš rytinio fronto, nes jie 
maną geriau pasiduoti Anglijai ir Ame
rikai, negu Tarybų Sąjungai, kuriai jie 
tiek daug yra nusikaltę.

Iš Stockholmo (kur veikia net keli 
melų ir gandų malūnai) ir iš Šveicari
jos vis kasdien ir kasdien dar kitokių 
gandų ateina apie greitą karo baigimą 
Europoje.

Netenka nei sakyti, kad tarp daugy
bės tų visokių gandų yra šiek tiek - ir 
tikrovės. Žinoma, kad vokiečių kariuo
menė ilgai negalės atsilaikyti prieš Jung
tinių Tautų pajėgas. Atsiminkime, jog 
maršalai Žukovas, Konevas ir Rokossov- 
skis stovi arti Berlyno ir per tūlą laiką 
jų vadovaujamos armijos tebedarė pa
siruošimus paskutiniams didiesiems žy
giams. Kai šitos armijos pasileis ofen- 
syvan (o tas veikiausiai bus, kai žemė 
truputėlį nusausės), tai keleto dienų bė
gyje Raudonoji Armija gali susitik
ti su talkininkų armija kur 
nors Vokietijoje. Ir tuomet bus užduoti 
galutini smūgiai naciškiems žvėrims.

Anglijoje, sakoma, jau visa eilė fabri
kų, gaminusių iki šiol karinius 
nis, pradeda persiorganizuoti 
gamybai.

Per pastarųjų keletą dienų vokiško
sios raketos liovėsi daužę Londoną.

Grupė Amerikos radijo komentatorių 
tik šiomis dienomis pasiekė Europą “ra
portuoti iš Vokietijos.”

Washingtone ir Londone, sakoma, 
rimtai kalbama, jog karas Europoje ga
lįs baigtis pirmiau, negu prasidės San 
Francisco konferencija (bal. 25 d.).

Šitie ir kiti ženklai sako mums, jog 
karas Europoje gali baigtis greičiau, 
negu tūli manome.

Vieną turėkime galvoje: vokiškieji 
plėšikai nebepajėgs pravesti savo pasi- 
mojimų — padaryti taiką su Anglija ir 
Amerika, o su Tarybų Sąjunga pasilikti 
kare.

Nors politiniame Jungtinių Tautų 
fronte neina viskas, kaip daugelis norė
tume, tačiau karo frontuose vienybė, ko
ordinacija yra tvirta ir ji bus išlaikyta 
iki naciai bus sumušti.

Teherano ir Krymo konferencijų nu
tarimai bus 
raide!

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Henry J. Kaiser, žinomasis industrialistas, nacionalis 
pirmininkas Jungtinėms Tautoms drabužiu rinkliavos, 
tariasi su Nathan H. Seidman, Inter-Racial PPress 
of America prezidentu. Neangliškoji spauda, sako p. 
Seidman, daug pagelbsti visose patrijotinėse kampani
jose, pagelbės ir šioje kampanijoje. Per balandžio mė
nesį norima surinkti 150,000,000 svaru.

Kas Ką Rašo ir Sako

ir

ke- 
šel- 
yra

reikme- 
civilinei

pravesti gyveniman sulyg

Šiaulių 'Aušros’
Muziejus

Alaska Po Karo
Alaskos atstovas Jungt. Valstijų kon

grese, Edward L. Bartlett, aną dieną 
S pareiškė Washingtone, jog po šio karo 

daugelis amerikiečių apsigyvensią Alas- 
koje. Mr. Bartletto nuomone, ypačiai 
dauglis Jungtinių Valstijų kareivių, da
bar esančių arba buvusių Alaskoje, no
rės ten sugrįžti ir apsigyventi po karo. 
Alaska — milžiniškas žemės plotas: 586,- 
40 ketvirt. mylių. Tuo pačiu sykiu gy
ventojų ten tegyvena tik apie 72,000!

Tiesa, dideli Alaskos plotai apdengti 
amžinais sniegais ir žmogui gyventi ne-

Naikina
iš Europos frontų, kores

pondentai pažymi, kad naciai, traukda
miesi iš bet kurio miesto, pirmiausiai 
rūpestingai bando sunaikinti vietos Geš- 
tapo archyvus. Nesigaili jie tam nei lai
ko, nei darbo.

Šitie žvėrys žino, kad, palikę nesunai
kintus archyvus, jie paliktų juodai ant 
balto sužymėtas 1 savo kriminalystes.

Netenka abejoti, kad ne vienas krimi
nalistas tokiu būdu išneš sveiką kuda
šių.

Rašydami

“Aušros” muziejaus pa-! slininko” tikslai, 
grindinis skyrius buvo—et- 4"'4”

nografijos.'Šalia jo dar vei
kė archeologijos, istorijos, 
liaudies ir šių dienų meno1 
ir gamtos skyriai. Muzie
jus, savo rinkinių verte, jų 
kaip mokslinės medžiagos 
būdingumu, o ypač ekspo
natų kiekiais, toli pranešė 
visus tos rūšies mūsų kraš
to muziejus. Jo rinkiniai 
susidėjo: etnografinių — 
per 8150 eksponatų; arche
ologinių — 3000; numizma
tikos — 3000; meno (seno
vės ir šių dienų) — 2000; 
istorijos (baudžiava, 1863- 
64 m. • sukilimas) — per 
200, be to — 14,000 drugių 
kolekcija. Archyvo sandė
liai buvo perpildyti įvairia 
labai brangią etnografinių 
tyrimų medžiaga su 90 iš

birtų vietovių bylomis; tų 
! bylų turinys — ištirtųjų 
i vietovių būtovės aprašymai, 
! sodžiaus statybos bei archi
tektūros i n v e ntarizacinė 
medžiaga (braižiniai ir pla
nai, foto nuotraukos, apra
šymai ir kt.). Be to, mu
ziejus turėjo būdingą, ke- 

i liūs laikotarpius apimantį 
'iškarpų rinkinį (muzieji- 
Ininkystė, etnografija, isto
rija, geografija ir kt.). 
Vien tik įvairių sričių foto 

; buvo 
! daugiau kaip 14,000. Mu- 

’ • ziejaus biblioteką sudarė
Smetonininkai keikia Jal-jJaugiau kaip 10,000 speci- 

tosz konferenciją, būk ji pa-|fįnį0 turinio bei senoviškų 
laidojus Lietuvą. Pavyzdžiui,! Lnvmi L-nvhi ■ ‘ ---
Smetonukas porina: Ir Jai-; - ...............
tos konferencija šimtams mi-h • • 
lijonų žmonių, tarp jų ir mūj * 
sų, lietuvių, nelaimingai tau-Į 1941 m. vokiečiams oku- 
tai, buvo toks baisus dalykas, Apavus kraštą, muziejaus va- 
kad jos akyvaizdoje būtų bu-ĮJovybė, privengdama, kad 
ve daug- maloniau užsimerk-;vokiečiai gali pagrobti ver-

ponai dirba hitlerinį darbą. 
Praregėję, jie traukiasi nuo 
“tarybininkų.” Anksčiau ar 
vėliau ponai pasiliks 
rolais be armijų.

gene-

IRSMETONININKAI 
‘ JALTOS KONFEREN

CIJA
Kanadiečių Liaudies Bal-1mi?zieJ^

DAR VIENAS 
DEKRETAS

Prieš tūlą laiką klerikalų- 
socialistų taryba išleido dar 
vieną dekretą, kuriuo įsa
koma saviškiams gegužės 
mėnesį šaukti mitingus 
reikalauti:

1. Kad būtų atidarytas 
lias į Lietuvą Amerikos 
pimo įstaigoms, kurios
pasiryžusios aprūpinti Lietu
vos žmones maistu, vaistais ir 
drabužiais;

2. Kad Tarptautinė Sąjun
ginių Tautų Komisija be ati
dėliojimo paimtų į savo ran
kas civilinę administraciją 
Lietuvoje ir sustabdytų tenai 
terorą, masinius žmonių de
portavimus ir krašto ūkio so
vietizaciją ;

3. Kad toji Tarptautinė 
Sąjungininkų Komisija arti
moje ateityje' paskelbtų sei-! 
mo rinkimus, leidžiant Lietu
vos žmonėms laisvai ir de
mokratiniu pagrindu išsirink
ti savo valdžią.

Tatai pacitavusi, Vilnies 
redakcija šitaip Tarybai už
pila už kalnieriaus šalto 
vandens:

Kitais žodžiais sakant, Gri- 
gaičio-šimučio kombinacija 
įsako Raudonajai Armijai iš- 
maršuoti iš Lietuvos. Tarybų 
Lietuvą, jų įsakymu, turi ap
leisti Tarybų valdžia. Po to 
Lietuvon atvyktų Jungtinių 
Tautų komisija, kuri padary
tų tokį parėdką, kokio nori 
Amerikoj išeiną laikraščiai 
“N a u j i e n os,” “Draugas,” 
“Dirva” ir t.t. ir jų propa
gandos aparatai.

Po šiuo dekretu rankom ir 
kojom pasirašytų pats Goeb- 
belsas.

Negana 
kraustytų 
perviršiu 
kunigų ii' 
“Bendrasis 
nei cento 
nors ir žino, kelius, kaip pa
siekti Lietuvą. Iš to fondo 

'valdybos mes nesame girdėję 
jokio pranešimo, kad jis bent 
už centą ką nors būtų pasiun
tęs Lietuvon 1

Nelemti bloferiai tie “Ame
rikos Lietuvių, Tarybos” pra- 
vadyriai! Jie nori padiktuot 
ne tik Tarybų Sąjungai, ne 
tik Tarybų Lietuvai, bet ir 
Britanijai ir Amerikai.

Nejaugi tos “tarybos” pra- 
vadyrių galvose gaidukai gie
da?

Atrodo, jog taip! Argi 
savigarbus, i š m i ntingas 
žmogus galėtų tokius nai
vius reikalavimus statyti ?

Vilnis primena, jog bent 
dalis Tarybos pasekėjų šian 
ir ten jau pradeda atidary
ti akis- ir pamatyti, jog tie

buvo — 
“rasti ir nustatyti lietuvių 
liaudies kultūroje vokiško
sios kultūros įtaką”. Mi
nėtųjų “mokslininkų” studi
jos baigėsi tuo, kad muzie
jaus vadovybė buvo parei
kalauta “rasti reikalinga 
Berlyno Etnografių, mu
ziejui nurašyti pasirinktų 
eksponatų kiekį”. Dar tais 
pačiais metais patys vertin
giausi eksponatai nuo toli
mesnių vokiečių pasikėsini
mų platesniu mastu buvo 
perkeliami į saugesnes vie
tas, ypač į ūkius. Praretin
tos ekspozicijos būdavo už
pildomos antraeiliniais eks
ponatais iš magazinų. 1943 
metų spalio mėnesy vietos 
“Ortiramtui” pareikalavus 
muziejaus patalpas atituš
tinti, muziejaus rinkiniai ir 
visi įrengimai teko iki pas
kutinio daikto iškraustyti...

O vėliau “Aušros” muzie
jaus patalpas — puikų pa
statą — vokiečiai padegė...

Tik nežymi muziejaus 
rinkinių dalis buvo paslėp
ta pačiame mieste, gi di
džiuma — kaimuose, val
stiečių ūkiuose bei apylin
kės miesteliuose. Bet nežiū
rint ir šių apsaugos prie
monių vokiečiai sunaikino 
daug eksponatų. Nemaža 
vertingos medžiagos žuvo 
dviejuose sandėliuose Šiau
liuose. Be to, Kužių, Kur
šėnų ir Papilės bažnyčiose 
bei viename, kitame ūkyje
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u apie 300 pat žuvo po keletą su 
j rankxTaštiniiį*"i‘r 336 žemė-i įvairiais eksponatais dėžių.

to. Lietuvon atsi- 
tėvai marijonai su 
savo vienuolių ir 
kunigo Končiaus 

Fondas,” kuris 
nedavė Lietuvai,

ti.” !
Bet Jaltoj Lietuvos klau- , 

simas nebuvo svarstomas. Tą 
pasakė pats prezidentas, ka
da kas tai paklausė jį. Tai ' 
kaip ta konferencija galėjo ■ 
ką nors bloga padaryti Lie- • 
tuvos žmonėms, jeigu ji ne- ' 
kliudė jos?

Matyti smetonaciai norėjo, 
kad Jaltoj būtų nutarta, kad 
prie Lietuvos vairo turi būti 
pastatyti Smetonukas ir kiti 
lietuviški fašistai. O to, žino
ma, nepadarė. Kaip tas įvy
ko, žinoma, ne svarbu, tačiau 
jau visiems aišku, kad tenai 
Smetonuko ir jo sėbrą niekas 
nei neminėjo. Baisu, ar ne?

Laikas būtų suprasti, kad 
tokių “ponų” pasaulyje la
bai daug. Nežinia, kas būtų, 
jeigu didžiųjų demokratinių 
jėgų galvos turėtų rūpintis jų 
reikalais. Tai būtų jau galas 
svieto, kaip tos davatkos sa
ko. Bet to nebus.

Pamatys ir Londono šlėk
tos, kad jie nėra jau tokie 
dideli vyrai, kad kas apie, 
juos tursintųsi visą laiką.! 
Jiems buvo duotas paskutinis 
šansas. Nepasinaudojo juomf 
dabar, tai kito jau nebebus, j 
Jie labai klysta, jeigu manoj 
kad jų ožys galingesnis už 
visą pasaulį.

Mūsų manymu, dabar Smo-! 
tonukas ir jo sėbrai, kaip ir! 
Londono šlėktos, turi pradėti* 
galvoti apie savo asmeninę; 
ateitį. Kaip visiems Rusijos! 
baltagvardiečiams reikėjo iš-į 
mokti duoną pasidaryti, taip! 
ir jiems reikės savo prakai-i 
tu užsidirbti duona ir dra
bužius. Lietuvos, Lenkijos,| 
Jugoslavijos ir kitų kraštų! 
reikalai išspręsti.

tingesnę muziejaus medžia
gą, paslėpė eilę brangesnių 
eksponatų. Tam būta pa
kankamai racijos. 1942 m. 
pradžioje vokiečiai muzie
jau vadovybę pareikalavo 
atiduoti visą judaistiką. 
1942 m. žiemą visus žymes
niuosius Lietuvos muziejus 
“vizitavo reicho mokslinin
kai” — prof. Hanibuland ir 
dr. Tielle. Pastarieji neap
lenkė ir “Aušros” muzie
jaus, į kurį atvykę su fo
tografais specialistais nusi
fotografavo keletą šimtų 
eksponatų. Ir vieno ir kito 
nacionalsocialistinio “mok-

Muziejaus vadovybės šiuo 
laiku turimais apytikriais 
daviniais vokiečių okupaci
jos pasekmėje netekta apie 
25 proc. rinkinių. Iš žuvu
sių vertybių pažymėtina — 
numizmatikos rinkinys (per 
3000 inventarizuotų objek
tų), be to bijoma, gal bū
siant žuvus liaudies raiži
nius ir keliolika tyr. bylų.

Muziejaus vadovybė šiuo 
laiku stropiai rūpinasi po 
plačią apylinkę išblaškytų 
rinkinių apsauga.

J. Petrulis

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę 1

AMERIKIEČIAI IŠVADA
VO DAUG BELAISVIŲ

Jankiai ties Bad Orbu, 
Vokietijoj, paliuosavo 6,500 
belaisvių, jų tarpe 1,300 a- 
merikiečių.

M

war-ruined Greek village, they’* The best-dressed boys in their i ' ~
speak for Europe’s 30,000,000 children who are in tragic need of 
clothing. Give all the garments, shoes and bedding you can to 
ithe United National Clothing Collection. *
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Svarbi Darbo - Progre
syvių Žmonių Partijos 

Konferencija
TORONTO. — Kovo 24 ir 

25 dd. čia įvyko Darbo-Pro
gresy vių Partijos Ontarijos 
provincijos konvencija, peržiū
rėjimui Kanados, o ypatingai 
Ontarijos padėties, Partijos 
veikimo ir tolimesnių planų.

Konvencija buvo labai 
skaitlinga. Dalyvavo virš 400 
delegatų. Iš delegatų skaičiaus 
ir jų pranešimų, aiškiai matė
si žymus Partijos paaugimas j 
narių skaičiumi, o ypatingai ! 
didelis Partijos įtakos prasi-! 
plėtimas kaip tarp visos On-1 
tarijos žmonių, taip ir tarp| 
unijose organizuotų darbinin
kų.

Partija gražiai auga. Jos po
litinė linija už pagerinimą On
tarijos ir visos Kanados žmo
nių būvio randa didelį masinį

pati pirmoji, iškėlė obalsį: 
“Drew Must Go” (Drew turi 
eiti šalin).

Bet ji ne vien tik iškėlė tą 
obalsį, bet ir nurodė, kaip tas 
yra galima padaryti. Tai gali
ma padaryti ir atsiekti per vi
sų pažangių jėgų koaliciją. Ji 
ne tik tai nurodė, bet ir dar
bavosi to atsiekimui.

Kovoje prieš reakcionierius 
Ontarijos seimelyje mūsų Par
tija atliko didelį darbą. Ji bu
vo ta varomąja jėga, kuri ne
leido pažangiems parlamento 
nariams paskęsti smulkmeno-

Į se. Mūsų. partijos atstovai
■ MacLeod ir Salsberg kirto re-
■ akcijai smūgiu prieš kiekvie- 
i na jos užsimojimą prieš darbo
žmonių interesus. Jie dirbo,

■ skelbė koalicijos idėją. Deja,

Alligatoriu vadinama valtis kupinai prisėsta J. V. 9-tos Armijos kariais taškosi 
Rhine upės vandeniu ankstybą rytą pradėdama kelionę persikėlimui j rytinį kran
tą, kelyje link Berlyno.

rL. Kairytė

Laimutė

pritarimą ir todėl savo veiki
mu Partija lošia nepaprastai 
svarbią ir didelę rolę Onta
rijos parlamente ir bendrai 
visame gyvenime.

Darbo-Progresy vių Parti j a 
yra žymiu faktoriumi Kanados 
žmonių judėjime ir nepava
duojama.

Konvencijoj dalyvavo gana 
daug žymių žmonių. Pastebė
tina, kad delegatais buvcf ne
mažai kariškių vyrų ir mote
rų. Jų tarpe keletas jaunes
niųjų ir vyresniųjų karininkų, 
čia taipgi dalyvavo ir kalbėjo 
didieji partijos vadai: Tim 
Buck, Leslie Morris, A. A. 
MacLeod, Salsberg, Stewart 
Smith ir kiti.

Ontarijos provincijos Parti
jos vadas Leslie Morris savo 
kalboje apie situaciją Ontari
jos provincijoje ir Ontarijos 
parlamente, bei apie Partijos 
užduotis ir atsiekimus, labai 
aiškiai nušvietė kokią didelę ir 
nepavaduojamą rolę lošia Dar
bo-Progresy vių Partija ir ką ji 
atliko kovoje prieš Ontarijos 
reakcionierius. *

Jis aiškino, kad po to, kai 
Drew liko išrinktas Ontarijos 
premjeru, mūsų Partija ir jos 
parlamente atstovai MacLeod 
ir Salsberg buvo pasirengę 
duoti jam progą, jei jis steng
sis pravesti gyveniman tuos 
programos punktus, kuriuos 
Drew ir Konservatyvų Partija 
skelbė laike rinkiminės kam
panijos. Bet Drew, kaip ir vi
sa Konservatyvų Partija, įga
vę galios apie savo gražius pa
žadėjimus visai užmiršo. Vie
toj pildymo savo duotų paža
dėjimų ir išklausymo plačiųjų 
Ontarijos organizuotų masių 
reikalavimų, Drew ir visa Kon
servatyvų Partija griebės skal
dymo Ontarijos ir visos Ka
nados žmonių vienybės, panei
gimo darbo žmonių reikalų. 
Drew griebėsi panaudoti jam 
suteiktą galią atgaivinimui są
myšio ir nesantaikos, kad per 
ją galėtų Konservatyvų Parti
ja įsigalėti ir vėliau užgriebti 
nacionalę vyriausybę. Drew 
tuojau pradėjo įvesti mokyklo
se priverstiną religijos moky
mą, tuojau stengėsi Ontarijos 
provinciją pastatyti prieš fe- 
deralę vyriausybę ir bjauriau
siomis priemonėmis skaldyti 
Kanados žmonių vieningą ka
ro rėmimą, iškeliant Kanados 
jėgų rezervo klausimą, išei
nant prieš vaikų bonų įstaty
mą ir t.t.

Vienu žodžiu, Drew visai 
pamiršo savo pareigas, kaipo 
Ontarijos provincijos premje
ro, o atsidėjo darbuotis Kon
servatyvų Partijos savanaudiš
kiems interesams.

Kai pulkininkas Drew, po iš
rinkimo premjeru, pasakė sa
vo pirmą kalbą, pasidarė aiš
ku, kad konservatyvai nėra pa
siryžę rūpintis Ontarijos žmo
nių gerbūviu, Ontarijos reika
lais. Iš tos jo pirmosios kal
bos Darbo-Progresyvių Partija 
pamatė, kad Drew sieks tų da
lykų, kuriuos vėliau jo darbai 
parodė ir todėl Darbo-Pro- 
gresyvių Partija tada tuojau,

■ tie siekiai nebuvo pilnai at-
■ siekti tik dėl to, kad CCF va- 
! d ai, statydami savo partiją
virš visko, nesutiko priimti' 
koalicinės idėjos.

Tačiau veikimas davė pa
sekmių : Drew nebėra. Dabar 
Darbo-Progresyvių Partijai ir 
visiems pažangiems žmonėms 
turi stovėti užduotis prieš 
akis: neleisti Drew sugrįžti. 
Dabar Ontarijos provincijos 
reakcionieriai, eidami prie rin
kimų, dės visas pastangas už
valdyti Ontarijos parlamentą. 
Darbo ir visiems pažangiems 
žmonėms turi virš visko rūpėti,; 
kad jų prie to nedaleisti.

Kaip tas galima atsiekti ?
Tas galima atsiekti per vie

ningą pažangių jėgų veikimą, 
per koaliciją. Pažangios jėgos 
yra susiskaldę į keletą parti
jų. Atskirai veikdamos jos 
greičiau pralaimės ir konser
vatyvai įsigalės. Tik bendras, 
sutartinas, koalicinis veiki
mas gali neprileisti konserva- 
tyvams sugrįžti.

Nemažai ir aštrios kritikos 
gavo CCF vadai už tai, kad 
jie nenori pažinti susidariusią 
tikrą Ontarijoj situaciją ir at
sisako nuo bent kokio vienin
go veikimo, šitaip CCF vadai 
veikdami tarnauja niekam ki
tam, o tik reakcionieriams — 
Konservatyvų Partijai.

Leslie Morris ragino visus j 
partijiečius ir visus pažangius; 
žmones veikti vieningai, kad Į 
nedaleidus konservatyvams su-į 
grįžti, šis yra mūsų didžiau
sias reikalas, svarbiausia už
duotimi šiandieną, apart dėji-į 
ma pastangų karo laimėjimui.!

Leslie Morris raportą kon
vencija priėmė didžiausiu už- 
gyrimu, smarkiausiu rankų 
plojimu.

Tim Buck kalbėjo apie tai, 
ką pasauliui ir sykiu Kanadai 
atnešė Krymo konferencija. 
Jis nurodė, kad visoje pasau
lio istorijoje nebuvo tokio pa
togaus momento, kokis yra 
šiandien už atsiekimą progre
so. Jis išaiškino, kad Jungti
nių Tautų vadai: Stalinas, Ruz
veltas ir čiorčilis atidengia 
naują kelią pasauliui į taikų ir 
laimingą gyvenimą. Darbo 
žmonės ta proga turi pasinau
doti, neužleisti priešakiu reak
cionierių, kurie visaip bandys 
vėl įsigalėti ir grąžinti pasau
lį į susiskaldymo ir krizių lai
kus.

' Kiti kalbėtojai taipgi pasa
kė labai svarbias ir brandžias 
kalbas.

Konvencijai einant į pabai
gą buvo priimta visa eilė re
zoliucijų, kurių tarpe viena 
pasveikinimui Kanados gink
luotų jėgų vadui gen. Crerar. 
' Konvencija baigėsi sugiedo- 

jimu “O Canada.”
Z. J.

Londone kartojasi gan
dai, kad nusižudęs ar nužu
dytas Goeringas.

Jankiai nuolat laimi prieš 
japonus Okinawoj.

Žinios iš Laisvosios Lietuvos
Ukmergės Apskrities 
Aktyvo Susirinkimas

Ukmergėj įvyko visų ap
skrities valsčių vykd. k-tų 
pirmininkų, partorgų ir ko
operatyvų vedėjų susirinki
mas, kuriame pranešimus 
apie atliktus darbus pada
rė vykd. k-tų pirmininkai ir 
partorgai. Buvo iškelti ne 
tik laimėjimai bei ateities 
uždaviniai, bet kartu svar
styti trūkumai ir priemo
nės jiems pašalinti. Taip 
pat buvo nagrinėjamas 
prievolių įvykdymo klausi
mas. Pirmauja ■ Kurklių 
valsčius, kuris jau pristatė 
grūdų 90%, bulvių 97% ir 
mėsos 94%. Atsilikę vals
čiai raginami imtis griežte
snio ir našesnio darbo.

Naujiems darbams pla
nus ir gaires išsamiuose 
pranešimuose nurodė LKP 
(b) apskr. komiteto sekre
torius drg. Glamazdinas, 
apskr. vykd. k-to pirminin
kas drg. Goštautas ir kiti 
kalbėtojai. Buvo raginama 
didinti darbo tempą visose 
gyvenimo šakose ir šalinti 
trūkumus, nes tai reikalin
ga frontui, kuris kovoja dėl 
mūsų laisvės ir nepriklau
somybės. N—ai.

Marijampolės Apskrityje 
Atstatyta Tarybinė 

Prekyba
11941 metais buvęs Mari

jampolės apskrityje platus 
vartotojų kooperatyvų tin
klas, vokiečių okupacijos 
metais beveik visiškai su
naikintas. Daug tarybinės 
prekybos tarnautojų vokie
čių buvo suimti, nužudyti 
arba išvežti Vokietijon. Ko
operatyvai buvo apiplėšti.

Vos tik vokiškieji oku
pantai iš Marijampolės bu
vo išvyti, tuoj griebtasi 
atkurti tarybinę prekybą— 
atstatyti kooperatyvus ta
rybiniais pagrindais. Atkū
rimo darbas pafrontės są
lygose buvo nelengvas, trū
ko kadrų, transporto prie
monių. Dabar Marijampolės 
apskrityje jau veikia 13 ko
operatyvų, t. y. toks skai
čius, kuris buvo 1941 me
tais. Visi vartotojų koope
ratyvai suburti į apskr. ko
operatyvų sąjungą. Koope
ratyvai atidarė nemažą 
skaičių krautuvių, per ku
rias gyventojai aprūpinami 
prekėmis, Marijampolėje ir 
Kalvarijoje veikia valgyk
los, Marijampolėje atstaty
tos ir veikia 2. duonos ke
pyklos, pilnai aprūpinan
čios visus gyventojus duo
na. Be to, nuo sausio mėn. 
pradeda veikti muilo fabri
kas ir vaisvandenių dirbtu
vė. Kalvarijoje paleista 

darban aliejaus spaudykla 
ir vaisvandenių dirbtuvė, 
Prienuose malūnas ir alie
jaus spaudykla, Igliškėliuo
se — kalvė.

Marijampolės apskrities 
kooperatyvų sąjunga gy
ventojų aprūpinimo atžvil
giu dabar užima trečią vie
tą kitų Lietuvos TSR aps
kričių tarpe. Kooperatyvų 
buhalteriams ir vyr. sąskai
tininkams apkoopsąjunga 
Marijampolėje šiomis die
nomis pravedė seminarą.

B. J.

Atkuriami Tarybiniai 
Ūkiai Biržų Apskrity

Biržai. Užėjus hitlerinin
kams, tuojau buvo panai
kinta tarybinių ūkių siąte- 
ma.Buvę vedėjai bei kiti ta
rybiniai tarnautojai buvo 
sušaudyti arba sukišti į ka
lėjimus.

Likę darbininkai buvo 
paversti vergais ir turėjo 
pildyti visus įsakymus tų 
ūkių vedėjų, kurie daugiau
sia buvo atvežti iš Vokieti
jos, ir pasižymėjo ypatingu 
žiaurumu.

Išbėgus vokietininkams, 
Biržų apskr. vėl atkurti ta
rybiniai ūkiai, kurių šiuo 
laiku yra 16. Jie paskirsty
ti į tris grupes ir apima 
2656 ha žemės plotą.

Tarybiniuose ūkiuose pa
skirti vedėjai, buhalteriai, 
agronomai, kurie sparčiai 
ruošiasi pavasario sėjai. 
Nors ir buvo jaučiamas 
skysto kuro trūkumas, bet 
kūlimo planas jau įvykdy
tas daugiau kaip 67%, sė
jos planas visuose ūkiuose 
įvykdytas per 100%.

Ypatingai gerai yra tvar
komas Berklainių tarybinis 

I ūkis, kuriame geriausiai į- 
vykdytas sėjos planas ir 
laukų arimo darbai. Mes 
dirbame su didžiausiu pasi
ryžimu, — kalba to ūkio 
vedėjas drg. M; šakarnis. 
Mes dirbame dabar spar
čiau, ir savo darbu bei ūkio 
gerybėmis padėsime grei
čiau sumušti vokiškuosius 
barbarus, kurie išbėgdami 
pažymėjo savo kelią di
džiuliais gaisrais ir nekaltų 
žmonių lavonais.

J. Juronis.

Naujakuriai Aprūpinami 
Medžiaga ir Sėklomis.

Biržai. — Užėjus vokiš
kiems grobikams, tuojau 
buvo atimta iš naujakurių 
ne tik žemė, pasėliai, gyvu
liai ir jų turėtas invento
rius, bet buvo atimta ir 
jiems duota tarybų valdžios 
statybinė miško medžiaga.

Dabar, grąžinant nauja
kuriams žemę,1 vyriausybė 

Biržų apskr. naujakuriams 
paskyrė daugiau kaip 17,- 
000 kietmeterių statybinės 
medžiagos. Medžiaga šiuo 
metu jau yra skirstoma 
naujakuriams ir daugiau
siai nukentėjusiems smul
kiems valstiečiams.

Pavasario sėjai užplanuo
ta ir bus paskirstyta nauja
kuriams 11,650 dvigubų 
centnerių sėklos. Dideli kie
kiai bus duodami naujaku
riams ir žolinių pašarinių 

|sėklų: k. a. dobilų, motie
jukų, eraičino ir kitokių.

Vyriausybė naujakuriams 
paskyrė pavasario sėklai 
20,000 dv. centnerių bul
vių. J. Jurgaitis

Ukmergės Mokyklos Minė
jo Rašytoją J. Krylovą 
Visose Ukmergės mokyk

lose įvyko iškilmingi didžio
jo rusų pasakėčių rašytojo 
J. Krylovo 100 metų nuo 
jo mirties sukaktuvių minė
jimai. Šis minėjimas gra
žiai buvo pravestas Moky
tojų Seminarijoje. Išsamią 
paskaitą apie Krylovo gy
venimą ir jo sukurtas pa
sakėčias skaitė direktorius 
A. Biliūnas. Po paskaitos 
buvo deklamuojamos Kry
lovo pasakėčios.

Valstybinėje gimnazijoje 
buvo gražiai išpildyta me
ninė dalis. Vykusiai insce
nizuotos kelios pasakėčios 
ir pravestos deklamacijos 
su muzika.

Mergaičių progimnazijoje 
minėjimo proga buvo išleis
tas gražus turiningas sieni
nis laikraštėlis “Pirmieji 
daigai.” Didįjį rašytoją 
taip pat minėjo visos pra
džios ir specialios mokyk
los. N—ai.

USED FAT WORKS HERE!

Lisette Verea, singer, examines the 
4.5 rocket and ground launcher on 
exhibit In New York City. By-prod- 
ucts of used fats are essential in
gredients in the manufacture of the 
powder this rocket uses. Turn in 
every drop of used cooking fat for 

[cash and extra ration points, r

Prieš trejus metus į lie- Tią nepaprastą suknelę. Ji 
tuvių namų auklėtojos Zo- mėgdavo aprengti mergytę
sės Bruknytės kabinetą į- 
ėjo aukštas liesas vyriškis, 
apie 35 metų amžiaus. Jo 
liekna figūra liudijo, jog 
jis savo amžiuje nemažai y- 
ra sportavęs, o jo išdžiu
vęs, gražus, truputį rūstus 
veidas, išreiškė jo ryžtingu
mą ir drąsą. Vyriškis vedė 
už rankos visai liesą mer
gytę su šviesiais garbanuo
tais plaukais, pridengusiais 
baltą mergytės kaklą.

Vyriškis buvo lietuvių in
žinierius Vytautas Kalpo
kas. Po formalinių paaiški
nimų jis papasakojo Zosei 
Bruknytei, jog jo žmona 
žuvusi pirmąją karo dieną, 
vokiečių lėktuvams bom
barduojant ešeloną, kuriuo 
jie važiavo į TSRS gilumą, 
ir jis pasiliko vienas su 
dukterimi Laimute. Mer
gaitė labai liūdi motinai žu
vus ir be galo prisirišusi 
prie jo. Ir jis ją labai myli. 
Bet jis nori būti vienas pir
mųjų kovotojų dėl gimtojo 
krašto laisvės eilėse ir da
bar vyksta į besiformuo
jančią lietuvių diviziją. Jis 
neturi jokių giminių, ku
riems jis galėtų patikėti sa
vo turtą, ir jis prašo pri
imti mergaitę į vaikų na
mus.

Atsisveikindamas Vytau
tas Kalpokas pasakė auklė
tojai: “Aš Jus prašau, glo
bokite mano dukrelę. Ji y- 
ra brangiausias turtas, ku
ris man beliko. Gali atsi
tikti, kad aš...”

—Būkite ramūs, jinai čia 
atras savo šeimą, — pasakė 
Zosė.— Aš jus suprantu...

Atsisveikinęs, Vytautas 
Kalpokas pakėlė dukterį, 
prispaudė prie savo krūti
nės ir apglėbė ją tokiu 
žvilgsniu, lyg norėdamas ją 
visą įtraukti į save. Po il
gokos pertraukos jis pasa
kė: “Neužmiršk manęs, vai
keli” ir greitais žingsniais 
išėjo iš kambario. Zosei 
Bruknytei tuo momentu pa
sirodė, kad jo akis užtrau
kė kažkoks rūkas, bet gal 
būt, kad tai buvo tik švie
sos žaidimas.

Mergytė pasiliko lietuvių 
vaikų namuose. Nebuvo 
linksmesnio ir gyvesnio 
vaiko už Laimutę. Ją my
lėjo ir suaugę ir vaikai. 
Zosė Bruknytė ypatingai 
prisirišo prie jos. Ta grakš
ti, maža mergytė atrodė jai 
kažkokia nepaprasta gėle, 
kuri visuomet veržiasi į 
saulę ir, kurią yatingai vei
kia grožis: mergytė labai 
mėgo gėles ir muziką. Kar
tais ji būdavo liūdna, ir vi
si žinojo, jog ji prisimena 
motiną. Kiti vaikai steng
davosi atkreipti nuo mer
gaitės graudžias mintis. 
Bet Laimutė dažnai lindė
davo. Ji prisimindavo savo 
namelį Panemunėj, Kauno 
pakraštyje, savo sodelį, ku
riame vasarą būdavo pilna 
žaliumynų ir gėlių, o pava
sarį gražiai žydėdavo sly
vos; savo švarutėlį, baltą 
kambarį ir rūpestingąją 
motulę, visuomet tokią ge
rą, švelnią ir gražią. Lai
mutė galėdavo ilgai žiūrėti 
į ją ir dažnai sakydavo:
“Mamyte, kokia tu graži!” 
Paprastai mamytė į tai at
sakydavo: “Visai ne, Lai
mute, žiūrėk kokia aš bjau
ri”, ir suraukdavo anta
kius, išpūsdavo baisias akis. 
Bet Laimutei pasidaryda
vo labai linksma, ir juok
davosi kartu su motina.
Dažnai motina sėdėdavo 
prie lango ir megzdavo Lai
mutei kokį nors šiltą dra
bužėlį arba siūdavo kažko- 

savo rankų padarytais dra
bužiais. Laimutė ne kartą 
girdėdavo, kaip kaimynai 
sakydavo motulei, jog ji 
per daug lepina savo duk
terį, per daug ją puošia.

Bet pačios geriausios 
Laimutės gyvenimo dienos 
būdavo tuomet, kai tėvas 
būdavo namuose. Tie mo
mentai būdavo šeimai di
delė šventė. Jis buvo gy
vas, sąmojingas, su juo vi
suomet būdavo kažkaip y- 
patingai linksma. Eidavo jis 
greit, plačiais žingsniais, 
apsiausto skvernai plevė
suodavo ir Laimutei atro
dydavo, jog jis veržiasi į 
dangų ir kiekvieną minutę 
gali nulėkti.

Vieną sekmadienį ją pri
kėlė ir skubiai ėmė rengti. 
Vėliau ji kartu su tėvu ir 
motule važiavo traukiniu. 
Motulė buvo susijaudinusi, 
o tėvas ją visa laiką rami
no; Žmonės kalbėjo: Karas! 
ir žiūrėjo į viršų. Laimutė 
tuomet buvo mažutė ir dėl 
to laukė, kad karas nusilei
stų nuo debesų slibino pavi
dale ir pultų juos taip, kaip 
būna pasakose. Ir štai, kaž
kas sukaukė, aplink trauki
nį kilcf baisus triukšmas. 
Traukinys sustojo. Žeiųė 
kilo į viršų kartu su juo
dais dūmais. Žmonės pra
dėjo šokti iš traukinio ir 
nubėgo miško link. Tėvas 
pakėlė Laimutę ir kartu su 
motule irgi nubėgo į miš
ką. Bet kažkas juos smar
kiai trenkė, atmetė į šalį, 
ir jie pargriuvo. Laimutė 
pamatė motulę, gulinčią ant 
žemės, o jos išblyškusiu vei
dų vingiavo kraujo srove
lė. Laimutė suriko. Vėliau 
ji kartu su tėvu ilgai, ilgai 
važiavo traukiniu, ir ji visą 
kelią verkė. Tėvas sakė, 
kad nereikia verkti, akytes 
skaudės. Jis pats neverkė, 
bet visą laiką jo akyse nuo
lat suspindėdavo ašaros.

Jie atvažiavo į Uralą. 
Ten nebebuvo tokių šviesių 
žalių kalvelių, kaip Lietuvo
je, bet buvo gražių, rūsčių 
uolų, samanomis apžėlusių. 
Laimutei jos patiko. Už tai 
pušys buvo lygiai tokios 
pat, kaip ir namie, ir taip, 
užsimąsčiusios, kažką kuž
dėdavo. Tėvas dirbo gamyk
loje. Vėliau jie atvyko čia; 
į vaikų namus, o tėvas nu
vyko j Raudonąją Armiją. 
Jis sakė Laimutei, važiuo
jąs išvyti vokiečius iš žalio
sios Lietuvos, bet Laimutė 
neturinti liūdėti ir verkti. 
Po to, kai jis išvaduosiąs 
tėvyne iš vergovės, jie kar
tu važiuosią namo ir visuo
met, visuomet būsią kartu.

Nuo to laiko beveik kas 
dieną i vaikų namus ateida
vo laiškai auklėtojos Zosės 
Bruknytės vardu su priera
šu ‘Laimutei Kalpokaitei”, 
ant visų buvo štampas 
“raudonarmi etiški”. Tėvas 
visuomet atrasdavo laiko 
savo dukrelei ką nors ma
lonaus ir įdomaus parašyti, 
o ji jam papasakodavo visus 
savo vaikiškus džiaugsmus 
ir vargus.

(Pabaiga Rytoj)

—4wwri««n Paopla'a MobilUatU*
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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(Tąsa)
Ratu bėgiojo senis, judindamas medi

nėmis šakėmis kviečius ir mesdamas 
juos arkliams po kojų.

Senė ilga lenta ant lazdos lygino išsi
sklaidantį ir formos nebetenkantį ratą.

Kiek toliau, prie kūgio, boba juodom 
nuo saulės, gyslom kaip vyro rankom, 
įsitempdama suko arpo katarinką. Ap
valioje būgno skylėje švysčiojo raudoni 
arpo sparnai.

Vėjas nešė iš arpo blizgantį pelų de
besį. Jis labai lengvai, tartum muslinas, 
leidosi ant žemės, ant piktžolių, siekė 
daržą, kur ant padžiūvusių visai nuno
kusių geltonai raudonų stepų pomidorų 
lapų stūksojo, išplėtusi skarmalus, ka
liausė su sudraskyta bajoriška kepure 
raudonu aplanku.

Čia, šiame mažutyje garmane, kaip 
matyti, dirbo visa kaimiečių šeima, iš
skiriant patį šeimininką. Šeimininkas, 
žinoma, buvo kare, Mandžiūrijoje, ir, 
labai galimas daiktas, šiuo metu sėdėjo 
gaoliane, o japonai į jį šaudė šimozomis. 
(Gaolianas — aukšti Kinuose augą ja
vai. Šimoza — sprogstamoji medžiaga, 
Japonijoje vartojama artilerijos sviedi
niams.)

Ši varginga, kruopšti kūlė buvo visai 
nepanaši į triukšmingą, turtingą kūlę 
su daugybe žmonių, prie kurios Petia 
priprato ekonomijoje.

Tačiau ir ši kūlė Petią taip pat žavė
jo. Pavyzdžiui, jam labai norėjosi pasi
važinėti ant lentos su titnagais arba 
bent pasukti arpo rankeną. Ir kitu laiku 
jis būtinai būtų paprašęs vaikinuką pa
imti jį su savim ant lentos, bet, deja, rei
kėjo skubėti.

Petia nuėjo atgal.
Jis visam laikui įsidėjo į galvą visas 

paprastas, jaudinamas kaimiečių darbo 
smulkmenas: šviežią naujų šiaudų žibė
jimą; švariai išbaltintą užpakalinę drėb- 
tinės trobelės sieną; ties ja — skuduri
nes lėles ir mažučius džiovintus moliū
gus, vadinamąsias “tarakuckas,” šiuos 
vienintelius kaimiečių vaikų žaislus, o 
ant meldinio stogo skiauterės — gand
ras ant vienos kojos greta savo didelio 
padriko lizdo.

Ypačiai įstrigo į galvą gandras, jo 
trumpauodegis švarkelis su pikėjine lie
mene, raudona kojos lazdele (kitos, pa
spaustos kojos visai nebuvo matyti) ir 
ilgas raudonas snapas, tarškąs kaip me
dinis, nelyginant naktinio sargo taršky
nė.

Šalia pirkios su mėlynute iškaba 
“Valsčiaus valdyba” prie priebučio šu- 
lelių pririšti stovėjo trys, pabalnoti kava
leristų arkliai.

Kareivis su kardu tarp kelių, dulki
nais batais, sėdėjo ant laiptelių vėsumoj 
ir rūkė machorką, susuktą į laikraštinį 
popieriuką.

—Klausykit, ką jūs čia veikiate? — 
paklausė Petia.

Kareivis tingiai apžiūrėjo miestišką 
berniuką nuo galvos ligi kojų, išleido 
pro dantis toli į šoną ilgą geltonų seilių 
vadelę ir abejingai tarė:

— Matrosą gaudome.
Kas tai per paslaptingas, baisus ma

trosas, kuris slapstosi kažkur netoliese 
Stepuose, kuris padeginėja ekonomijas 
ir kurį gaudo kareiviai? — galvojo Pe
tia, leisdamasis karšta, tuščia gatve į 
klonelį, prie krinicos. — Gal būt, tas 
baisusis plėšikas užpuldinėja diližanus?

Suprantama, Petia nieko apie savo 
įtarinėjimus neprasitarė tėvui ir broliui. 
Kam veltui jaudinti žmones? Tačiau jis 
nusprendė būti pasirengęs ir atsargiai 
pakišo kolekcijas po suolu, arčiau siene
lės.

Vos diližanas sujudėjo ir ėmė kilti į 
kalną, berniukas prisispaudė prie lango 
ir ėmė neatsitraukdamas žvalgytis į ša
lis, be nepasirodys kur nors iš už posū
kio plėšikas.

Jis tvirtai nusprendė ligi pat miesto 
savo sargybos vietos neapleisti.

Tuo tarpu tėvas ir Pavlikas, matyti, 
nenujausdami pavojaus, ėmėsi aguročio.

šiurkščiame drobiniame impile su iš
siuvinėtomis kampuose keturiomis puok
štėmis, nublukusiomis nuo skalbimo, gu
lėjo dešimtis po kapeiką pirktų aguro
čių. Tėvas ištraukė vieną—stiprutį, pil
kai. žalią meloną, visą padengtą ploniau

siu sprogulių tinklu, ir, pasakęs: “Na, 
pamėginsim šitų įžymiųjų aguročių,” 
rūpestingai supiaustė jį išilgai ir atvo
žė kaip išrašinėtą.

Stebuklingas kvepėjimas pripildė di
ližaną.

Tėvas atpiovė aguročio vidurius mažu 
peiliuku ir vikriu, stipriu judesiu ištėš- 
kė juos pro langą. Paskui padalijo agu
rotį plonais apetitiškais gabaliukais ir, 
sudėjęs juos ant švarios nosinės, paste
bėjo :

— Rodos, ne per blogiausias aguro- 
čiukas.

Pavlikas, nekantriai trynęsis vietoje, 
bematant abiem rankutėm pačiupo patį 
didžiausią gabalą ir įsigraužė į jį ligi 
ausų. Jis net ėmė šniokšti iš malonumo, 
ir drumsti sulčių lašai pakibo jam ant 
smakro.

O tėvas rūpestingai padėjo į burną 
nedidelį gabaliuką, pakramtė jį, saldžiai 
užsimerkė ir tarė:

— Iš tikrųjų puiku.
— Skanumytis, — patvirtino Tavli- 

kas.
Čia Petia, kuriam už nugaros vyko šie 

nepakenčiami dalykai, neišlaikė ir, už
miršęs pavojų, šoko prie aguročio.

PENKTAS SKYRIUS
Prieš dešimtį varstų ligi Akermano 

prasidėjo vynuogynai.
Jau seniai ir agurotį suvalgė, ir žieves 

išmetė pro langą. Darėsi nuobbdu.
Buvo vidudienis.
Lengvas ryto vyjas, savo šviežumu 

primenąs, kad vis dėlto artinasi rudino, 
dabar visiškai nut'yko. Saulė degino kaip 
birželio viduryje, net kažkaip karščiau, 
sausiau, plačiau.

Arkliai sunkiai tempė gramozdišką 
diližaną bent trijų ketvirčių aršino gilu
mo smėliu. Pirmutiniai —• mažučiai — 
ratai įsirausdavo į jį sulig stebulės buk- 
sva. Užpakaliniai — dideli — pamažu 
viksnojo traškėdami, laužydami smėlyje 
pasitaikančias mėlynas midijų kriaukš
les.

Smulkūs dulkių miltai slopiu debesiu 
siautė keleivius. Antakiai ir blakstienos 
pražilo. Dulkės traškėjo dantyse. Pavli
kas plėtė savo šviesiai šokoladines veid
rodines akis ir beviltiškai čiaudėjo.

Vežėjas pavirto malūnininku.
O aplink tęsėsi nesibaigią vynuogynai.
Mazguoti vynuogienojų žiužiai griež

ta šachmatine tvarka dengė sausą žemę, 
pilką nuo dulkių priemaišos. Rodėsi, jie 
susukti reumatizmo. Jie galėjo pasirody- 
,ti biaurūs, net šlykštūs, jeigu .gamta ne
būtą pasirūpinusi jų papuošti stebuk
lingai tauraus antikinio piešinio lapais.

Aštriai išpiauti, padengti reljefišku 
vingiuotų gyslų raštu, sh biriuzinėmis 
vitriolio dėmėmis, šie lapai žybčiojo me
daus žalumu vidudienio saulės spindu
liuose.

Jauni vynuogienojų ūgiai staigiai vi
josi aplink aukštus smaigus. Senieji — 
linko nuo kekių sunkumo.

Tačiau reikėjo turėti aštrią akį, no
rint pastebėti šias kekes, paslėptas la
puose. Neprityręs žmogus galėjo apeiti 
visą dešimtinę ir nepastebėti nė vienos 
kekės tuo tarpu, kai tiesiog kiekvienas 
krūmas buvo jomis apkabinėtas, ir jos 
šaukė: “Gi štai mes, keistuoli žmogau! 
Mūsų aplink tave dešimt pūdų. Imk 
mus, valgyk. E, tu, vėpla!’7 Ir staiga vė
pla pastebėdavo po pat nosim vieną ke
kę, paskui antrą, paskui trečią... Kol 
visas vynuogynas aplink imdavo degti 
kekėmis, pasirodžiusiomis, tartum pagal 
burtus.

Tačiau Petia buvo šiuos dalykus žinąs 
žmogus. Vynuogių kekės jam pasirody
davo iš karto. Jis ne tik jas bematant 
pastebėdavo, bet ir nustatydavo jų rūšį, 
važiuojant diližanui.

Buvo daugybė vynuogių rūšių.
Stambios šviesiai žalios “čaus,” su 

drumstais kauliukais, kurie buvo maty
ti pro storą odą, kabojo ilgomis pirami
dinėmis kekėmis, po du, po tris svarus. 
Prityrusi akis niekaip jų nesupainiotų, 
pavyzdžiui, su “damų pirščiukais,” taip 
pat žaliomis, bet pailgesnėmis ir žiban
čiomis.

Švelnios gydomosios “šašlos” beveik 
niekuo nesiskyrė nuo “rausvojo muska
to,” bet koks tarp jų buvo skirtumas!

(Bus daugiau)
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Per fricų lavonus linkui Berlyno!

PHILADELPHIA, PA
Serga
Teko 

Juozas 
serga ir 
nines, dabar randasi namieje. 
Drg. Gegžnas turi užeigą ir 
restauraciją, 412 W. Susque
hanna Ave.

Keletas metų atgal jis veikė 
mūsų organizacijose, parengi
muose, kaip pirmaeilis versli
ninkas iš pažangiųjų dalyvių. 
Gaila drg. Gegžnos.

Jis labai nepatenkintas, kad 
mūsų draugai užmiršo jį ir už
miršo mūsų reporteriai. Pasi
teisinti sunku, tačiau kada 
žmogus paskendęs organizaci
niuose darbuose, ypatingai, ka
da reikia dirbti visą savaitę 
dirbtuvėje, o sekmadieniais ir 
vakarais organizacijose, tai vis 
žmogus vilkini, atidedi aplan
kyti savus draugus, o dabar 
pats svarbiausias darbas — 
pagelba Lietuvos žmonėms. 
Valdybų pareigos, protokolų 
nuolatinis rašymas; korespon
dencijų rašymas ir savi reika
lai — jautiesi sunkiai sukaus
tytas.

Dėlei dabartinio karo padė
ties kas dirba ir remia karo 
pastangas, tie dirba svarbų 
darbą. Todėl, drg. Gegžna, 
nesupykite. Pasaulis neramus. 
Klasių kova ėjo ir eis iki ga
lutinai pasaulio žmonės dasi- 
protės jį pakeisti į protingą ir 
laimingą. Nebūtų šio karo, jei

Chester, Pa. Pittston, Pa.

Drg. Juozas Gegžnas
sužinoti, kad drg. 

Gegžnas tūlas laikas 
■ jau sugrįžęs iš ligo-

Telef. HUmboldt 2-7964

pasaulyje žmones būtų supra
tę jo nelaimę! Kiek bereika
lingai žūsta nekalto jaunimo, 
kiek gamtos turtų bereikalin
gai išeikvojo ir eikvoja.

Kas kaltas? Mes sakom sis
tema, fašizmo avantiūra, ku
rią suvaidino Hitlerio-Mussoli- 
nio galvariezai. Mes žinome 
pasaulinės reakcijos rolę. Vie
ni ją išbandė; kiti to visko 
nepermatė. Vistiek demokra
tija laimėjo ir fašizmas bus 
nušluotas ir amžinai palaido
tas! Karo frontuose kariauja 
mūsų narsuoliai, gi mes, bū
dami namieje, turime padėti 
bendrai mūsų, talkininkams.

Mūsų veikiančių draugų-gių 
pareiga yra aplankyti sergan
čius draugus-ges, bet mūsų 
draugai-gės, susimildami, pra
neškite reporteriams.

Rep.

VĖL BOMBARDAVO 
JAPONIJOS SALAS

Tokio radijas sake, kad 
41 Amerikos bombanešis 
pirmadienį bomb ardavo 
Formozą ir kitas japonų 
valdomas salas.

žygiuLondon. — Vienu 
praeitą savaitę 2,300 Ame
rikos lėktuvų bombardavo 
Vokietijos uostamiesčius, 

Bremeną, Hamburgą ir 
Wilhelmshaveną.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. . Newark, N. J.

VALANDOS: g~8 Sekmadieniais nėra valandų.

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 
FUBLIO

TELEPHONE
BTAGG 2-50Ab

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
- • ?

Aukos ir Svarbus Parengimas
Vytauto Lietuvių Pašalpinis 

Kliubas atliko ’ vieną iš gra
žiausių darbų, paaukodamas 
$200 pagalbai Raudonojo Kry
žiaus ir $100 pagalbai Lietu
vos žmonių, kurie tiek daug 
nukentėjo nuo hitlerininkų ka
ro. Taip pat kliubas paaukavo 
$25 proga Raudonosios Armi
jos 27-nių metų sukakties — 
raudonarmiečių medikamen
tams.

Bet dar ne viskas, kliubas 
suteikė veltui svetainę paren
gimui, kuris bus surengtas sek
madienį, balandžio 8 d., 6:30 
vai. vakare, Lietuvių Kliubo 
Svetainėje, 339 E. 4th St. Tai 
bus koncertas su prakalbomis. 
Visas pelnas skiriamas Raudo
najam Kryžiui ir Lietuvos vai
kučių pagalbai. Parengimą 
rengia vietos Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto skyrius. 
Kalbės miesto majoras, atsto
vas iš Raudonojo Kryžiaus, 
vienas veteranas, grįžęs iš ka
ro fronto, kunigas R. N. Sa- 
milo — chesterietis ir kunigas 
J. J. žitas iš Philadclphijos.

Koncertinėj programoj da
lyvaus Jaunuolių Balalaikų Or
kestrą iš Philadclphijos, vado
vystėj Paul Kaurygos. Nella 
Grigas, dainininkė iš New 
Yorko, Vincas Valukas iš Wil
kes Barre.

Drg. Valukas dažnai pa
linksmina publiką savo gražio
mis dainomis. Dainuos Špokie
nė ir jos sesuo. Tai bus labai 
geras koncertas ir išgirsite ge
rus kalbėtojus. Visi Chesterio 
ir apylinkės lietuviai prašomi 
dalyvauti. Išgirskite gerus kal
bėtojus, dainininkus, muzikan
tus ir 
tikslus.

Kovo 25 d. įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos 12-to 
apskričio komiteto posėdis. Iš 
raportų pasirodė, kad V. An
drulio prakalbų maršrutas ge
rai pavyko. Publikos lankėsi 
skaitlingai.

Aukos buvo renkavos pa
dengimui iškaščių. Exeteryj 
aukavo po $1 : S. L. Rauduvė, 
P. Papievis, B. Papievienė, E. 
Zinkevičienė.

Po 50c: O. Sinkevičienė, M. 
Pacenkienė, P. Radišauskienė, 
M. Kalauskas, L. Rauduvienė.

Po 25c: M. Viškunienė ir 
Nežinomas. Viso surinkta $7.- 
25. Visiems aukavusiems ačiū.

Posėdis nutarė šaukti meti
nę apskričio konferenciją sek
madienį, 20 d. gegužės, 325 E. 
Market St., Wilkes Barrėj, 
kaip 1 vai. po pietų, o vaka
re turėti prakalbas. Kuopos 
privalo ruoštis ir rinkti dele
gatus.

Nutarė turėti du išvažiavi
mus. Išrinkta komisija tam rei
kalui. Pereitais metais išvažia
vimai gerai pavyko, tai ir šie
met rengsime. Pereitais metais 
pavyko parengimai pagalbai 
Lietuvos žmonių, tas reikalin
ga ir šiemet padaryti.

M. Kalauskas.

London. —> Pranešama, 
kad žymūs nacių vadai bė
gioja iš savo vietų ir sten
giasi pasislėpti.

paremkite prakilnius

Paul Šlajus.

Yorke prasideda dc-New 
rybos tarp kietųjų anglia- 
kasyklų mainierių ir kom
panijų.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6723.

1 LIETUVIŠKAS

I TRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINĖ)

I Didelis pasirinkimas visokių 
IVynų ir Degtinės.

Kasdien Turime Karštų 
Užkandžių

Juozas Zeidat
Savininkas411 Grand St. Brooklyn

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

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

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

(Isist. 28 m.) _____

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Liūdesio 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. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Amerika San Frandsco 
Konferencijoj Nereika

laus Trijų Balsy
j

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
valstybės sekretorius Stet- 
tinius:

“Sovietų atstovai Jaltoje j 
siūlė, kad Baltarusijos iri 
Ukrainos Respublikos būtų i 
ir steigiamieji nariai pla
nuojamos tarptautinės or
ganizacijos. Šis klausimas 
buvo paliktas susirinku
sioms San Francisco kon
ferencijoj Jungtinėms Tau-1 
toms svarstyti ir spręsti.”

Stettinius pastebėjo, kad 
suprantama, jog prez. Roo- 
seveltas nuolat ' susižinojo 
su maršalu Stalinu ir prem
jeru Churchillu kas liečia 
vėlesnius santykius tarp tų 
Trijų Didžiųjų. Sykiu Stet
tinius pareiškė viltį, kad 
būsią prieita kokio susita
rimo dėlei Lenkijoj veikian
čios valdžios paplatinimo 
taip, kad ir Lenkijos atsto
vai galėtų dalyvauti San 
Francisco konferencijoj:

Dar Teks Sumažinti Mėsos 
Kiekį Amerikiečiams

Washington. — Karinė 
maisto administracija pra
nešė senatorių 'komisijai, 
tyrinėjančiai mėsos reikalą, 
kad toliau teks dar suma
žini mėsos kiekį civiliams 
amerikiečiams. Nes vis dau
giau jos reikia karinėms 
talkininkų jėgoms. Be to, 
turi būti šiek tiek mėsos 
skiriama civiliams žmonėm 
išvaduojamuose nuo vokie
čių kraštuose.

Anglijos Laivynas Plaukia 
Prieš Japonus

Tokio radijas pranešė, 
kad daug Anglijos karo lai
vų išplaukė iš Raudonosios 
Jūros linkui Indijos. Japo
nai supranta, kad anglų lai
vynas atakuos Japonijos 
laivus ir krantinius įrengi
mus Burmoj, Malajų pussa- 
lyj ir kitur Azijos srityje.

Anglijos laivyno dalis jau 
veikia prieš japonus Filipi
nų vandenyse.

Peabody, Mass.

a

Labai Svarbios Prakalbos
Lynno ir Peabody Lietuvai 

Pagalbos Teikimo Komitetas 
rengia labai svarbias prakal
bas. Jos įvyks nedėlioj, balan
džio 8 d., 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Svetainėje, 23 Hancock 
St., Peabody, Mass.

• Kalbės Kupstys iš So. Bos
tono, dr. Repšys iš Cambridge 
ir V. Yurkevičius iš Montello.

Broliai ir sesutės, nepraleis
kite šių prakalbų, ateikite visi 
ir visos! Išgirsite daug naujo 
apie karo eiseną ir mūsų, bran
gią tėvynę Lietuvą.

Kviečiame visus ir visas at
silankyti. M. Sinkus.

<

Windsor, Conn.
Serga P. Zeikus

Susirgo draugas P. Zeikus 
ir jau trečia savaitė, kaip ser
ga. Eina pas daktarą specia
listą, bet kol kas dar nenusta
tė ligos priežasties. Skundėsi, 
kad esąs nusilpęs ir svoryje 
puola.

Drg. Zeikus yra nuolatinis 
dienraščio Laisvės skaitytojas, 
taipgi Lietuvių Literatūros 
Draugijos 68 kuopos narys. Jis 
nuoširdžiai remia pažangiųjų 
judėjimą. Aplankykite jį ligo
je, randasi namie: 97 Paųuo- 
nock Avė.

Nuo savęs linkiu draugui 
greitai pasveikti ir vėl su mu
mis kartu veikti.

J. Margaitis.

4

LUZONE AMERIKIEČIAI PA
ĖMĖ LEGASPI MIESTĄ

Manila, bal. 3. — Jungti
nių Valstijų laivai išlaipino 
savo karius į pietiniai ryti
nį Luzono salos “snapą”, 
Filipinuose, ir amerikiečiai 
greitai užėmė Legaspi, 75,- 
000 gyventojų miestą, svar
bų uostą ir lėktuvų aikštes 
apylinkėje.

NACIAI VERČIA LIGONIUS 
IR VAIKUS KOVOT

Aschaffenburg. — Nacių 
vadas majoras Lambert 
šiame Vokietijos mieste, tu
rėjusiame 40,000 gyvento
jų, pakorė pirmesnįjį ko- 
mandierių už tai, kad anas 
norėjo pasiduot amerikie
čiams. Naujasis vokiečių 
komandierius a p g inklavo 
net vaikus ir ligonius ir 
privertė juos kovot prieš 
jankius. Jau šešios dienos, 
kaip verda kautynės dėl 
kiekvieno namo ir kamba
rio.

Maskva. — Balandžio 2 
d. Sovietai visuose frontuo
se sunaikino bei sunkiai 
apšlubino 25 vokiečių tan
kus ir nušovė 34 jų lėktu
vus.

So. Boston, Mass.
Svarbi prelekcija sveikatos 

klausimu įvyks sekmadienį, 
balandžio (April) 8 dieną, 4 
vai. po pietų, 376 Broadway.

šią prelekcija mums duos 
Lillian- Masteika, mitybos spe
cialistė (nutritionist). Jinai 
yra baigus kolegiją šioj svar
bioje mokslo šakoje ir darbuo
jasi sykiu su Visiting Nurses 
Association. Ji kalbės temoje: 
Pasikavojęs Alkanumas, kuris 
kenkia sveikatai, atima jau
numą ir energiją.

Šis klausimas yra labai 
svarbus mūsų gyvenime. Mes 
daug sykių esame patyrę tą 
pasikavojusį alkanumą. Kar
tais po suvalgymo gerų pietų 
arba net perdaug privalgius ir 
vistiek jaučiamės alkani. Tai 
yra trūkumas mūsų maiste, ku
ris padaro daug nesmagumo. 
Drg. Lillian Masteika, nutri
tionist, išaiškins mums, kaip 
pagaminti maistą, kad jis bū
tų sveikas ir maistingas. O 
nuo maisto priklauso mūsų 
ateitis. Todėl nepraleiskite 
šios svarbios progos, kuri dar 
pirmu sykiu bus mūsų koloni
joj-

Kadangi tą dieną pripuola, 
kaip Lietuvoje sakydavo, ma
žosios velykėlės, tai turėsime 
margučių ir kitokių skanumy
nų, užkandžiaudami galėsime 
smagiai praleisti vakarą.

Taipgi bus atiduotas radio 
priimtuvas, kurį aukavo dd. 
Dambrauskai. Tai yra tas pats, 
kuris turėjo būti dovanotas ko
vo 11 dieną.

Šį vakarą rengia ALDLD 
moterys ir kviečia visus atsi
lankyti. Įžangos nebus.

Rengėjos.

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

o

ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite

Specializuojamės naikinimu brudo ir pelių, Pasimatyklte su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir

EV. 4-7345 Lie. Board of Health

RIB B p

IŠNAIKINAME 
, ŽIURKES 

PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brų^lą.

Jūsų varginimosi dėl brudo
į BLUE RIBBQN EXTERMINATORS.

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

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Balandžio 8 d. įvyks puikus pa- 

žmonis pas pp. Guzavičius, 1012 
Green St. Prasidės 3 vai. dieną. Tu
rėsime skanių valgių ir visokių gė
rimų. Taigi dar sykį 5 kp. gaspadi- 
nės užprašo visus narius ir ne na
rius dalyvauti šiame puikiame pa- 
žmonyje. — 5 Kp. GaspadinTų Ko
misija. (80-81)

WORCESTER, MASS.
Balandžio 8 d., 2 vai. dieną, dr. 

Jonas Repšys iš Cambridge’o duos 
prelekciją sveikatos klausime. To
dėl visi yra kviečiami dalyvauti sa
lėje po num. 29 Endicott St. Šią 
prelekciją rengia LDS 57 kp. Įžan
ga visiems veltui. (80-81)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 8 d., 2 vai. dieną, 
15-17 Ann St. Malonėkite visi susi
rinkti, nes turime svarbių reikalų 
apsvarstyti. Nors mažai liko, kurie 
dar* neužsimokėjo už šiuos metus 
duokles, visvien kviečiame ateiti ir 
atlikti savo pareigą. — V. W. Zelin.

(80-81)

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 6 d., Earl Browder, 

pirm. Kom. Polit. Sąjungos, kalbės 
Masonic Auditorium, 36th ir Euclid, 
pradžia 7:30 v. v. “Salute to the 
United Nations Rally.” Taipgi kal
bės Elizabeth Gurley Flynn, vice- 
pirm. KPS. Arnold Johnson, Ohio 
valst. KPS. pirm, bus vakaro vedė
jas. Muzikališką dalį programos at
liks Ukrainian National Chorus ir 
jų šokikai, taipgi Al Russo’s, benas. 
Įžanga 60c, su taksais. Visus kvie
čia Ohio Valstijos Kom. Polit. Są
junga. (80-81)

EASTON, PA.
Lietuviai nepraleiskite progos —• 

balandžio 7 d. bus rodoma filmą iš 
Sovietų Sąjungos “Ukraina Lieps
nose” — judyje matysite negirdėtą 
istorijoj vokiečių elgesius Ukrainoje, 
o kas buvo Ukrainoje, tas buvo ir 
Lietuvoje ir visur kitur. Taipgi 
Raudonosios Armijos didysis ofensy- 
vas; jos sugabumas ir kareivių pa
sišventimas. Filmą pagamino Alex
andras Dovzhenko. Ateikite į Uk
rainą Piliečių Kliubą, 708-1/a (ar 
7081-a—? Adm.) Main St. West 
Easton. Pradžia 8 v. v. Įžangos ne
bus. — K. J. Abakan., (80-81)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 8 d., 3 vai. dieną. Mainie- 
rių salėje. Prašome visų narių daly
vauti šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptart. K. Na- 
ravas, org. (80-81)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 8 d., 29 Endicott St., 11 
vai. ryto. Draugai nariai, visi atei
kite, yra daug klausimų apsvarsty
mui ir nepamirškite duokles pasi- 
mokėti. J. M. Lukas, sekr. (80-81)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų, skyr. su

sirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
Liet, salėje, 315 Clinton St., 7:30 
v. v. Visos narės esate kviečiamos 
dalyvauti šiame susirinkime, nes tu
rimo daug svarbių reikalų atlikti. 
Nepamirškime ir naujų narių atsi
vesti. — O. Girnienė, sekr. (80-81)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks 8 d. balandžio, 2 vai. dieną. 
Pas Turcikius, 143 Pierce St. Kvie
čiame visus dalyvauti, turime daug 
svarbių dalyykų aptarti. —- J. Kas- 
pariūnas, sekr. (80-81)

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 Avė. — J- Šmitienė, 
sekr. (79-80)

Buy More Bonds

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ 
DARBININKAI

BŪTINA PRAMONĖ 
GERA ALGA 

IR VAKAC1JOS 
KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

FOOT OF JORALEMON ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(93) 
MAŠINISTAS—PATYRĘS

Nepapranta proga pirmos klasės vyrui. Nuola
tinis pokarinis darbas. Aukšta alga.
TELEFONUOKITE SCHAEFFNER. 

UNION 5-7700.
(82)

VETERANAI 
ARGO PACKAGING CO.

Tęskite savo pakavimo pareigą. 
Išsiuntimam už vandenynų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 
POKARINE PROGA 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės!

ARGO PACKAGING CO.
Lasher Building. 
1309 Noble St., 

Philadelphia, Pa.
(86)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(84)

ĮRENGĖJAI PRIE PLIENO KRŪVŲ 
SKAMBINKITE I’ASSAIC 2-8382.

(80)

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

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
McKEEN & STOOTHOFF, 29 N. BROAD ST. 
RIDGEWOOD, N. J. RIDGEWOOD 6-4485. 
______ ________________________________ (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 Tonnelle Ave.
NORTH BERGEN, N. J.

(82)

SVARBŪS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžlal 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 pagal
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 oncai $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—63Putnam St.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI REIKALINGOS MOTERYS

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

Oilaivines Rūšies Vėlų Susukimo 
GERA ALGA

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(80)

AUTOMATINĖS
ŠRIUBŲ MAŠINOS OPERATORIAI

PLEITYTOJŲ PAGELBININKAI
MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI

SVARSTYKLIŲ VYRAI

ELASTIC STOP NUT CORP.,
2330 Vaux Hall Road
UNION, NEW JERSEY

Telefonuokite Unionville 2-6000
(83)

MANADŽERIAI 
GROSERIAI MĖSOS

Mes turimo ribotą skaičių darbų jūsų apylinkėje. Taipgi yra progų 
aukšto kalibro vyrams manadžiariauti ACME SUPER MARKETS. 
Čia yra jums proga susigyventi su didele agresyve organizacija, kuri 
turi puikiausių pokarinių galimybių.

ŽEMŲ KAŠTŲ GRUPINĖ APDRAUDA IR 
MEDIKALIO APTARNAVIMO PLANAS. 
PATENKINANČIOS VAKACIJŲ SĄLYGOS

Asmeniškas pasitarimas bus prirengtas jūsų kaiminystėje sulyg jūsų patogumo.
Rašykite pasisakydami amžių, biznio patyrimų ir 1.1, j 

AMERICAN STORES COMPANY
Personnel Department

Central Avenue ir Second Street 
South Koarny, N. J.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
Su lišku prisiųskite ir šį skelbimų. (82)

BERNIUKAI-MAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo. 
Išmokysime prie mašinų.

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

Brooklyn.
(Broadway BMT, Marcy Avc. Stotis.) 

(86)

JAUNI VYRAI PAGELBININKAI 
Medžio apdirbimo dirbtuvėje 

CHILD’S PLAY NOVELTY CO., INC. 
914 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y. 

____________________________________ (82)

REIKIA PAGELBIN1NKŲ
DALIAI LAIKO

Abelnai pataisymai prie karų ir trokų. 
Būtina Pramonė;

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

ELIZABETH 2-1323.
(80)

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, 6-2863 dėl sutarties.
* (83)

Elektros Pajėga Preso 
Operatoriai 

Ir Pakuotojai
NAKTINIAM ŠIFTAM 
NUOLATINIS DARBAS 

55 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

Technical Metal Stamping
835 Union St., Brooklyn.

(83)

REIKIA VYRŲ 
METALO IŠDIRBYSTĖS 

DIRBTUVĖJE .
NUOLATINIAI DARBAI

DRAFTSMANŲ 
SANDĖLIO IR IŠSIUNTIMŲ 

RAŠTININKŲ 
APVALYTOJAI 
DIRBTUVĖJE 

PAGELBININKŲ 
MAŠINISTŲ

Telefonas 
STILLWELL 4-5735

(80)

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)

VYRAI
Restaurantų darbui 

Patyrimas Nereikalinga* 
$35 Į SAVAITĘ 

Duodama valgis ir uniformos 
Sekmadieniais Nedirbama 

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

MERGINOS-MOTERYS
(AMŽIAUS 16 IKI 45)

.KAIPO LABORATORIJOS PAGELBININKfiS 
UŽDARBYS VIRŠ

$1200 | METUS
Lengvas, švarus darbas, užklijavimas leibelių 
ir pakavimas vaistų. A 1 firma. Puikiausios 
darbo sąlygos. Dėl pasitarimo skambinkite 

WATKINS 9-2300
_________________________________________ (85)

MERGINOS-MAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo.
48 VALANDOS 5% DIENOS

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

Brooklyn.
(Broadway BMT, Marcy Avc. Stotis.) 

(86)

VALYMUI MOTERYS
Nuolatinis Darbas

Banko .— Ofisų Valymas
6 iki 11:30 P. M.

Šeštad. 2 iki 7:30 P. M.
GERA ALGA

Matykite Supt. 
160-16 Jamaica Ave.

JAMAICA, L. L
 (86)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MOTERYS IR VYRAI—NERIBOTO AM
ŽIAUS. NUOLAT—PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. GERA ALGA—VISUOSE DE- 
PARTMENTUOSE. NĖRA AGENTŪROS IŠ
LAIDŲ. DARBAS HOTELS McALPIN, NEW 
WESTON, WINSLOW. WELLINGTON IR 

KITUOSE.
KNOTT HOTELS

FREE EMPLOYMENT SERVICE 
234 7th Ave., tarpe 23rd & 24th Sts. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

MERGINOS
16 METŲ AR VIRŠAUS

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

dienio iki penktadienio nuo 9 iki 4 P.M.

PENNSTATE CIGAR, INC.
426 E. ALLEGHENY AVENUE 

PHILADELPHIA, PA. 
_________________________________________  

MERGINA PRIE SALAD 
VIRĖJA (2-ROJ1)

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

LAWRENCE HOSPITAL, 
BRONXVILLE, N. Y. 

(81) ----------------------------------------r------------- ------- 
JAUNOS MOTERYS 

Mokytis prie stalų 
PATARNAVIMO 

Gera alga besimokinant 
Duodama valgis ir uniformos 

Sekmadieniais Nedirbama 
RESTAURANT, 118 FULTON ST., CITY. 

--------------------------------------------------------------[SU

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LAVINTOS—NELAVINTOS 
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)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.

(86)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MAŠINŲ OPERATORIAI 
LAVINTI—NELAVINTI

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)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(86)

ATYDAI
KĄRO VETERANUI 

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

Geros darbo sąlygos. 

TELEFONUOKITE L. K. ROSS 
BIGELOW 8-3000 

_________________________________________ 

MĖSININKAI—KAULŲ IŠĖMĖJAI 
$1.50 f VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

SCHAEFER’S 2805—12TH AVE. 
Arti 125th St. Klauskite Mr. Halton. 

_________________________________________

VYRAI
Dėžių apdarytojai ar Knygų 

apdarytojai 
Aptraukimui 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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Pagerbs Tarybos Narį 
Ben Davis, Jr.

Ar Jau Pridavčt Savo Dovaną 
Lietuvos Vaikams?

Harlemas, miestas mieste, 
ruošia iškilmingą pagerbimo 
vakarą savo vienam iš geriau
sių sūnų, New Yorko Miesto 
Tarybos nariui Benjamin Da
vis, Jr.

Vajus dėl Dovanų Lietuvos 
Vaikams, faktinai; baigėsi su 
kovo mėnesiu. Brooklyne Mo
terų Kliubo narės vajuje pu
sėtinai sunkiai dirbo ir kvietė 
į talką kitus, bet nespėjo sa
vo siekius baigti su kovo mė
nesiu. Moterys buvo paūmu- 
sios svetainę balandžio 8-tai. 
Bet LDS pirmos kp. parengi
mą nukėlus į 7 d. balandžio, 
moterys nusprendė, kad du 
parengimai, šeštadienį ir sek
madienį, gali pakenkti abiem 
rengėjams, todėl moterys at
skaro parengimo vajui baigti 
nerengs.

Pasitarus su LDS 1-nioa kuo
pos parengimo komisija, nu
sprendė subendrinti savo dar
bą. LDS kuopos parengimo 
šeštadienį, balandžio 7, mote

rys suneš dalį savo pasiūk] ir 
nnuiegstų Lietuvos vaikams 
dovanėlių, kitos maisto pro
duktų. Tąja proga prašoma vi
sų dalyvių, ateinant į parengi
mą. apnešti ką nors Lietuvos 
vaikučiams.

Dcvanos susideda iš drabu
žių, įmesto skardinėse ir ge
rai supakuoto, cunraus, kietų 
said a? n i u ir panašių reikmenų.

Lietuvai Pagalbos 'teikimo 
Komitetas sparčiai ruošia, de
vintąjį saintinį, todėl bandy
kime kožnas prisidėti, kad pa
gelbėjus Lietuvos vaikams, ku
riems ta;p labai yra imi.alin
ga visokeriopa parama.

Prie kožnos dovanos bus 
pridedama raštelis, kas auko
jo.

Moterų Kliubo Komitetas.

Newyorkiečiai Vėl Turėsime

Išgelbėjo Amuniciją iš 
Degančio Laivo

New Yorko prieplaukoje 
buvo užsidegęs LST laivas, 
prikrautas amunicija, dau
giausia priešlėktuvinėms ka- 
nuolėms šoviniais. Kuomet 
gaisragesiai iš plaukiojančios 
ant upės gaisragesyklos ir nuo 
žemės gesino gaisrą, laivo įgu
la sudarė iš savo rankų, susto
ję greton, keliaujantį diržą ir 
skubiai prakaituodami išgel- 
bėjo-iškrovė iš degančio laivo 
tūkstančius tų brangių šovinių.

Gaisro gesinimo ir amunici
jos gelbėjimo pareigose keturi 
laivyno vyrai, taipgi gaisrage- 
sis ir civilinis sargas buvo pri- 
dusę dūmais ar šiaip lengvai 
sužeisti.

Mokytojai Svarstys 
Miesto Budžetą

Kovą už Balsus KariamsBenjamin J. Davis, Jr.

Davis, tarybon išrinktas ko
munistų tikietu ir .visų pažan
giečių tame distrikte balsais, 
savo darbais taryboje pasiro
dė sumaniu, drąsiu ir pasi
šventusiu žmonių reikalų gy
nėju, savo rinkikų atstovu. To
je pramogoje jis praneš apie 
svarbiausius darbus.

Greta garbės svečio kalbos, 
bus įdomi programa, dalyvau
jant filmų, scenos, muzikos 
įžymybėms: Buck and Bub
bles, Lena Horne, Hazel Scott, 
Mary Lou Williams, ir kitiems.

Pramoga įvyks balandžio 
15-tą, Golden Gate Casino, 
New Yorke. Kas turi popietį 
liuosą, įdomu būtų pamatyti- 
girdėti gerą programą ir pa
matyti, kaip kiti žmonės links
minasi, kadangi po progra
mos bus šokiai-balius iki vė
lumos. Pradžia 3:30 po. pietų.

Gubernatorius Dewey perei
tą antradienį pasirašė bilių 
pratęsti esamąjį kariams bal
savimo įstatymą, pritaikant jį 
ir miesto vyriausybininkų ir 
tarybos rinkimams.

Tasai įstatymas pamatiniai 
nėra pakeistas. Tad, jeigu ne
bus iškovota kas geresnio, vėl 
gręsia pavojus daugybei karių 
ir kariuomenei dirbančių civi
linių neturėti balso miesto rin
kimuose.

Valstijos Seimelyje demo
kratai dėjo pastangas šiemet 
tą įstatymą pataisyti, bet re
akciniai republikonai vis pa
stodavo tam kelią. Republiko- 
nų toks elgimasis nieko neste
bina — prezidentiniuose rin
kimuose kariškių balsai buvo 
(apie du iš trijų) už Roose- 
veltą ir kitus demokratiškus-

pažangius kandidatus. Užtai 
nepaprastai svarbi pareiga už
dedama ant mūsų, civilinių, 
prižiūrėti, kad tie, kurie už 
mus kariauja ir miršta, turėtų 
progą pasisakyti, kokios mies
to vyriausybės jie nori.

Ko Reikalauta?

Tarpe kitų, per pažangie
čius valstijos Seimelyje pasiū
lytų pataisų, buvo reikalavi
mas, kad draugai ir giminės 
turėtų teisę patys aprūpinti 
savo kariškius balotais. Kad 
balotų sugrąžinimo laikas bū
tų pratęstas iki gruodžio 10- 
tos. Kad civiliniai žmonės, iš
vykę iš namų su pareigomis 
bent kokio patarnavimo kari
nėms jėgoms, taipgi turėtų 
balsavimo teises su kariškiais.

To visko, kaip matėme, re-

Miesto reikalai, yra mūsų 
reikalai, sako moderniški, pa-! 
žangūs mokytojai-unijistai.

Šiomis dienomis majoras j 
LaGuardia paskelbė ateinan
tiems metams budžeto projek
tą. Budžetą, kaip žinia, dar 
svarstys Budžeto Taryba ir 
Miesto Taryba. Taipgi bus vie
ši trys posėdžiai, kuriuose pi
lietinių ir kitų organizacijų at
stovai turės teisę tarti žodį.

Prisirengimui tarti tą žodį, 
Mokytojų Unija šaukia moky
tojų, tėvų ir pilietinių organi
zacijų . konferenciją šį šešta
dienį, 2 vai. po piet, mokyto
jų organizacijos patalpose, 13 
Astor Place.

Dabartiniu laiku Aido Cho
ras ne tik sparčiai rengiasi 
prie savo pavasarinio koncer
to, bet taipgi sparčiai auga na
riais. Koncertas įvyks šeštadie
nį, gegužės 5 d., Liet. Amer. 
Piliečių. Kliubo salėj. Jau cho-i 
ras ptisėtinai paaugęs nariais.! 
Atrodo, galės gražiai pasiro
dyti savo koncerte. Bet dar visi 
yra užtektinai vietos dėl dar j 
daugiau narių...

And now for the now mom-j 
bers and other items:

.Among those who recently I 
joined the Chorus are Lillian i 
and Eleanor Bredes, Antanas 
and Mrs. Anna Poškus, Leo 
Jakštas, Jonas Vaitkumis, 
Mrs. Anna Karčiauskas.

But here is one chorister 
who, I believe, rates a little 
more of a special introduction. 
Let’s give a hand to Lee Allen, 
who not being of Lithuanian 
descent, sings Lithuanian 
songs as capably as some of 
our best Lith. singers. But then 
singing is one of her qualifi
cations as she is already a 
notable soloist and still studies 
voice further. We will hear 
her at our concert, May 5, at 
the Lith. American Citizens 
Club. Thanks goes to V. Kar
iūnas for bringing Lee and the 
Chorus together.

Oh, yes, I don’t believe that 
V. Kartonas was mentioned 
yet in this column as a new 
member. Also we mustn’t for
get our very young new mem
ber Geraldine Wilson, who 
seems to be very promising

hundred mark in our mem-į 
bership. And as we grow ini 
quantity, we’ll also grow in 
quality. That done, we will 
have an excursion to Lithua
nia. I am sure that most of us 
would like that kind of a va
cation.”

Hope you are right, Mr.| 
Grikštas!

Aldona, our teacher, once! 
said that her Andy reads to 
her Laisve in Lithuanian. 
Well, Andy, hope you find this

who have been with Chorus a 
long time, at the next rehear
sal on Friday, April 6th, and 
every Friday afterwards.

G’bye, now !
Corresp.

Kerštas paveiksi inink ams, 
nutraukusioms teisme įkaitin
tų paveikslą, kainavo trims as
menims naują areštą ir įkalti- 
nimą. New Yorko įstatymai 
draudžia) fiziškai užpuldinėti 
laikraštininkus, nežiūrint, kad

easier to read. i aprašymas ar paveikslai blog
iu/closing, 1 hope to see all . darių kam ir nepatinka.

Scena iš spalvotos filmos ‘‘Thunderhead, Son of 
Flicka,” su Roddy McDowell, Preston Foster ir Rita 
Johnson, dabar Victoria Teatre, Broadway ir 46th 
St., New York.

17 Metą Jaunuolius Pri
ims į Armijos Rezervą

Pradedant balandžio 12-ta, 
miesto vidurinių (high schools) 
mokiniai bus verbuojami Ar
my Specialized Training Re
serve programai. Priims gi m il
sius tarpe rugsėjo 30, 1927 m. 
ir rugsėjo 1, 1928 metų, jei
gu jie tiks sveikatos atžvilgiu 
ir išsilavinimu, taipgi jeigu jie 
baigs vidurinę mokyklą pirm 
suėjimo jiems 17 metų ir 9 
mėnesių amžiaus.

Tinkami įstoti dar turės 
gauti tėvų ar auklėtojų sutiki
mą.

Transportininkai Sveiki
no Budžeto Kryptį

New Yorko Transporto Dar
bininkų Unija savo mitinguo
se pereitą pirmadienį ir antra
dienio rytą entuziastiškai su
tiko pranešimus apie majoro 
pasiūlymus pakelti algas mies
to darbininkams.

Transportininkų Unijos fi
nansų sekretorius Douglas 
MacMahon raportavo susirin
kimams, kaip tie budžete nu- 
mtayti priedui prie jau esą-

Dariaus-Girėno Pramo
ga Davė Pelno

Suvedus sąskaitas kovo li
tą įvykusios pramogos, Logan 
Inn salėje, Brooklyne, patirta, 
jog pramoga prisidėjo prie 
paminklo fondo pakėlimo apie 
penkiom dešimtim dolerių. 
Paminklo fonde, kaip pranešė 
savo paskiausiame raporte ad
vokatas Stephen Briedis, Jr., 
buvo pinigų $2,634.51.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Komitetas dėkoja pramogos 
dalyviams, aukojusiems ir dir
busiems. Taipgi prašo draugi
jas ir atskirus asmenis be pa
liovos fondą remti. Aukų če
kiai išrašomi: Darius Girėnas 
Monument Fund ir siunčiami 
Komiteto iždininkui: Mr. John 
Spurga, Port Jefferson Sta., L. 
L, N. Y.

Siūlo Miestą Perdalyti į 
Naujus Distriktus

Rinkimų Taryba planuojan
ti laikinai sudaryti 379 nau
jus balsavimams distriktus. 
Tas esą norima padaryti tiks
lu pagreitinti balsavimą atei
nančiuose majoro rinkimuose.

akcininkams buvo perdaug, 
nes, kuo mažiau iš karo sri
ties balsų, tuo jiems naudin
giau. Mums, kuo daugiau tų 
ir kitų balsų, tuo geriau. Mes 
turėsime vėl sunkiai dirbti, 
kad visi piliečiai galėtų bal
suoti. Ir jau ne per anksti pra
dėti tuo rūpintis dabar.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 5 d., Lais
ves salėje, 419 Lorimer St., 7:30 v. 
v. Prašome narių pasistengti daly
vauti, ypatingai tie, kuriems reikia 
pasimokėti, kad nesusispenduotum. 
Taipgi, atsiveskite ir naujų kandi
datų įrašymui į mūsų kuopą. — M. 
Stakovas, užrašų 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 susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. — V. 
Kartonas, org. (79-80)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja. 4 kambarių apart- 

mentai. Naujai ištaisyti, karštas 
vanduo. $16 j mėnesį. Lietuvių ap
gyventa kaiminystė. Dėl daugiau in
formacijų kreipitės pas Superinten
dent Apt. 1. (yra du namai) 317 ir 
319 So„ 4th St., Brooklyn, N. Y.

(80-85)

PRANEŠIMAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Manjer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiesiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

soprano.
Leo Grikštas once declared 

that there is plenty of room 
for more members in the Chor
us. To quote him: “We must
................ .  .*..<7 
j DANTŲ GYDYTOJAS Į

j DR. A. PETRIKĄ Į
• 221 So. 4th Street ?
į BROOKLYN, N. Y. |

i Tel. EVergreen 7-6868 |

VALANDOS: vakare Į

T Penktadieniais uždaryta. •

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas Ųleną ir naktį apart sekmadienių.
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

rf-----. -........ ------GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI 
M DM

159 GRAND ST. -BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-869J

mų algų $3,703,550 manoma 
paskirstyti. Apie tai jis jau 
diskusavęs su Transportacijos 
Tarybos pirmininku John J. 
Delaney.

Mitinguose taipgi kalbėjo 
unijos prezidentas Michael J. 
Quill ir patarėjas Harry Sa
cher.

Unijistai, tačiau, turi kitų 
problemų kas liečia darbo są
lygas. Dėl to susirinkimuose 
priimta rezoliucija, kurioje 
ragina majorą sušaukti ati
tinkamų grupių atstovų pasita
rimą aptarimui - išsprendimui 
tų problemų.

Visame mieste šiuo tarpu 
yra 3,700 balsavimų distriktų, 
būtų 4,079. Padauginus dis
triktus, pareitų po apie 850 
balsuotojų per distriktą. Da
bar tūluose yra po daug .dau
giau. Laike pereitų prezidenti
nių rinkimų taryba gavus 
skundų, kad kai kur piliečiai 
turėję ilgai laukti progos už
siregistruoti ir balsuoti.

Brooklyno Visiting Nurses 
Association nuolatos palaiko 
klases motinoms ir kitiems kū
dikių globėjams-auklėtojams. 
Verta pasinaudoti.

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
Slius. ’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 Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

MriU-KI

Hl 71

Persodlnam Deimantus jums belaukiant.

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

Julės, Jurgensen.

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

*
VERI-THIN RYTHM... 17-i.wdPmckio.
movement Smortly yellow

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.
■ ■ ■ ■ — i. »i j




