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“Antraštiniai Skaitytojai.” 
Kas Dumbarton Oaks?
Lietuvos Gydytojai Tariasi
“Darbininkui.”

Rašo R. MIZARA

Prieš trejetą metų Earl 
Browderis patarė amerikie
čiams daugiau skaityti ir gi
liau mąstyti.

—Nepasilikite tik antrašti
niais skaitytojais, bet kniski- 
tės j dalyką giliau ir plačiau, 
nes gadynė, kurią gyvename, 
yra labai svarbi ir reikalinga 
pažįpimo, — kalbėjo jis.

Deja, amerikiečiuose dar vis 
yra daug žmonių, besitenki- 
nančių tik antraščių (antgal- 
vių) teperskaitymu. Toki žmo
nės pernelyg paviršutiniški, 
negilūs, nesuprantą gyvenimo 
eigos.
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GEN. PATTONO ARMIJA TIK 120 MYLIŲ NUO BERLYNOA

Susijungę Anglai - Jankiai 
Netoli Hanoverio; Prasi

veržė per Weser Upę

| SUIRO JAPONIJOS 
MINISTERIJA

Viename Amerikos mieste' 
grupė piliečiu nusitarė atsi
klausti savo miesto gyventoją, 
ką jie mano apie Dumbarton 1 
Oaks.

Pasekmės pasirodė apverk-1 kietiją pusiau,
tinos. Milžiniška užklaustąją | Harz kalnus, 120 mylių į i marinų centro. Devintoji 
dalis nežinojo, kas tas Dum-i pietų vakarus nuo Berlyno, jankių armija paėmė vieto-

pozicijas už 55 ves už 158 mylių nuo Ber- _ _ i _ _ _ i _ H__
Trečioji Amerikos armi-

Paryžius, bal. 5. — Gene-!dėjo kraustytis iš Hanove
rio Pattono Trečioji Ame- rio. Anglai užėmė punktus 
rikos armija, rėždama Vo- už 47 mylių nuo Bremeno 

veržiasi į I uostamiesčio, vokiečių sub- 
[ centro. Devintoji

barton Oaks per dalykas. Kai!ir užėmė
kurie manė, jog tai sceniška|mylių nuo Čechoslovakijos 'lyno, 
drama, kiti, — būk tai koks ! si 

tai
i sienos.

Šiauriniame fronto gale I ja, be kitko, atėmė iš vo- 
anglai susijungė su Devin- 

; tąja amerikiečių armija, 
| prasiveržė per Weserio upę 
|ir išmušė vokiečius iš vietų 
tiktai 23 mylios nuo Hano- 

bi ta^ailinrk^fer^cija tai- veri°’ aP‘e 400’0()0 8'>'ven-. 
kai palaikyti organizacijai I^JM miesto. Neoficialiai 
įkurti. | pranešama, kad naciai pra-

O reikia atsiminti, kad apie 
Dumbarton Oaks visa ameri
kiečių spauda plačiai rašė ir 
teberašo!

maistas; dar kiti, — būk 
esą koki nauji medžiai!

Tik nedidelė, palyginti, 
klaustųjų dalis suprato,
Dumbarton Oaks yra Wash
ington© priemiestelis ir ten j 
praeitaisiais metais įvyko svar-Į

uz- 
jogį

kiečių Gothą ir Muehlhau
sen miestą. 136 mylios į pie
tų vakarus nuo Berlyno, ir 
pradėjo veiksmus prieš Er
furtą, 130 mylių nuo- jo. 
Vakar ši armija' suėmė dar 
4,000 nacių, tai jau 63,000 
per dvi savaites.

Tokio radijas paskelbė, 
jog pasitraukė premjero 
Koiso ministerių kabinetas; 
tai todėl, kad susidarė sun
ki karinė padėtis Japonijai. 
Japonų radijas kalbėjo, kad 
bus, girdi, daug stipresnis 
ministerių kabinetas suor
ganizuotas.

Premjero Koiso kabine
tas suiro ypač dėl to, kad 
amerikiečiai atėmė iš japo
nų strateginę Iwo salą ir 
šluoja juos Okinawos salo
je. Patys japonai sakė, kad 
jeigu Amerika užims Oki- 
nawą, tai žlugs paskutinė 
Japonijos viltis atsigriebti 
šiame kare.

Raudon. Armija Įsiveržė į Austrijos 
Sostinę Vieną; Maršalo Malinovskio

Kariai Taip Pat Traukia į Vieną

Su nepasitenkinimu tenka 
priminti, kad ir mūsu dienraš
čio skaitytojuose yra dalis 
“antraštinią skaitytoją.” Per
metę akimis per ilgesniu žinią 
bei straipsnią antraštes ir jie 
jau tariasi viską žiną!

Bet žiūrėk, už kiek laiko 
vienas kitas ją ir prašo redak
cijos paaiškinti jiems tąjį daly
ką, kuris Laisvėje jau buvo vi-! 
sapusiai išaiškintas.

Laisvė ištisai paduoda svar
besnes Roosevelto, Stalino, Pa
leckio, Gedvilo kalbas ne tam, 
kad redakcija neturėtą kuo' Manila, bal. 5. — Genero- 
tą vietą laikraštyje užpildyti. Ilo MacArthuro kariuomenė 

Mos paduodame ilgas iš-1 įsiveržė į dar vieną Filipinų 
traukas iš Churchillo kalbą. į salą, Masbatę, į pietus nuo 

Paduodame ilgesnes ištrau- Į didžiosios Luzon salos.
kas iš Browderio kalbu bei i Diena pirmiau Amerikos 

laivai išlaipino savo karius 
į Tawitawi salą, ties pieti
niai - vakarinių Filipinų sa
lyno snapu, 25 mylios nuo 
didžios Borneo salos, Ryti
nėje Holandų Indijoje. Gen. 
MacArthur pareiškė, jog 
šiuo žygiu tapo perkirsta 
Japonijos gyvybės linija į 
HolJndų Indiją ir į pieti
niai rytinę Aziją obelnai.

JUNG. VALSTIJŲ KARIAI 
ATĖMĖ Iš JAPONŲ JAU 
ŠEŠTADALĮ OKINAWOS

Guam, bal. 5. — Ameri
kos marininkai prasiveržė 
per žemės “kaklą”, ku-

MacArthuro Kovū- 
nai Ima Dar 1 -na Fi
lipinų Salą, Mabatę

kas 
straipsnių.

Tai darome tam, kad tos 
kalbos labai svarbios ir kiek
vienas žmogus, norįs gyvena
mąją eigą pažinti, suprasti, 
kaip orijentuotis, privalo jas 
perskaityti!

Tiesa, kai kurie dalykai at
rodo “sunkoki.” Už kelių die
nų Laisvėje tilps Lietuvos Ko
munistų Partijos plenumo re
zoliucija. Iš paviršiaus žiūrint, 
ji atrodo “per sausa,” tačiau 
tik ją “suvirškinęs,” skaityto-: 
jas įgaus ryškų dabarties pa
veikslą Lietuvoje!

Liaukimės buvę 
niais skaitytojais.” Skaityki-

riuom jungiasi šiaurinė ja
ponų salos Okinawos dalis 
su pietine, ties Yontan mie
stu. Jankių kariuomenė tuo 
tarpu užėmė pozicijas už 
puspenktos mylios nuo Na- 
hos miesto, tos salos sosti
nės.

Jungtinių Valstijų pėsti
ninkai ir marininkai atėmė 
iš japonų jau 80 ketvirtai
nių mylių vidurinėje Oki
nawos srityje, tai yra, šeš
tadalį salos ploto. Vakari
nius Okinawos krantus jie 
užvaldė per 17 mylių, o ry
tinius per 12. Tarp kitko, 
amerikiečiai užėmė Yontan 
lėktuvų stovyklą. Japonai 
jau gana atkakliai priešina
si. Pietiniame Okinawos ga
le japonai atkirsti nuo su
sisiekimų sausuma su savi
škiais visur kitur toje sa
loje.

Dunojus ir Kazokų Žygis 
Mūšyj dėl Bratislavos

antrašti-

Priešinga Konstitucijai 
Argentinos Valdžia

Buenos Aires. — Aukš- 
teis-me straipsnius, kad netektą čiausias Argentinos 

atsilikti nuo gyvenimo! mas nusprendė, kad jos val-
★ * * džia išleido bent tris prie

šino metu Vilniuje vyksta singus konstitucijai įsaky- 
, i Lietuvos gydytoją mus. Dabartiniai kariniai 

suvažiavimas. Gydytojai rūpi- Argentinos valdovai užgro- 
naši, kaip greičiau pataisyti bg va)džia 1943 m biržel 
I inTiivAa m inmi gvai U atin v

London. — Kuomet mar
šalo Malinovskio artilerija 
pleškino vokiečius kalno 
tvirtovėje prie Bratislavos, 
sovietinių laivų patrankos 
iš Dunojaus smogė naciams 
šonan. Tuo tarpu kazokai 
apėjo kalną iš šiaurinės pu-

tarybinės Lietuvos gydytojų

Lietuvos piliečių sveikatingu-; 
mą, kurį vokiškoji okupacija 
smarkiai pakirto. Džiova išsi
plėtė. Venerinės ligos taipgi 
vyrauja — vokiškųjų plėšikų 
paliktoji “dovana.”

Rūpinamasi atsteigimu ku
rortų, kuriuose tūkstančiai ne
sveikųjų ras poilsiui vietą ir 
atgaus savo sveikatą.

Druskininkų kurortą vokiš
kieji okupantai baisiai sugrio
vė. Birštonas nepavyko jiems 
sunaikinti.

je

1,800 Amerikos Lėk
tuvų Puolė Vokietiją
London, bal. 5. — 1,200 

Amerikos bombanešių ir 
600 lėktuvų kovotojų puolė 
Miunichą, Nurembergą «ir 
kitus miestus pietinėje Vo
kietijoje.

(Tąsfi 5-me pusi.)
1,000 anglų lėktuvų ata

kavo Vokietiją.

Smūgiai Japonams Ore ir 
Jūroj Okinawos Srityje

Okinawos srityje Ameri
kos lakūnai per dieną su
naikino bei sunkiai suža
lojo 56 japonų lėktuvus ir 
nuskandino ar pavojingai 
apdaužė tris jų laivus ir 25 
laivukus bei valtis.

Eisenhower Nesitiki 
Vokiečių Pasidavi

mo Vienu Žygiu
Washington. — Gen. Ei

senhower, talkininkų ko- 
mandierius v a k a riniame 
fronte, savo laiške prezid. 
Rooseveltui rašo, jog nesi
tikima,, kad vokiečiai vienu 
kartu pasiduotų talkinin
kams.

Kai šiaurinė Vokietija 
bus atkirsta, naciai pla
nuoja kariniai ir partizani
škai priešintis Austrijos ir 
Bavarijos kalnuose. Bet tal
kininkai iš anksto taškys 
priešų jėgas tenai.

London. — Pranešama, 
jog naciai skubiai nešdina
si iš Holandijos, kad ang
lai ten jų neapsuptų.

Anglai atėmė iš nacių 
Osnabrueck miestą.

-sės; hitlerininkai buvo su
imti į reples ir raudonar
miečiai paėmė tą miestą.

London, bal. 5. — Sovietų 
kariuomenė vakar šturmu 
atėmė iš vokiečių Bratisla
vą, Slovakijos sostinę, 160,- 
000 gyventojų miestą, šiau
rinėje Dunojaus pakrantė
je, apie 30 amerikinių mylių 
į rytus nuo Austrijos sosta- 
miesčio Vienos. Bratislava 
yra aštuonių geležinkelių, 
penkių plentų mazgas ir 
vienas iš svarbiausių fabri
kiniu centru Čechoslovaki- 
joje. Bratislava buvo galin
ga nacių tvirtovė tarp auk
što skardaus kalno iš žie
mių šono ir Dunojaus kran
to iš pietų. Panašus skardis

stūkso ir pietinėje Duno-įgula Vieną iš rytų, pietų ir 
jaus pusėje. Bratislava buvo !dalinai iš vakarų pusės. So- 
gamtinė ir dirbtinė hitleri-! vietinė arttilerija daužo vo- 
ninkų tvirtovė, ir sėdyba j kiečių atspirties punktus 
nacių įsteigtos neva slova- pačiame mieste. Raudonar- 
ku respublikos valdžios. Josjmiečiai vakar užėmė Zwoel- i TT*il * 11?’ 1*faxinga, pora mylių nuo 

Vienos ribų ir perkirto au
tomobilinį plentą, vedantį iš

galva buvo Hitlerio pa
stumdėlis slovakas Josef 
Tiso, katalikų kunigas.

Prasigrūmus per Bratis- Vienos į Miunichą. Zwoel- 
iavos Spragą, maršalo Mali- faxing yra valdinis Vienos 
novskio Antroji Ukrainos apskritys.
armija gali iš žiemių pusės iriai paėmė Heiligenkreuzą, 
apeit Vieną, Austrijos sos-'■ 10 mylių į pietų vakarus 
tinę. nuo Vienos, Gaadeną už 8

Viena Apsupta iš Pietų 'mylių į pietvakarius nuo 
Maršalo Tolbuchino Tre-ijos; užėmė Badeno miestą, 

čioji Ukrainos armija ap-il0 mylių į pietus nuo Vie- 
——------------------------------- Inos, ir paėmė dar 24 gyve-

RAUDONARMIEČIAI SUĖMĖ “i' •»-

A. GREISERĮ, DIDĮ NACIŲ Išlaisvinę Vengriją, SoVie-
KARINĮ KRIMINALISTU 11,1

c _____ į Trečioji Ukrainos armija
__ _ r. ....... įkartu su bulgarų karinome-
Kada Raudonoji Armija,^ galutinai nušlavė hitle-»

Tolbuchino ka-

London. — Sovietai pra
nešė, kad Raudonoji Armi- apsupo vokiečius ir patį 
ja, neperseniai užimdama Greiserį Poznaniuje, jis de- 
Poznanių, vakarinėje Len- speratiškai prašė Hitlerį, 
kijoje, sučiupo Arthurą|kad kaip nors išgelbėtų jį 
Greiserį, vadinamą lenkų iš apsupimo. Bet Hitleris 

jau nieko negalėjo padary
ti.

koriku.
Sovietų ambasados lei

džiamas Londone laikraštis, 
tarp kitko, primena, kad 
Greiserio žinyboje naciai 
1942 metais sušaudė 100 
lenkų politinių kalinių už 
tai, kad vienas lenkas pus
karininkis užmušė du nacių 
žandarus. Tų lenkų žudy
mą matyti buvo atvaryti jų 
giminės. Greiseris sakyda
vo, jog lenkai tėra tik tam, 
kad vokiečiams dirbtų ir 
tarnautų.

Jis masiniai žudė lenkus 
ir kitais atvejais. Pirm su
šaudant lenkus, naciai pri
versdavo juos duobes sau 
išsikasti.

Pirm karo Greiseris .buvo 
laisvojo Dancigo miesto se
nato pirmininkas. 1936 m. 
Greiseris, atvykęs į Tautų 
Lygos tarybos susirinkimą, 
aršiausiai plūdo ir dergė tą 
tarybą, kuri mėgino ginti 
lenkų teises Dancige. Hitle
ris 1939 metų rudenį pasky
rė Greiserį nacių vadu Po- 
znaniaus srityje.

Anglų laivai nuskandino 
dar 
ties

vieną vokiečių 
Norvegiją.

EXTRA!

laivą

Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų komisaras Moloto
vas pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga nepratęs penkme- 
tinės nepuolimo sutarties 
su Japonija. Kadangi ta su
tartis padaryta pirma, ne
gu Vokietija užpuolė talki
ninkus ir kadangi Japonija 
dabar kariauja prieš Sovie
tų talkininkus, todėl nėra 
jokios prasmės Sovietų Są
jungai tą sutartį su Japoni
ja pratęsti, sakė Molotovas.

Viena šios sutarties sąly
ga reikalauja, kad jeigu 
nežadama toliau palaikyti 
sutartį, tai metais iš anksto 
turi būti pranešta, kad su
tartis nebus tęsiama, ši So
vietų nepuolimo sutartis 
baigiasi 1946 metais.

PROFESORIAUS BALČIKONIO 60 METŲ SUKAKTIS
Rašo Baliavičius:
Kovo 14 d. Tarybinė Lie

tuva minėjo profesoriaus 
Juozo Balčikonio 60 metų 
amžiaus sukaktį. Jis yra 
žymus lietuvių kalbininkas.

Balčikonis, valstiečių sū
nus, gimė 1885 m. kovo 14 
d. Ėriškių kaime, Panevė
žio apskrity j. 1906 m. jis 
baigė Panevėžio gimnaziją 
ir įstojo į Petrapilės Uni
versiteto istoriniai-kalbinį 
skyrių, kurį jis baigė 1911 
metais. Po to jis sugrįžo į

Lietuvą ir buvo paskirtas 
Panevėžio ‘ gimnazijos dL 
rektorium. Paskui jis dar
bavosi kaip mokytojų semi
narijos direktorius.

1924 m. Balčikonis buvo 
pakviestas į Kauno Univer
sitetą kaip profesorius pa
dėjėjas. Toliau jis buvo pa
skirtas didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno vyriausiu re
daktorium. Toje vietoje jis 
ir šiandien tebedirba.

Nuo 11944 m. rudens Bal
čikonis veikia Vilniaus U-

niversitete kaipo lietuvių 
kalbos profesorius istori
niai - filologiniame sky
riuje. Jis atlieka didelį dar
bą kalbos pažinimo dirvoje. 
Jis taip pat duoda sistema- 
tiškas lietuvių kalbos pamo
kas per radiją ir darbuoja
si komisijoj, tyrinėjančioje 

vietovardžių atsira-įvairių
dimą.

Prof.
žmonių posakius ir kitus 
ragino rinkti juos ir sura
šinėti. Jis redagavo penkis

Balčikonis rinko

paskutinius kalbininko Jab
lonskio raštų tomus ir bu
vo redaktorius paskutinės 
jo knygos “Urvinis Žmo
gus.” Vyskupo Valančiaus 
raštų laida taip pat Balči
konio redaguota.

Balčikonis per 20 metų 
mokė jaunuolius lietuvių 
kalbos. Jis išauklėjo puikių 
mūsų kalbos mokytojų. 
Balčikonis taip pat atliko 
daug darbo kaip svetimų 
kalbų raštų vertėjas į lie
tuvių kalbą.

Malinovskio Kariai 
Abiem Dunojaus Šo

nais Gręsia Vienai
London, bal. 5. — Antro

ji Ukrainos armija, maršalo 
Malinovskio komandoj, per
metė savo junginius iš šiau
rinių Dunojaus krantų į 
pietinius. Vieni šios armi
jos daliniai žygiuoja linkui 
Austrijos sostamiesčio Vie
nos šiaurinėmis Dunojaus 
pakrantėmis, o kiti pietinė- , 
mis. Diena pirmiau jie at
ėmė iš vokiečių Bratislavą, 
Slovakijos sostinę, šiaurinė
je Dunojaus pakrantėje. 
Dabar jie maršuoja apsupt 
Vieną iš žiemių - rytų, kuo- . 
met maršalo Tolbuchino 
Trečioji Ukr. armija apgula 
Vieną iš pietų ir pietiniai- 
rytinio šono.

Berlyno radijas pripaži
no, kad rusai įsiveržė į di
džiąją Vieną.

MASBATE UŽIMTA
Manila, bal. 5. — Naujo

sios žinios sako, kad ameri
kiečiai atėmė iš japonų jau 
35-tą Filipinų salą, Masba-

Numato 5 Mėty Gerovę 
Amerikai po Karo

London. — Prezid. Roo- 
sevelto asmeniškas pasiun
tinys Bernard Baruch čia 
pareiškė, jog “per 5 iki 7 
metų po karo bus Jungtin. 
Valstijose daugiau darbų, 
negu rankų ir smagenų 
jiems atlikti.”
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Berlynas Būsiąs Visiškai
Sunaikintas

Iš Berno (Šveicarijos) pranešama, jog 
neseniai Goebbelsas buvo sušaukęs visus 
Berlyno nacių partijos viršininkus ir su 
jais turėjęs konferenciją. Buvo tarta, 
kas teks daryti su Berlynu, kai jį pa
sieks Jungtinių Tautų armijos.

Pagal tą pranešimą (tiesa, kaip Stock- 
holmo taip ir Berno pranešimai dažnai 
esti nieku nepagrįsti), Goebbelsas įsakė 
nacių vadams, kad tuomet, kai Berlynui 
artimas pavojus grūmosiąs, jie turį viską 
iš šaknių naikinti. Berlynas tvirtinamas 
ir jis manoma ginti, kiek tik galima, bet 
apginti jį nuo talkininkų armijų Goeb
belsas nesitiki.

Kai priešas į Berlyną įeis, jis nepriva
lo rasti nei vieno daiktelio, kuriuo jis 
galėtų pasinaudoti, sakė Berlyno gaulei
teris. Viskas turį būti nacių sunaikinta, 
ko nesunaikins talkininkų bombonešiai 
ir artilerija. Goebbelsas išdalinęs mies
to žemėlapius, kuriuose nurodomi mais
to ir kitokių’reikmenų sandėliai.

Be to, Goebbelsas griežtai įsakęs su
naikinti nacių partijos archyvus, kad ne
suteikus talkininkams karo kriminalis
tų vardų.

Kad naciai yra pasimoję naikinti Ber
lyną, nenuostabu. Jie juk naikina visus 
Vokiet. miestus, panašiau kaipį naikino 
kitų kraštų miestus. Jie* yra naikinimo 
ekspertai. Mes ne sykį esame sakę, jog 
nacia yra mirtini priešai ne tik kitų tau
tų, bet ir pačių vokiečių. Deja, vokiečių 
tauta jiems pavyko taip apžavėti, taip 
sugadinti, jog dar ir šiandien milžiniš
ka vokiečių dauguma mano, kad naciai 
buvę ir tebesą geri.

Naikindami vokiškuosius miestus, na
ciški nenaudėliai pirmiausiai užduoda 
smūgį patiems vokiečiams, palikdami 
pastaruosius be pastogės, be rūbo, be 
duonos!

Gal tik šitokiu būdu vokiečiai sykį 
ant visados pradės nusikratyt nacizmo.

Tarybų Sąjungos. Dar kiti, tą žodį ne 
vietoje vartoja tik dėl to, kad tūli geros 
valios žmonės taip daro, dėl to, kad tai 
esą lengviau amerikiečiams suprasti. 
Panašiais sumetimais buvo pavadinta 
“Russian War Relief” organizacija, kuo
met ji turėjo* būti pavadinta Soviet 
Union War Relief, todėl, kad per šią or
ganizaciją teikiama pagalba ne tik Ru
sijai, bet ir Lietuvai, ir Bielorusijai, ir 
Moldavijai, ir Ukrainai, ir Latvijai, ir 
kitoms tarybinėms respublikoms.

Lietuviškiems Tarybų Sąjungos prie
šams — fašistams ir jų talkininkams— 
taipgi labai patinka visur ir prie kiek
vienos progos Tarybų Sąjungą vadinti 
“Rusija”. Įvyks kas nors Minske, Kijeve, 
Vilniuje ar kurioje kitoje tarybinėje 
respublikoje, tuojau jie skelbia, jog tai 
įvyko Rusijoje. Šitie politiniai ablavu- 
kai nuolat tauzija, būk Lietuvą šiandien 
pasiėmė Rusija. Jie niekad neparašė ir 
nepasakė savo skaitytojams, jog Lietu
va, kaip ir kitos tarybinės respublikos, 
yra lygiateisė Tarybų Sąjungos respub
likų šeimos narė.

San Francisco konferencijoje bus ban
dyta tas “Rusijos mitas” pašalinti, ofi
cialiai iškeliant Bielorusiją ir Ukrainą. 
Ilgainiui tarptautiniuose sanbūriuose iš
kils ir visos kitos tarybinės resupblikos.

Kas mano kitaip, tas labai trumpai te
mato !

Brazilija Keičia Gaires
Brazilijos nusitarimas užmezgti su 

Tarybų Sąjunga normališkus politinius 
ryšius atkreipė viso pasaulio dėmesį. 
Brazilija, — tai ne Paraguajus, ir ne 
Equadoras. Brazilija — didžiausia res
publika Lotynų Amerikos žemynuose; 
didžiausia ne tik geografiniai, bet ir pa
gal gyventojų skaičių. Todėl josios vie
nokis ar kitokis pasisukimas turi dide
lės reikšmės.

Ir štai, Brazilija bėgyj virš 27-rių me
tų atsisakė palaikyti diplomatinius ry
šius su demokratiškiausia valstybe pa
saulyj — su Tarybų Sąjunga. Jos valdo
vai, matyt, manė, jeigu jie naujo pa
saulio nepripažins, nepripažins jo ir ki
ti, tai tasai naujasis pasaulis, — Tary
bų Sąjunga, — ims ir pranyks.

Bet taip nebuvo. Tarybų Sąjunga gy
vavo ir gyvuos. Tuo pačiu sykiu Brazi
lija dėl savo klaidų kentėjo. Gerai, kad 
nors dabar ji susiprato sumegzti nor
mališkus santykius su Tarybų Sąjun
ga. Tas viskas sutvirtins Brazilijos liau
dies pastangas kovoti dėl šviesesnio ry
tojaus sau ir visam pasauliui.

Brazilija, beje, yra 10-toji Lotynų A- 
merikos šalis, užmezgusi diplomatinius 
ryšius su Tarybų Sąjunga. Netenka ma
nyti, kad tuo pavyzdžiu nepaseks ir ki
tos Lotynų šalys.

Kas Ką Rašo ir Sako
Iš MISIJOS PATAPO 
“PREKYBOS BUTAS”
Vienas žmogus Vilnyj 

rašo:
Save besivadinąs demokra

tų, politikieriuku AL Kums
kis ir republikonų politikie- 
riukas Olis pereitos savaitės 
pabaigoj buvo nuvažiavę į 
Washington^. Savo pasiva
žinėjimą šie politikieriukai, 
kaip ir keletas jų pasekėjų, iš 
kitų miestų, pavadino Lietu
vių Misija.

Bet kai nuvažiavo į Wash
ingtona, tai iš misijos pasida
rė kas kitas. Chicagos vyru
kai, paskui Karpius ir Klin- 
ga ir dar keli kiti tą misiją 
pavadino Prekybos Butas.

Dabar sako jie, turėdami 
prekybos organizaciją, nuva
žiavę į San Francisco, nu
pirks Lietuvą.

Ištiesų, tas Kumskis su 
Oliu turi mandras galvas. 
Jeigu niekas Washington, e 
nesiskaito su Lietuvių Misija, 
tai, kaip kailinius, išvertei 
misiją į antrą pusę ir jau vi
sai kitas dalykas, kita orga-

“Pilotais yra ir tie, kurie 
pateisina Maskvos ponus...” 
sušunka kum Baras.

Vadinasi, kurie pateisina 
Maskvos vyriausybę, pasi- 
rįžusią sunaikinti fašizmą, 
tie esą Pilotai.

Kas šiandien tik kovoja 
prieš fašizmą, kas nori, kad. 
pasaulis būtų laisvas, demo
kratinis, laimingas, kas už 
tai kovoja, tas kum Barui 
esąs Pilotas.'

Hitleris, Mussolinis ir vi
si kiti razbaininkai ir žmo
nijos neprieteliai, šitam ra
šytojui yra angelais!

Hitleris, mat, kun. Barą 
Berlyne gražiai priėmė ir 
paskui atleido į Ameriką 
fašistinei smalai virti.

Kiekvienas protaująs ka
talikas, kuriam teko pers
kaityti tą kun. Baro mali- 
malienę, tuojau pamatys, 
kad jo autorius yra juodas 
klerikalas, kuriam rūpi re
ligiją , išnaudoti hitlerinei i 
politikai tvirtinti. 1

Amalgameitu prisidėjimo prie Didžiojo New Yorko 
CIO Tarybos iškilmės. Viršuje ACW vice-prezidentas 
Murray Weinstein sveikinasi su Joseph Curran, CIO 
Tarybos prezidentu. Apačioje matosi Joseph Curran 
prisiekdinant ACW delegatus.

nizacija — Prekybos Butas.
žinoma, Biežienė, Kumskis 

ir Olis laimėjo Washingtone 
tiek, kaip Zablackas ant 
muilo.

Kai kurie lietuviškieji fa
šistai, girdėti, diskusuoja 
tokią minklę: Esą, Ameri
kos lietuviai turį sudėti pi
nigų ir jais nupirkti žemės 
sklypą, kuriame po karo 
būtų apgyvendinti visi iš 
Lietuvos pasprukę smeto- 
nininkai. Norima sukurti 
“antroji Lietuva”. Jie tam 
ir valdžią jau numatą. Ga
limas daiktas, kad ir Olio- 
Kumskio Prekybos Būtas 
bandys įeiti į tąjį biznį.

Amerikos lietuvių visuo
menėje dar yra tamsių 
žmonių, iš kurių net ir to
kiam projektui fašistai ir 
jų talkininkai galėtų pasi
pinigauti.

Z. Kairyte

Laimutė

Perlaisvai Naudojamas Žodis
Vienas Daily Workerio kolumnistas 

(Joseph Starobin) praeitą trečiadienį 
pažymėjo savo kolumnoje:

“Kapitalistiniame pasaulyje mes tebe- 
naudojame žodį ‘Rusija’ perdaug laisvai. 
Jau laikas nuo to atsipalaidoti.”

Mr Starobin šią pastabą padarė ry
šium su diskusija apie Tarybų Sąjungos 
pasisakymą už turėjimą San Francisco 
konferencijoje trijų balsų, būtent, ne tik 
nuo Rusijos (kuri atstovautų ir kitas 
seseriškas respublikas), bet ir nuo Bie- 
lo imsi jos ir Ukrainos.

Kolumnistas mano (mūsų nuomone, 
visai teisingai), kad Tarybų vyriausy
bės pasisakymas dėl trijų balsų San 
Francisco konferencijoje pareina ne iš 
to, kad ji, Tarybų Sąjunga, nori “pripa- 
kuoti” konferenciją savo žmonėmis, bet 
iš to, kad sykį ant visados turi būti pri
pažintas tas faktas, jog Tarybų*Sąjungą 
sudaro 16-ka respublikų ir kad tos vi
sos respublikos veikia kaipo savystovios 
šalys, su savo vyriausybėmis, savo parla
mentais (tarybomis), savo armijomis, 
savo kultūra, savo kalba, etc., etc. Jei
gu tos valstybės susiriša į Tarybų Są
jungos federaciją, tai jų dalykas.

Mums rodosi, Mr. Starobino pastaba, 
jog Amerikoje ir kituose kapitalistiniuo
se kraštuose yra perdaug didelio noro 
viską, kas yra Tarybų Sąjungos ribose, 
vadinti “Rusija”, yra labai vietoj. Kai 
kurie rašytojai ir kalbėtojai tai daro 
tyčia, kad “parodyti”, jog Rusija turin
ti visas kitas respublikas pavergusi. Ki
ti rašytojai ir kalbėtojai, naudodami 
perdažnai ir ne vietoje žodį “Rusija”, 
nebepajėgia atskirti Rusijos nuo visos

Vakarinėje Latvijoj
Vilnis rašo:
Vakarinė dalis Kuršo (Kurliandijos) 

tebėra nacių kontrolėje. Jie dar valdo 
Liepojų ir Ventspilę. Žinoma, bile die
ną galima laukti pranešimo, kad tas 
maišas, kurį jie skaito tvirtove, bus lik
viduotas. Pabėgt naciai nebegali nei 
Baltijos pajūrio ruožu, nei per pačią 
Baltijos jūrą.

Prieš tūlą laiką Dancigo nacių orga
nas “Forposten” (dabar jau jo nebėra, 
nes Dancigo jie neteko) rašė, kad “Va
karų Latvija yra bastionas prieš bolše
vizmą”. Didžiuotis tokiuo “bastionu” 
gali tik idiotai. Kpks jau ten, atsipra
šant, bastionas!

Mums, ta progą, įdomu atžymėti tas 
faktas: “Forposten” rašė, kad latviai 
atsisako bėgt Vokietijon. Jie nebėgo 
Vokietijon, kada? dar galima buvo bėgt. 
Girdi, latviai labai myli savo žemę. Taip, 
savo žemę latviai labai myli ir jie bus 
tos žemės valdytojais, kuomet naciai bus 
ištrenkti.

Apie latvių padėtį Vakarų Latvijoje 
šiek tiek informacijų suteikia Stockhol- 
me einąs latvių laikraštis “Latvju Zi
nas.” To laikraščio paduodamas žinias 
mes imam iš Office of War Information 
buletino.

Tik 2,000 latvių ’ savanorių išsklaidyta 
vokiečių armijos vienetose. Apie gene
rolą Bangerskį (kvislingą) nieko negir
dėt. Jo suorganizuotas ’’latvių legionas” 
pakriko. Vokiečių policija gaudo neišti
kimus latvius gatvėse, slėptuvėse, miš
kuose. Mauri įsteigta koncentracijos sto
vykla.

Matydami, kad vokiečiams kaput, 
tūli pardavikai pabėgo Danijon.

Naciai grobia ir plėšia ką tik galėda.-* 
mi. Bet jų dienos suskaitytos ir Kuršo 
“tvirtovėje.”

KALBANT APIE 
PILOTUS

Chicagos Marijonų Drau
ge kun. K. Baras parašė 
straipsnį apie Pilotą ir Pi
lotus. Autorius pareiškia, 
jog “Pilotas atidavė Jėzų 
Kristų nukryžiuoti.”

•Tai negerai! Pilotas, va
dinasi, buvo nedorėlis. O 
jeigu jis buvo nedorėlis, tai 
kun. Baras j ieško moder
niškųjų Pilotų. Jo žodžiais:

“Šiandien gyveną Pilotai 
negins niekuomet teisingu
mo, dorovės, tas jiems ne
svarbu...”

Protestantų dvasiškiai, 
kurie ąną dieną (viso jų 
buvo 1,600) pareiškė reika
lavimą, kad Vatikanas ne
būtų atstovaujamas būsi
moje taikos konferencijoje, 
kun. Barui yra Pilotai.

Tie, kurie “dėl kraičio ve
da ar teka” yra Pilotai.

ERIC JOHNSTON
J. V. Vaizbos Buto prezi- 

delitas yra paskirtas atstovauti 
industriją pręzidento Roosė- 
velto paskirtame komitete stu
dijuoti galimybes įsteigti už
tikrintą darbininkams metinę 
algą.

(Pabaiga)
Tos dienos, kuriomis jie 

negaudavo laiškų, buvo pa
čios sunkiausios dienos vai
ku namuose. Viename iš 
paskutiniųjų laiškų tėvas 
rašė: “Dabar tu jau dide
lė, mano vaikeli, ir turi su
prasti, kiek daug tokių 
mergaičių, kaip tu, yra ne
tekusios savo tėvelių. Dėl 
to, jeigu man kas nors at
sitiks, pažadėk man, jog ne
verksi ir neliūdėsi. Žinoda
mas tai, man bus lengviau 
perkęsti sunkiausius karo 
vargus. Aš, tavo tėvelis, 
prašau tave”. Ir Laimutė 
pažadėjo neverkti. Ji žino
jo, kad tai labai, labai sun
ku, bet ji visuomet daryda
vo tai, ką jai sakydavo jos 
brangusis tėvelis, o dabar 
jis ne tiek sakė, bet prašė.

Vieną dieną laiškas neat
ėjo. Neatėjo jis ir už 5 die
nų. Laimutė liūdėjo ir jau
dinosi, bet teta Zosė ją ra
mino, kad laiškai dažnai 
vėlinasi dėl pašto kaltės. 
Tačiau kiti vaikai gaudavo 
laiškų. Atvežė dar vieną 
laiškų partiją. Visi vaiku
čiai džiaugėsi, bet niekas 
nešaukė Laimutės, kad jai 
perduotų laišką. Tuomet ji 
pasiryžo įeiti į tetos Zosės 
kambarį. Ji pasibeldė į du
ris, ir kai niekas neatsakė, 
prašliaužė į kambarį. Mer
gytė pamatė tetą Zosę sė
dinčią prie atskleisto laiško, 
o jos skruostais riedėjo a- 
šaros. Pastebėjusi mergytę, 
teta Zosė norėjo paslėpti 
laišką, bet Laimutė paklau- 
sė: 11311'

— Tai nuo tėvelio?
— Taip, — atsakė teta 

Zosė, negalėdama slėpti tie- 
sos. «I 4

Laiškas buvo rašytas Lai
mutės tėvo draugo. Jis ra
šė, jog mūšiuose prie Orio
lo Vytautas Kalpokas įnir
šusiai kovėsi ir žuvo. Mir
damas jis paprašė parašyti 
savo dukrelei į vaikų na
mus, kad jis dabar galvoja 
tik apie ją, ir kad miršta 
jis ne veltui. Jis prašo 
brangiąją dukrytę jo neuž
miršti ir išaugti gera mer
gaite. Prie laiško buvo pri
dėta nuotrauka, kur buvo 
nuofotografuota motulė su 
mažąja Laimute. Šią fotog
rafiją Vytautas Kalpokas 
visuomet turėjo prie savęs. 
Dabar joje ryškėjo maža, 
tamsiai raudona dėmelė.

Ir Laimutė neverkė, atsi
mindama tėvelio prašymą.

i Bet ji pasidarė panašį į 
; žiedelį, nuo kurio audra nu
draskė puikiuosius vainik
lapius. Jos liūdnas veidelis 
beveik visuomet turėjo 
graudžią išraišką, ir ji nie- 

I kuomet nebesijuokė. Kartą 
teta Zosė įėjo į vaikų mie
gamąjį ir jai pasirodė, jog 
lovelėj, stovinčioje prie lan
go, kažkas graudžiai ver
kė. Bet kai priėjo prie Lai
mutės, mergytė miegojo, ir 
teta Zosė nebegalėjo supra
sti, ar ji sąmoningai verkė, 
ar verkė sapnuodama. Kai 
'vaikučiai gaudavo giminių 
; laiškų, arba kai kas nors 
i atvažiuodavo p a v i e š ėti, 
'mergytė dingdavo, o vė
liau teta Zosė surasdavo ją, 
besėdinčią kur nors kampe
lyje. Vieną kartą ji įėjo į 
klasę ir pamatė Laimutę sė
dinčią su užmerktomis aky- 

l temis.
— Kas tau, vaikeli? — 

paklausė teta Zosė.
—Kraujas, kraujas, —at

sakė mergytė ir pravėrė a- 
kis.

Išsigandusi auklėtoja pa
griebė mergytės rankeles, 
prispaustas prie mažosios 
krūtinėlės, bet jose nieko 
nebuvo.

— Kur kraujas? — pa
klausė jinai.

— Kraujas ant tėvelio 
krūtinės.

Teta Zosė prispaudė prie 
savęs mergytės galvelę, ir 
jos akyse pasirodė ašaros, 
kurias taip mokėjo sulaiky
ti mažoji mergytė. Laimu
tė buvo jau didelė. Jai buvo 
10 metų. Dabar karas jai 
nebeatrodė slibino pavidale. 
Ji žinojo, jog karas — tai 
griūvantieji akmeniniai na
mai, tai jūros kraujo ir a- 
šarų, tai motinos, aprau
dančios savo vaikus, tai na
šlaičiai, netekę savo tėvų.

Auklėtoja Zosė stengėsi 
elgtis su mergaite, kiek ga
lima, švelniau, ji nuoširdžiai 
ją nudėjo, rūpinosi ja ir a- 
tidžiai sekė jos nutaikąs. Ii 
mergytė buvo labai prisiri
šusi prie jos. Bet teta Zo
sė buvo “bendra”, ji vi
siems vaikams buvo vieno
dai gera ir visais rūpinosi. 
O mergaitė norėjo artimo 
žmogaus, kuris priklausytų 
vien tik jai; motulė buvo 
vien tik jos, tėvelis irgi. Ji 
pasiilgo motiniško švelnu
mo, ir tai buvo taip supran
tama: ant jos mažyčių, vai
kiškų pečiukų, nusileido 
sunki našta. Paskutiniu lai

ku ji pasidarė linksmesnė. 
Ją giliai paveikė suaugui 
šiųjų ir vaikų švelnumas! 
Neseniai berniukas Kolia, 
vaikų namų sargo sūnus 
atnešė jai mažą, baltą šu
nelį, kažkaip įkišo į rankas 
ir pasakė:

— Tai aš tau gavau. Žiū
rėk, koks gražutis; Bobi- 
kas.

Ir mergytė prisirišo prie 
Bobiko.

Vieną kartą Laimutė pa
matė, kaip motina švelniai 
glamonėja savo verkiančią 
mergaitę. Ji vėl prisiminė 
savo vienatvę, ir dar nesu
spėjusi užgyti jos mažos, 
jautrios širdelės žaizdelė, 
vėl prasivėrė.

Praėjo keletas dienų. Vie
ną sekmadienį teta Zosė 
surinko didžiojoj salėj vi
sus vaikučius ir pasakė, 
kad iš tolimosios Amerikos, 
'nuo lietuvių, kurie visą lai
ką neužmiršta vaikučių, pa
silikusių be gimtųjų namų, 
atėjo dovanos.

1 Teta Zosė padavė Laimu
tei gražiai išmegztą megz
tinuką ir pasakė:

— Štai, Laimute, teta 
Amerikoje tau paruošė to
kį gražų megztuką.

— Jinai jį mezgė man?
— Tau, vaikeli, tau.
— Tik man?
— Taigi, tik tau.
— Vadinas, ji tik man... 

ir mergaitė neužbaigė. Ji 
prisiminė megztukus, ku
riuos motulė mezgė jai, 
Laimutei. Ji stovėjo prie 
atviro lango ir spaudė prie 
savęs dovanas. Pro atvirą 
langą skverbėsi į kambarį 
šiltas vėjelis, ir jai pasiro
dė, kad kartu su juo iš už
jūrio atskrido kvapas tos 
geros moters, kuri, žinoma, 
panaši į jos motulę. Jos 
liesame veidelyje pasirodė 
laiminga šypsena. Prasi
skverbęs pro langą saulės 
spindulys, a p švietė 
mergytės plaukus, paauk
sindamas juos. Ji pagalvo
jo: ne tik čia, bet ir tolimo
je Amerikoje, užjūryje ja 
rūpinasi ir globoja ją. Ko
dėl gi ji save laikė našlai
te?

O tetai Zosei, tą minutę 
pasirodė, kad puikusis žie
delis tos mergytės pavida
le, pavasario kvėpavimo su
šildytas, vėl išskleidžia sa
vo lapelius.

Tuetoburger miško apy
linkėje, Vokietijoj, ameri
kiečiai išvadavo 30,000 rau
donarmiečių iš belaisvių 
stovyklų.
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PAJAMOS buvo apie $288 mi- 
daugiau negu 1943 m, Mažiau 
reikalaujama: vyriausiai to-

nuožmus fa- 
galutino su-

dainininkas, 
iš Boston, 

Gittzutės iš 
sykį I. Ku-

London. — Numatoma, 
kad rusai greit bus Vienoj

DĖDĖS ŠAMO RUNGTYNES. 3,831 tarnau
tojas yra ginkluotose jėgose. Be to, du tūks
tančiai mūsų žmonių yra paliuosuoti j kari
nes pramones, kuriom desperatiškai reikia 
specialių jų išsilavinimų. (Consolidated Edi
son žmonės, pavyzdžiui, yra pastatę lėktuvų 
ir laivyno bazes nuo užšalusios Arktikos iki 
šutinančių Persijos įlankos pakrančių.)

E VEN THE 
MANHOLES 
ARE TAXED

Litvinienė, M. Aip 
P. Jakštienė, E. Juo- 
J. Aramek, J. Ga- 
J. Gugas.

komiteto, tariame

prakalbų iš publikos pa
ke! etą klausimų, ku

kai b etoj as smulkmeniš- 
išaiškino, nepalikdamas

sutraukė vielas. Lėšavo 
kuo ne $650,000 darbui ir medžia- 

iki atsteigta .aptarnavimai. Ot tai au-

MES JUOS ATGAL PRIIMSIME nuoširdžiai 
—ir praktiškai! Mes turime teisę suteikti 
grįžtantiems iš karo tarnybos lygiai gerus 
darbus, kaip kad jie buvo palikę. Mes pla
nuojame dar geriau jiems padėti. Todėl mes 
įsteigėme 
darbus su 
lavinimus,

ATSIMENATE VIESULĄ? Jis čia siautė 95 
mylias per valandą. Išvartė gatvių lempas, 
elektros stulpus, 
mums 
goms, 
d ra!

KENO YRA ŠI KOMPANIJA? 148,102 žmo
nių ir įstaigų—tikrai pasakius. Jūsų bažny
čia, jūsų apdraudos kompanija, jūsų bankas, 
švietimo įstaigos yra įdėję savo pinigų į mū
sų akcijas.

VIENAS SĄMATOS DALYKAS NEPAKILO.
Elektra! žymus jos kainų nupiginimas nuo 
1930 m. iki 1944 m. įimtinai sutaupo mūsų 
elektros naudotojams daugiau kaip 32 milio- 
nus dolerių per metus, geso naudotojams 
daugiau kaip 3 milionus dolerių ... nežiūrint 
taksų, kurie pakilo nuo $29 milionų iki virš 
$64 milionų. (Kaipo biznio 
didžiuojamės tuo rekordu!)

VISOS MUSU 
lionus, truputį 
elektros buvo 
dėl, kad užsidarė aliumino fabrikas Queens’e. 
Daugiau geso buvo parduota. Daugiau garo 
buvo parduota. (Šie švarūs, patikimi, laisvi nuo 
rūpesčio apšildymo būdai yra populiariški.)

Baltimore, Md

KĄ AKCININKAI PELNE? Akcijų-.šėrų. sa
vininkai (kurių pinigai padarė šią pramonę 
galimą) gavo pajamas mažiau kaip 4% nuo 
daugiau kaip $1,250,000,000 įdėtų j šias įmo
nes.

Pen k tądien., Balandžio 6, 1945 Laisve—Liberty, Lithuanian baily Trečias puslapis

DETROITO ŽINIOS
Apie Detroito Lietuvių Radijo 

Programus

Po trijų metų laiko, kovo 
18 dieną, Lietuvių Radijo 
programai parodė, kam mes 
turime panaudoti tą laiką 
k a ris nuo karto.

Daugelis pastaruoju laiku 
jau pradėjo abejoti apie tuos 
programus. Laikas likdavosi 
pilnai sunaudotas tik komerci-; 
niais apgarsinimais, pridedant1 
daineles dėl pamarginimo. i 
Bet apie abelną lietuvių liau
dies apšvietą, tai nieko!

Kariniai tikslai, 
Raud. Kryžiui, bondsų pirki
mui, tai užtektinai yra garsi
nami ir kalbama apie tai. Ne- 
kurį laiką buvo ir abelnos ži
nios pranešamos, bet pasta
ruoju laiku sustojo, nes dau
gelis negali pastoviai dalyvau
ti dėl karinio darbo, kaipo ži
nių davėjai. Dėl to jos nutrū-

Skubėkite visos senosios ir 
naujosios bendradarbės j tal
ką !

Pradedama dirbti nuo 9 vai. 
ryto iki kiek kas išgali, ket
verge dienomis. Vieta stoties 
randasi 123 Cadilac Square, 
ant antru lubu.

Z. Dantienė.

paaiškinimui lietuviškai visuo
menei ! ?

Pavyzdžiui, parodysiu, kad 
nebuvo girdėta per radijo 
programus apie siuntimą į Lie
tuvą pagelbos: drabužių, mais
to ir kitokių reikmenų. Nebu
vo aiškinama, kas tą pagelbą 
siunčia ir kada ji likosi priim
ta, ir kas jos nesiunčia, nors 
viešai skelbiasi, kad renką au
kas dėl siuntimo. Taipgi, kaip 
dabar tvarkosi Lietuvos politi
nis kūnas, ir taip toliau.

žinių ir faktų yra laikraš-
Į čiai pilni, reikia juos panaudo- 

kaip tai: | ti ant radijo valandos, nes 
daugelis gal tų laikraščių ne
skaito, tai ir nieko apie tai 
nežino, o radijo programai ga
li juos pasiekti. Tokiu būdu, 
jie yra paliekami aukomis 
slapukų, nenaudėlių, kurie tik 
nori savo kromą gelbėti po vi
sokius laikraščius landžiodami 
ir Washington© duris kalbena.

Radijo programai turi geros 
medžiagos “Laisvėje,” “Tieso
je,” “Vilnyje,” reikia ją per 
radiją panaudoti, tas sykiu ir 
tuos laikraščius išgarsins. 
Ypač cituojant tuos laikraš
čius, iš kur žinios yra imamos.

Tai bus nauda ir Radijo 
Kliubui, laikraščiams, iš kurių 
cituojamos žinios, ir bus nau
da Lietuvos nuo karo nuvar- 

I gusiems žmonėms, nes tada 
kontraktą bus pakelta paramos darbas 

Radijo Kliubas yra sparčiau.
Detroite turime gerų profe

sionalų ir biznierių, daktarų ir 
advokatų. Labiausia’advoka
tams statau klausimą, kodėl 
iki šiol pasirodė tik viena pa
naši kalba kovo 18 dieną?

Publika nori daugiau tokių

Bet vieną sykį pasirodymas 
dr. M. Palevičiaus su kalba 
apie tam tikrus lietuviškoje 
visuomenėje neaiškius veikė
jus, kurie sužiniai ar nesuži- 
niai dirba palei slaptų nacių 
agentų nurodymus ir kelia su
irutę tarpe lietuvių visuome
nės. Rodosi, kad tai buvo tik 
pirmas pasirodymas radijo va
landos. . .

Nežinau, kokį
Lietuvių
padaręs su WJBK radijo sto
tim. Jeigu kontraktas padary-j 
tas tokioj formoj, kad kliubas i 
turi būtinai imti garsinimusi 
nuo stoties tokius, kokius sto-i 
tis priduoda, tai tą reikėtų 
keisti. Bet jeigu tokio k on trak-i
to nėra padaryta, tai tam tik- ■ dalykų, kurie rišasi su lietu
ms rūšies garsinimai tarpe lie- vių politiniu kūnu. Jeigu ne 

tankiau, tai nors po penkias

Keli žodžiai iš Atsibuvusios 
Draugijų Svetainės Naudai 

Vakarienės

Surengtoj vakarienėj, 25 
dieną kovo, kurie buvo atsilan
kę, labai gėrėjosi skaniais val
giais, o rengėjai gausiu pelnu.

Kadangi vakarienė buvo su
rengta iš produktų ne tik mū
sų krašto, bet buvo ir impor
tuota iš mūsų gerų kaimynų 
kanadiečių, tai tą importavimo 
darbą atliko drg. J. Galinskas 
su pagelba R. Steponkevičie- 
nes.

Labai daug prisidėjo pažan
gi etės moterys. Komitetas jų 
paprašė, kad apsiimtų jos iš
kepti kugelių ir pyragų dėl va
karienės, žinoma, su užmokes
čiu. Bet pažangietės, kaip pir
miau, taip ir dabar, ne tik kad 
apsiėmė kept, bet ir viską pa
gamintą paaukavo naudai 
svetainės.

Aukotojų vardai: O. Ado
maitienė, A. Gyvienė, F. Da
vis,* E. Juodaitienė, E. Geryba, 
M. Povilaitienė, U. Jurkevičie
nė, A. Zigmontienė, B. Bra
zauskienė, M. Andriulienė, M. 
Geraltauskienė ir A. Litvinie
nė.

Draugai Belskiai paaukavo 
labai daug šviežiai sugaudytos 
žuvies, taip lygiai drg. Terzai, 
nors patys negalėjo atvažiuoti 
dalyvauti vakarienėje, bet su 
aukom niekada nepamiršta. 
Taip lygiai ir mūsų gerbiamas

Chas. Pocevičius, kuris nieka
dos nepraleidžia neaukavęs, 
taip lygiai ir šį syk nepamiršo 
su auka.

Ačiū visiems širdingai už 
aukas.

Negalima praleisti nepami
nėjus tos vakarienės. darbinin
kų, kurie taip sutartinai patar
navo : K. Kraptavičienė, M. 
Geraltauskienė, B. Brazauskie
nė, Z. Dantienė, U. Jurkevičie
nė, V. širvinskienė, O. Valavi- 
čienė, A. 
driulienė, 
daitienė, 
linskas ir

Vardan
visiems širdingą ačių.

Z. Dantienė.

Prakalbos ir Koncertas
Sekmadienį, balandžio 22, 
vai. po pietų, Lietuvių Sve

tainėje, bus tokis didelis pa
rengimas, kokio Baltimorėj se
niai jau nebuvo.

Kalbės Antanas Bimba, Lais
vės redaktorius iš Brooklyno, 
Margaret Long, Russian War 
Relief vietos direktorė. Už
kviesti kalbėti gubernatorius 
U. R. O’Connor ir miesto majo
ras T. R. McKeldin.

Koncertinę programą išpil
dys Baltimorės Drum and 
Bugle Corps Band ir kitos jė
gos. Visi ir visos prašomi ruoš
tis dalyvauti. Prakalbose bus 
išaiškinta Lietuvos klausimai, 
atsakyta į tautininkų ir kle
rikalų melus, išaiškinti svar
būs kiti klausimai, kaip ka
ras eina ir ar dar ilgai jis tę
sis. Bus ir klausimai statomi 
kalbėtojams. Visi ir visos da
lyvaukite. Komitetas.

Montello Žinios
Prakalbos ir Dainos Gerai 

Nusisekė
redaktorius iš Chicagos, sakė 
kalbą šiais klausimais: Mūsų 
pareigos karo laimėjimui ir po 
karo; Lietuvos reikalai ir kaip 
mes, amerikiečiai, galime pa
dėti. Jo kalba buvo aiški ir 
įspūdinga. Nurodė, kaip sis 
pasaulinis karas eina prie pa
baigos ir kokią ateitį žmoni
jai jis lemia. Nupiešė skau
džius pereitų kelių metų karo 
vaizdus ir laisvę mylinčių 
žmonių herojišką pasiryžimą. 
Pastebėjo, jog 
šizmas eina prie 
griuvimo.

Kada pradėjo
šių dienų Lietuvos padėtį, tai 
publika tikrai tapo užintere- 
suota. Išrodinėjo, kaip tūli lie
tuviai redaktoriai, neapkęsda
mi Lietuvos tarybinės santvar
kos, tiksliai klaidina Ameri
kos lietuvių visuomenę. Pažy
mėjo, kaip jie savo bergž
džiais užmanymais vilioja iš 
tamsių žmonelių pinigus pa
laikymui fašistinės propagan
dos.

Po 
davė 
riuos 
kai
jokios abejonės.

Kadangi įžanga buvo veltui, 
tai rengėjai turėjo daryti ko- 
lektą padengimui to vakaro 
išlaidų ir Lietuvos žmonių pa
galbai. Rinkėjų, sąrašas paro
do, kad aukota sekančiai:

Po dolerį: U. Zaleckaitė, F. 
Pūkelis, K. Ustapas, V. Gečius, 
P. Česnulevičius, A. Valiant, 
T. Kristopavičius, T. Vasaris, 
O. Stočkienė, K. Zlotkienė, K. 
Kmarienė, F. Markevičius, M. 
Budrikas, V. Saulėnienė, P.

Kovo 24 d., šeštadienio va
karą, Liet. Taut. Namo svetai
nėje, įvyko stambus parengi
mas. Jį suruošė bendrai LLD 
6-ta kuopa ir LDS 67-ta kuo
pa. Tai buvo atžymėjimo die
na, sumanyta LLD 7-to apskri
čio, paminėjimui trijų, dešim
čių metų sukaktuvių nuo įkū
rimo apšvietos organizacijos, 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Amerikoje. Kaipo tokiam 
svarbiam įvykiui, prie prakal
bų buvo pridėta ir dainos.

Koncertinę programos dalį 
išpildė visiems gerai žinomas 
ir pasižymėjęs 
Ignas Kubiliūnas 
Mass, ir seserys 
Bedford, Mass, šį
biliunas, apart komiškų, pa
dainavo kelias rimto pobūdžio 
dainas, kurios publikai labai 
patiko. Jo dainos vaizdavo šių 
dienų draugijinio gyvenimo 
nelygybę ir kovą už žmonių 
teises.

Ruth Gittzus, jauna ir ta
lentinga dainininkė, padaina
vo keletą gražių dainelių. Jos 
žavėjantis balsas džiugino pu
bliką per keletą sykių. Jos bal
sas, gražus nuaugimas ir artis
tiškas judėjimas lemia jai 
šviesią ir garbingą ateitį.

Jos sesuo, Emma Gittzus, 
pažangi pianistė, akompanavo 
dainininkams. Būtų geistina, 
kad šios dvi jaunos lietuvai
tės artistės tankiau aplankytų 
lietuvių kolonijas.

Pasibaigus dainavimams, 
prasidėjo prakalbos. Drg. V. 
Andrulis, dienraščio Vilnies

I Kmaras, K. Beniulis, J. Vaitai- 
tis, T. Vasaris, Geo. Shimai- 
tis.

Po 50c: K. Gedvilą, S. Ur
bonienė, J. Grigas, V. Juodei- 
kis, G. Janusevičius, Alusevi- 
čienė, I. Glodenienė, W. Am
brose, J. Kukaitis, F. čereška, 
E. Adomaitienė, K. Vasarienė, 
J. Kaminskas, Geo. Steponaus- 
kas, P. Mickevičienė, P. Ma- 
tikonis, L. Yocius, M. Pudžiu- 
nienė, J. Blujienė, V. Sinke
vičius, P. Baronas. Viso sy
kiu aukų susidaro $29.50. 
Smulkių surinkta tuo pačiu 
kartu $8.16. Sudėjus visus sy
kiu, pasidaro $37.66.

Varde rengimo komisijos, 
visiems tariu širdingai ačiū.

«
žmonių buvo susirinkę ne

mažai. Po prakalbų daugelis 
iš jų pasilikę draugiškai pra
leido laiką.

X. Kareivis.

Laike V. Andrulio prakalbų 
aukavo sekamai:

Po $1 : J. Liutauskas, L 
Grušelionis, K. Ratis, P. Yuo- 
zakas, R. Jervis, V. Zavis- 
tauskas, J. Daugirda ir F. Kul- 
kis.

Po 50 centų : J. Paulauskas, 
G. Beržinskas, J. Krutulis ir J. 
Grigas. Smulkių surinkta $3.- 
20, tai bendrai $13.20. Kalbė
tojui atmokėta kelionės lėšų 
$6, tai Lietuvos žmonių pagal
bai liko $7.20. Ačiū visiems 
aukavusiems.

C. Kasparas.

tuvių nėra pageidaujami.
Daugelį žmonių kalbant te- minutes du syk į mėnesį dėl 

ko man nugirsti, kad nepasi- pradžios ir tai bus gerai, 
tenkinę, kam lietuvių radijo 
valandoj garsina “Detroit Ti
mes,” nes tai yra reakcinis 
Ilearsto laikraštis. Taip lygiai 
ir politiniai garsinimai laike; 
rinkimų.

Dėl aiškumo politinių, garsi
nimų, kad visiems būtų aišku, 
tame klausime buvo atsikreip-; 
ta į Federal Communications 
Commission.

čia talpinu jos paaiškinimą 
ir taisykles politinių kandida
tų' klausime. Kada FCC buvo 
užklausta, ar tie samdantieji 
tam tikrą laiką radijo stotis 
turi būtinai garsinti politinius 
kandidatus savo valandoje? 
Tai jos atsakymas yra, kad; 
ne!

Pridedu ir kodeksą arba) 
taisykles FCC ir dar anglų | 
kalboj:

“Rules Governing Standard 
and High Frequency Broad
casting Stations Part No. 3.”

“Puslapis 39, taisyklėj pa
ragrafas 3,421.”

“Broadcasts by Candidates 
for Public Office.”

“Par. 3,421 General Requi
rements.—No station licensee 
is required to permit the use 
of its facilities by any legally 
qualified candidate for public 
office, but if any licensee shall 
permit any such candidate to 
use its facilities, it shall af
ford equal opportunities to all 
other such candidates for that 
office to use such facilities 
provided that such licensee 
shall have no power of censor
ship over the material broad
cast by any such candidate.”

“Par. 3,423 Rates and prac
tices, 
charged all such candidates 
for the same office shall be 
uniform and shall not be re
bated by any means, directly 
as indirectly.”

Ir taip toliau.
Manau, kad dabar buvo vi

siems aišku, kas liečia politi
nius, partijinius kandidatus.

Bet srityje visuomeninio, 
politinio veikimo, kuris nieko 
bendro neturi su politinių par
tijų asmenimis, tai' mūsų radi
jo nepasirodo, išskyrus dr. M. 
Palevičiaus kalbą kovą 18 die
ną. ,

O kiek tų. reikalų randasi

Girdžiu programus čekoslo- 
vakų, rusų, ukrainiečių ir ži
nau, kad jie politiniam kūnui 
panaudoja savo laiką, kodėl 
ne lietuviai?

Skaisgirietis.

Veikimo
Užėjus šiltam orui ir pava

sarinėm šventėms mažiau 
draugių belankosi prie darbo, 
nes daugumoje visos yra už
imtos namų valymu.

O į stotį atveža drabužių vis 
daugiau!

Iki kovo 9 dienai prireng
ta ir pasiųsta 193 maišai dra
bužių, 3 maišai kurpių ir 3 
maišai kailinių (fur coats). 
Kas iš viso sudarė 10 tonų.

Kovo 30 dieną pasiųsta dra
bužių 104 maišai, kurpių 64 
maišai ir fur coat’ų 2 maišai. 
Viso 170 maišų, kas sudarė 
apie 7U> tonų.

Be to, dar 8 baksai naujų 
drabužių vertės virš tūkstan
čio dol. Daugumoje tų dra
panų buvo aukota per Sam’s 
Cut Rate, Inc. Detroit Dept. 
Store, kurie susidėjo iš vaikų 
ir mergaičių kepurių, svede- 
rių, siūtelių, marškinių ir k i-* 
tokių reikmenų.

Per miesto majoro J. Jef
fries paskirtą vajų dėl RWR 
4-11 dienų vasario mėnesio 
per lietuvių skyrių buvo supa
kuota ir pasiųsta 60 tonų dra
bužių.

Vasario 4 dieną Aido Choro 
parengime buvo renkamos au
kos naudai Liet. Pag; Teik. 
Komit. ir per pusę skiriamas 
su RWR. $225 buvo pavesta 
RWR, už kuriuos pinigus bu
vo nupirkta naujų drabužių 
vaikams ir priduota į centra- 
linę jpuveinę, RWR 202 Dono
van Bldg., ^457 Woodward.

Taip pat buvo surinkta nau
jų drabužių vertės $200 per 
Z. Dantienę ir, ačiū draugams 
Gareliam, kad pagelbėjo juos 
nuvežti į stotį.

Darbas atliktas gana dide
lis, bet, kol kas, toli gražu ne
pabaigtas. Turim stotyje daug 
drabužių, kurie turi būti su
taisytais. O tas priklauso nuo 
jūsų, draugės. Juo skaitlingiau 
ateisite į talką, tuo greičiau 
tas darbas bus atliktas.

Faktai Apie Jūsų Geso ir Elektros Kompaniją -1944 Raportas

IltCTRICItV

true off

NEW YORKAS YRA DIDŽIAUSIAS dirb
tuvių miestas šalyje? TIESA! New Yorkas 
taip pat iš visų išsiskiria tuom, kad darbai 
čia yra pasisklaidę tarp tūkstančių mažų ir 
didžių dirbtuvių. Taigi jame turėtų būti tik 
mažai atslūgimo, kai karas pasibaigs. (Ne 
taip kaip kitose srityse, kur jvyko dideli 
staigūs pakilimai.)

OIA NUKALTI KARO ĮRANKIAI. Nuo 
švirkštinių lėktuvų iki durtuvų—nuo karo 
laivų iki raistinių porcijų—plaukia karo įran
kiai iš New Yorko fabrikų. Karo meto rei
kalavimai yra viena priežastis, kodėl mūsų 
įmonių palaikymo išlaidos pakilo kokiais 8% 
miliono dolerių aukščiau negu pirmesniais, 
metas. (įrengimai turėjo būti nepaprastai il
gai naudojami. Medžiagos daugiau lėšavo. 
Aukštesnės algos ir žymūs viršvalandžiai iš
pūtė tuos skaitmenis.)

Girdi! Klausyk 
Štai Ko

NE SKUNDAS: tik faktas. Mes mokame 
miestui taksus už daugelį tūkstančių landų 
į pogatvius. Viso mūsų taksai pernai pasiekė 
64.5 milionų dolerių. Kitaip pasakius, dau
giau kaip 22c iš kiekvieno dolerio jūsų bilos 
už aptarnavimus išėjo taksams.*

štabą, kuris įstatytų veteranus j 
specialiu atžvilgiu j naujus jų išsi- 
į jų patyrimus ir žinojimą.

ATSITARNAVĘ. Pernai mes išmokėjome ko
kius $1,100,000 metinių pensijų tarnautojams 
pasitraukusiems dėl amžiaus ir $2,200,000 
tarnautojams pasitraukusiems dėl nesveika
tos.
PRIEDAI. Tarnautojai, baigią tinkamos tar
nybos laikotarpius, automatiškai gavo algų 
pakėlimus pagal mūsų Algų Progresingumo 
Planą. Pakėlimai ir priedai už nuopelnus, 
užgirti Karinių Darbų Tarybos,’ pasiekė 
$1,500,000 per metus.

ŽIGRI POKARINIO BIZNIO? Padėti vieti
nei pramonei gauti pokarinių darbų, laikui 
atėjus, mes padarėme dirbtuvinių galimybių 
apžvalgą New Yorko Mieste ir Westcheste- 
ry. Ji paduoda smulkmeningas žinias apie 
galimus čia gaminti dirbinius, dirbtuvines 
priemones, fabrikų davinius. (Verslo organi
zacijos ir valdinės įstaigos turi tą medžiagą.)

Mes manome, kad šie dalykai bus jums jdomūs. Bet mes neužmirštame, kad vyriausias mūsų darbas—kaip ir jūsų—yra padėti karų laimėti.
SERVICE



Ketvirtas puslapis

“T T:
.1 i

O

Laisve—♦Liberty, Lithuanian Daily

■r-, m laumį

Pcnktadien., Balandžio 6, 1943

Baltuoja Burės Tolumoj
. Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
3-29-45 ★ ★ ★ —8—

EriKfrJtftait jiri . Mif-m;’, xt ri?,^ ■ .P , =siA, ui h;■ -ii ,■ :

(Tąsa)
Apvalios “šašlos” uogelės, į mažą 

grakščią kekę suspaustos taip glaudžiai, 
jog nebetekdavo formos ir darėsi beveik 
kubai, savo medaus rausvumo pūsliukė- 
se atspindėjo saulę tuo tarpu, kai “raus
vojo muskato” uogelės buvo padengtos 
drumstomis, ametistinėmis dulkelėmis 
ir saulės neatspindėjo.

Tačiau visos jos —ir melsvai juoda 
“Izabella,” ir “čausas,” ir “šašla,” ir 
“muskatas” — buvo ’tokios gundomos 
savo nunokusiame, perregimame grožy
je, jog net veikliosios plaštakės tūpdavo 
ant jų kaip ant gėlių, savo ūsiukus su- 
maišydamos su žaliais vynuogių ūsiu
kais.

Kartais tarp vynuogienojų pasitaiky
davo būdelė. Greta jos visada stovėdavo 
rėčka su sieros rakštimi, dėmėta nuo 
vaiskiai žydro obels arba abrikoso šešė
lio.

Petia su pavydu žiūrėjo į jaukią šiau
dinę būdelę.

Jis labai gerai žinojo, kaip malonu 
būva sėdėti tokioje būdelėje ant sausų, 
karštų šiaudų karštoje popiečio ūksmė
je.

Nejudama tvanka pilna aštraus čiob
rų ir kmynų kvepėjimo. Vos girdimai 
traška džiūstančios žirniukų ankštys. 
Gera!

Vynuogių krūmai virpėjo ir sroveno, 
aplieti oriniu kaitros stiklu.
, Ir viršum visa to išblyškusiai mėlyna
vo nuo karščio beveik nebetekęs spalvos 
dulkinas stepų dangus.

Stebuklinga!
Ir staiga kažkas įvyko taip greitai ir 

nepaprastai, kad net sunku buvo sumoti, 
kas atsitiko iš pradžių ir kas paskui.

Šiaip ar taip, iš pradžių nuaidėjo šū
vis. Tačiau tai nebuvo gerai pažįstamas, 
nebaisus, gaudus šūvis iš šruotinio šau
tuvo, toks dažnas vynuogynuose. Ne, tai 
buvo piktą lemiąs, bauginantis trijų li
nijų kalibro valdinio šautuvo šūvis. 
(Trijų linijų kalibro šautuvas — kurio 
vamzdžio skersmuo turi 0,3 colio.)

Tuo pat metu ant kelio pasirodė rai
tas sargybinis su karabinu rankose.

Jis dar kartą jį prisidėjo, nutaikė į 
vynuagyno gilumą, bet, matyti, nu
sprendė nebešauti. Jis nuleido karabiną 
skersai balną, paspaudė arklį pentinais, 
pasilenkė ir šoko per aukštą pylimą tie
siog į vynuogyną. Priplojęs kepurę, jis 
ėmė lėkti, laužydamas vynuogių krūmus, 
tiesiog ir veikliai išnyko iš akių. (

Diližanas važiavo toliau.
Kurį laiką aplink buvo tuščia.
Staiga užpakaly, ant vynuogyno pyli

mo, vienoj vietoj ėmė linguoti žirniame- 
dis. Kažkas nušoko į griovį, paskui išsi- 
kepurnėjo iš griovio ant kelio.

Greita žmogaus figūra, paslėpta tirštų 
dulkių debesyje, šoko vytis diližano.

Gal būt, vežėjas jį nuo viršaus paste
bėjo anksčiausiai. Tačiau, užuot sustab
dęs, jis, priešingai, atsistojo ant pasos
tės ir beviltiškai ėmė sukti viršum gal
vos kančių. Arkliai ėmė bėgti pasišokė
dami.

Tačiau nežinomasis jau suspėjo užšok
ti ant pakojės ir, atidaręs užpakalines 
dureles, pažvelgė į diližaną.

Jis sunkiai alsavo, beveik duso.
Tai buvo kresnas žmogus jaunu, iš

blyškusiu iš baimės veidu ir rusvomis, 
tartum linksmomis, tartum mirtinai iš
gąsdintomis akimis.

Ant jo apvalios, ežiu kirptos, didelės 
galvos nekaip buvo uždėta naujutėlė 
liustrininė vasarinė kepuraitė su sagele, 
panaši į tas, kurias dėvi amatininkai 
šventadieniais. (Liustrinas (pranc.) — 
žvilganti medžiaga drabužiams.) Bet 
tuo pat metu po jo ankštu švarku buvo 
matyti išsiuvinėti samdinio marškiniai, 
ir jis drauge tartum'buvo ir samdinys.

Tačiau storos gvardietiškos gelumbės 
kelnės, aksominės nuo dulkių, niekaip 
netiko nei amatininkui, nei samdiniui.

Viena kelnių kiška užsiraitojo ir ati
dengė rudą laivyno jūrininko grubaus 
bato aulą su dviguba siūle.

“Matrosas!” — šmėkšterėjo Petiai 
baisi mintis, ir čia pat ant kumščios ne
žinomojo, ’spaudžiančio durų rankeną, 
savo pasibaisėjimui, vaikas aiškiai pa
matė mėlyną ištatuiruotą inkarą.

Tuo tarpu nežinomasis, kaip matyti, 
buvo, sumišęs dėl savo netikėto įsiverži

mo į diližaną ne mažiau už pačius ke
liautojus.

Pametęs sustingusį iš nusistebėjimo 
poną su pince-nez ir du išgąsdintus vai
kus, jis be garso ėmė judinti lūpas, tar
tum norėdamas lyg pasisveikinti, lyg at
siprašyti.

Bet jis tenusišypsojo tiktai kreivu, 
varžliu šypsniu.

Pagaliau, jis mostelėjo ranka ir jau 
rengėsi nušokti nuo pakojės atgal ant 
kelio/ bet staiga priekyje pasirodė raitas 
sargybinis. Nežinomasis atsargiai pažiū
rėjo iš po diližano polingės, dulkėse pa
matė kareivius, greitai įšoko į karietos 
vidų ir užtrenkė paskui save duris.

Jis maldaujančiom akim pažvelgė į 
keliautojus, paskui, nesakydamas nė žo
džio, atsitūpė ant visų keturių ir, Petios 
pasibaisėjimui, palindo po suolu, tiesiog 
ten, kur buvo paslėptos kolekcijos.

Vaikas beviltiškai pažvelgė į tėvą, bet 
tas sėdėjo visai nejudėdamas, bejausmiu 
veidu, kiek išbalęs, ryžtingai priekin at
statęs barzdžiukę. Ant pilvo sukabinęs 
rankas, jis suko nykščius—vieną aplink 
kitą.

Visa jo išvaizda kalbėjo: nieko neįvy
ko, apie nieką nereikia klausinėti, o rei
kia sėdėti savo vietoje lyg niekur nieko 
ir važiuoti.

Ne tiktai Petia, bet ir mažasis Pavli- 
kas tėvą suprato iš karto.

Nieko nepastebėti! Susidariusioje bū
klėje tai buvo paprasčiausia ir visų ge
riausia.

O apie vežėją nebuvo ko nė kalbėti. Jis 
talžė arklius, net atgal neatsigręždamas.

Žodžiu, tai buvo kažkoks gana keistas, 
bet vieningas tylos suokalbis.

Sargybiniai susilygino su diližanu.
Keli kareivių veidai sužiuro pro lan

gą. Tačiau matrosas jau gulėjo giliai po 
suolu. Jo visai nebuvo matyti.

Matyt, kareiviai nerado nieko įtartino 
šiame ramiame diližane su vaikais ir ba- 
klažanais. Nesustodami jie prajojo pro 
šalį.

Bent valandą truko tyla. Matrosas ne
judėdamas gulėjo po suolu. Aplink vis
kas buvo ramu.

Pagaliau priekyje, nuskurdusioj aka
cijų žalumoj, pasirodė kraštutinių mies
to namelių eilė.

Tada tėvas pirmas suardė tylą. Abe
jingai žiūrėdamas pro langą, jis tarė 
tartum pats sau, bet drauge ir tyčia 
garsiai:

—’Oho! Rodosi, privažiuojame. Jau 
matyti Akermanas. Koks baisus karštis! 
Kelyje — nė dvasios.

Petia iš karto įspėjo tėvo gudrumą.
— Privažiuojam! Privažiuojam! — 

sušuko jis.
Jis pagriebė Pavliką už pečių ir ėmė 

stumdyti jį į langą, apsimesdamas esąs 
susijaudinęs, šaukdamas:

— žiūrėk, Pavlikai, žiūrėk, koks gra
žus paukščiukas skrenda!

— Kur paukščiukas skrenda? — pa
klausė Pavlikas, smalsiai iškišdamas lie
žuvį.

— O, Viešpatie, koks tu kvailas! Štai 
jis, štai.

— Aš nematau.
— Vadinasi, tu aklas.
Tuo metu užpakaly pasigirdo šnabž

dėjimas, ir tuojau trinktelėjo durys. Pe
tia greitai apsigręžė. Bet viskas aplink 
buvo kaip anksčiau. Tik iš po suolo jau 
nebestyrėjo batas.

Petia nerimaudamas pažvelgė po sluo- 
lu: ar sveikos kolekcijos. Dėžutės buvo 
sveikos. Viskas tvarkoj.

O Pavlikas tebeplustėjo ties langu, 
stengdamasis pamatyti paukščiuką.

— Kame gi paukščiukas? — cirpė jis, 
kreivindamas burnikę. — Parodykite 
paukščiuką. Pe-e-etjka, kur p-aukščiu- 
kas?

—Nemausk! — įsakomai tarė Petia. 
— Nėra paukščiuko. Nuskrido. Prikibo!

Pavlikas sunkiai atsiduso ir supratęs, 
kad jį šiurkščiai apgavo, nustebęs ėmė 
žiūrinėti po suolu* Ten nieko nebebuvo.

— Tėte, — pagaliau tarė jis dreban
čiu balsu, — o kame gi dėdė? Kur jis 
dingo?

— Neplepėk! — griežtai pastebėjo tė
vas.

Ir Pavlikas sielvartingai nutilo, laužy
damas galvą dėl paslaptingo paukščiuko 
ir ne mažiau paslaptingo dėdės išnykimo.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
Kovo 25 d. vakare pas mus 

įvyko prakalbos, LLD 11 ir 
155 kuopų bendrai surengtos. 
Ačiū drg. A. Čeponiui už iš
nešiojimą plakatų, jų darbas 
buvo atliktas gerai, nes daug 
žmonių atėjo į prakalbas, kad 
išgirsti kalbą mums išsiilgsta- 
mo ir seniai laukto svečio iš 
Chicagos, Vilnies redaktoriaus 
d. V. Andrulio.

Kalbėtojas mūsų nesuvylė, 
pasakė labai gerą prakalbą, 
išaiškindamas apie dabartinį 
karą ir baisius žmogžudingus 
darbus, padarytus nacių fa
šistų ir japonų. Mūsų nami
nis frontas garbingai paruošė 
visokią ’ karo medžiagą, sakė 
kalbėtojas, O mūsų kariai su 
savo talkininkais, didvyriškai 
triuškina tą baisų priešą, kad 
jis daugiau niekad neatsikels!

Taipgi, pastebėjo kalbėto
jas, kad yra daug naminių 
priešų, kurie visaip kenkia, 
kad šis karas nebūtų laimėtas 
mūsų talkininkų, jų tarpe yra 
daug ir lietuvių socialistų ir 
smetonininkų, kurie per sa
vo spaudą visaip varo Hitle
rio propagandą. Bet, nepai
sant to visko, mūsų bus laimė
ta. Drg. Andrulio prakalba 
visiems patiko.

Tiesa, skaičiau So. Bostono 
špygų • kavalieriaus raštus, 
Worcesterio aidoblisto išmintį, 
Chicagos mokslinčiaus norus 
ir Brooklyn© Tysliavos verks
mus: jie visi, kaip vienas, lau
kia grąžinimo Lietuv. žmonėm 
smetoniško fašizmo. Bet jie 
mato, kad fašizmo saulė lei
džiasi, tai dabar jau pradeda 
aimanuoti ir griežti dantimis 
už visokias nedorybes, papil
dytas Lietuvos žmonėms.

Mes nepamiršome Giedrio, 
čiornio, Greifenbergerio, Po
žėlos ir daug kitų! Ak, kaip 
lengva ant širdies, kuomet ži
nai, kad panašūs įvykiai dau
giau neatsikartos!

Beje, po d. Andrulio kal
bos, buvo renkamos aukos pa
galbai nuo karo nukentėjusių 
Lietuvoj. Aukojo šie:

Po $6: B. Prasi aus kas ir B. 
Valančauskienė.

J. Žalimas $5.
Po $2: J. M. Lukas, J. Deks- 

nis, drg. Kibirkščiai, M. 
Sukackienė ir E. Dovidonienė.

Po $1: K. Kosulis, M. Stan- 
kienė, D. Mickus, A. Masai- 
tiene, S. Janulis. P. Butkevi- 
čia, M. Deksnienė, Ed. Stiega, 
J. Palonis, Ig. šiupienas, J. J. 
Bakšys, E. Trasikienė, J. Skel
tis, M. Šiupienienė, F. Balčiū
nas, A. Černienė, K. Gardžius, 
A. Pilkauskas, K. Mikelionis, 
A. Vilčauskas, B. Mizara, A. 
Vosilienė, A. Dvareckienė, J. 
Žukauskas.

Mr. and Mrs. Kielai $1.05.
J.-Vaškus 75c.
Po 50c: Ig. Lozaravičia, P. 

Raila ir M. Lukas. Viso su 
smulkiom surinkta $58.42. šir
dingas ačiū visiems!

Taipgi šie worcesterieciai 
sveikino Vilnį per d. Andrulį:

Po $5: LLD 155 moterų kp.
D. Mickus, L. Valončauskas,
E. Dovidonienė.

M. Sukackienė $2.
Po $1: Ig. šiupienas, J. ža

limas, J. Skliutas, A. Dvarec
kienė, F. Skeltienė, J. M. Lu
kas ir J. J. Bakšys.

Čia noriu atkreipti atydą į 
worcesteriecius, kad 8 d. ba
landžio, 2 vai. po pietų, dak
taras Jonas Repšys iš Camb
ridge, Mass, duos prelekciją 
sveikatos klausime, šią prelek
ciją rengia Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 57 kp., 29 
Endicott St., Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų gražiojoj svetainėje, 
įžanga visiems veltui.

Gerbiamieji: Kadangi mū
sų kasdieninis darbas už gy
venimą labai nuvargina, tai 
mes iš nuovargio visaip pra
dedam sirgti, ypač karo laiku 
plinta visokių ligų, Todėl dr. 
Repšys patars mums, kaip ap
sisaugoti. Nei vienas nepra
leiskite šios progos!

J. M. L.

STAIGUS ANGLŲ ŽYGIS 
ITALIJOJ

Roma. — Anglai staigiu 
žygiu iš jūros ir sausumoje 
rytinėj Italijoj įvarė kylį į 
vokiečių pozicijas tarp Ad- 
riatiko Jūros ir Comacchio 
ežero ir suėmė 200 nacių.

Gen. Pattono jankiai vi
durinėj Vokietijoj girdi So
vietų tankų pasikalbėjimus 
per radiją.

Karas Amerikai lešuoja 
266 mik dolerių kasdien.

Telef. HUmboIdt 2-7964

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

2__ 4
VALANDOS: g_g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE;
STAGG 2-504b

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

i

Binghamton, N. Y.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto posėdis įvyko kovo 
3 d., 1945, Lietuvių Svetainėj. 
Org. atstovai visi susirinko, 
išskiriant pirm. J. Vaicekaus
kas, kuris sirgo.

Knygų peržiūrėjimo komi
sija, K. Vaicekauskienė, A. 
Maldaikienė ir M. Bekerienė, 
raportavo, kad peržiūrėjo ir 
viskas tvarkoje.

Daug pasiųsta pinigų ir dra
bužių Lietuvos žmonėms.

Sekretorė išrinkta ta pati—- 
J. K. Navalinskienė.

Išrinkta komisija, J. Kirei- 
lis, I. Liužinas ir M. Bekerie
nė, dėl peržiūrėjimo drabužių 
prieš išsiuntimą į Brooklyną. 
Taipgi, kad surastų naują vie
tą dėl drabužių sudėjimo. A. 
Žemaitienė atsakė senąją vie
tą, kur buvo sudedami drabu
žiai pirmiau per 11 mėnesių.

Sekretore.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kuopos prakalbos ge
rai pavyko, kurios buvo su
rengtos 16 kovo Lietuvių sve
tainėje. Kalbėjo draugas V. 
Andrulis iš Chicagos.

Jis gerai išaiškino dalykus 
apie karo dabartinę padėtį ir 
Lietuvą. Publikai jo kalba pa
tiko. Gausiai aukų suaukavo 
dėl Lietuvos vaikučių. P. Miko- 
lajunas pirmininkavo. IDS 6 
kuopos dainininkių grupė, susi
dedanti iš šių’: E. Slesoraitie- 
nė, A. Tvarijonienė, A. Baka 
ir Amilįja Kuprytė, po vado
vyste II. Pagegalienės, labai 
gražiai padainavo kelias dai
nas. Publikai patiko. Gavo 
daug aplodismentų ir iššaukė 
jas daugiau dainuoti!

Ačiū draugėms!
Komisija dėkavoja visiems 

už atsilankymą į prakalbas.
Po prakalbų buvo visi pa

kviesti prie užkandžių ir gėri
mų. Užkandžius pagamino M. 
Bekerienė, gelbėjo M. Luzi- 
nienė. Prie gėrimų dirbo L

J. GARŠVA
j GRABORIUS-UNDERTAKER

J1 Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
i (KOPLYČIA >

Parsamdo automobilius Ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

Ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Luzinas ir J. Kireilis.
Su aukomis, viso įplaukų 

buvo $55.55. Išlaidas apsimo
kėjus — svetainė, valgiai, gė
rimai, kalbėtojui, — kurių bu
vo $18.07, tai dėl Lietuvos vai
kučių dovanėlėms lieka $37.48.

Korespondentė, J. K. N.

Aukos Lietuvos Vaikučiams, 
Surinktos Kovo 16

Aukavo $2 J. Vaicekauskas. 
$1.50, J. Strolis.
Po $1: Gabužis, F. Maldai- 

kis, J. Meskunas, S. Jasilio- 
nis, I. Luzinas, E. Slesoraitie- 
ne, A. Pagiegalienė, A. Tvari
jonienė, M. Luzinienė, J. Kes- 
tenas, K. Staniulis, V. Čeka
nauskai, Kapicauskienė, Sado- 
nienė, Mainonicnė, J. Undre- 
junas, A. Verkaitis, A.Bagdo
nas, Slesoraitis, V. Zmitraitė, 
B. Zmitraitė, A. Pagiegala, A. 
žolynas, P. Mikolajuras ir A. 
Žemaitis.

Po 50c: J. Kireilis, P. Gri
ms, A. Zmitras, A. Garnienė 
A. Navalinskas, V. Kaminskie
nė, J. Cogentas, II. žukienė, 
J. žemaitis, K. Dzidulonis, J. 
Kasky, A. Mainionis, M. Be
kerienė, P. Macukas.

Bergeris 55c. •
Po 25c: A. Baka, Barzda, 

Maciukienė, Baksienė ir A. 
Mikolajunaitė.

Smulkių 30c. Viso $37.60.
Aukų rinkėjai: A. Žemaitie

nė, ir J. Vaicekauskas.

Tapo uždarytas rubežius 
tarp Šveicarijos ir Italijos.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
šermeninė (Koplyčiai 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavima*

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave..

SCRANTON, PA
TeL 8-6723

l LIETUVIŠKAS ’

j TRAKTYR1US
| (VALGYKLA IR ALINE) | 
I Didelis pasirinkimas visokių I 
| Vynų ir Degtinės. |
| Kasdien Turime Karštą | 
| Užkandžių |

Juozas Zeidat
Savininkas

| 411 Grand St. Brooklyn j

I *•

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės 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 16Ui Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.) _

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

CHARLES J. ROMAN
' (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADĖLPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penktadien., Balandžio 6, 1945 Laisve—"Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapi®

Raudon. Armija Įsiver
žė Į Austrijos Sostinę

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rininkus vakarinėje Veng
rijoje ir jau visą tą kraštą 
išlaisvino nuo vokiečių. Pe
rėję iš Vengrijos į Jugo
slaviją, raudonarmiečiai at
ėmė iš vokiečių Rogasevci, 
Domajinci ir septynias ki
tas gyvenamąsias vietoves.

Balandžio 3 d. šiame 
fronte buvo suimta daugiau 
kaip 9,000 vokiečių kareivių 
ir oficierių ir pagrobta 142 
nacių lėktuvai, 42 tankai, 
115 patrankų, 42 garvežiai, 
680 vagonų ir daug kitų 
karinių reikmenų.

Antroji Ukrainos armija 
Čechoslovakijoj per dieną 
atėmė iš nacių 64 gyvena
mąsias vietas, tame skai
čiuje geležinkelio stotis 
Handlova, Bybany ir Pies- 
tiany, ir paėmė nelaisvėn 
daugiau kaip 4,000 hitleri
ninkų.

Ketvirtoji Ukrainos ar
mija, generolo Petrovo ko
mandoj, grūmėsi pirmyn 
pasieniniame Lenkijos-Če- 
choslovakijos ruože linkui 
Moravskos Ostravos mies
to, Moravijos Spragoje, ve
dančioje i vidurinės Čecho- 
slovakijos lygumas. Petro
vo kariai atėmė iš vokiečių 
geležinkelio stotis Odbiel ir 
Podliacka ir dar 60 gyve
namųjų vietovių.

Indėnu Bizniu Streikas 
Sulaikė Korimus

Bombay, Indija. — Už 
dalvvavima kruvinose riau
šėse dėlei nepriklausomybės 
nuo Anglijos 1942 metais 
buvo nusmerkti mirt 7 in
dėnai, ir pagal galutiną tei
smo sprendimą, jie turėjo 
būti pakarti šią savaitę.

Protestuodami prieš jų 
korimą, biznieriai įvairiose 
vietose Indijoj uždarė savo 
biznius. Tuom jie privertė 
valdžią atidėt nusmerktųjų 
korimą.

Sandėlis Knygy ir Žoliy
Gydykla nuo Baimės Mirties ...—_ _ 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos_ ___ .. 15c
Apie Dangų. Saulę ir žvaigždes ..... - 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

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

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

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

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

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

paveikslais ................   25c
Paparčio žiedas, kada Ir kur jį ga

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

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai   35c
GREGORIUS buvo prirakytas ant sa

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

Sebūklingas Zerkilas ........................... 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

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

čius ižgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juokų 15c 
Trys užkeiktos karaliaus duktorės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į Šventą žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........   25c
Kabalas, Zobovos Knygutė „..........................10c
Praloto OlAusko Darbai ............... .. 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis................... 10c
Lengvas Būdas IČmokt Anglų Kalbos

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

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

LytiŽkos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis .... ........................................... 80c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų............. $1. 00

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegimų ir vėžio $2.25.

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

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

AukSto kraujo milteliai 35c, 8 pakeliai 
už $1.

M. 2UKAITIS 
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Iš Tarybų Sąjungos gilumos 
grąžinami tūkstančiai lietuvių 
vaikučių, kurie ten gyveno ka
ro metu. Šv. Juozapo Sąjun
gos organas “Darbininkas,” 
rašydamas apie tai, žymi:

“Šimtas ir keturiosdešimt 
vienas vaikas paliktas Vilniaus 
vaikų name. Kur dingo tų vai
kų tėvai?”

Šv. Juozapo Sąjungos laik
raštis turėtų tuo reikalu pasi
teirauti pas savo bičiulį Hitle
rį-

Chester, Pa.
Dainuos Jean Temple 

(Arbašauskaite )
Ateinantį sekmadienį, 8 d. 

balandžio, Chesteryje Liet. 
Pag. Teik. Komitetas rengia 
puikų koncertą, kuriame dai
nuos žymi dainininkė Jean 
Temple (Arbašauskaite). Ne 
tik balalaikų orkestrą daly
vaus programoje, bet bus dau
giau dainininkų. Koncertas 
prasidės 6:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėje, 339 E. 4th 
St., Chester, Pa.

Philadelphiečių Atydai
Chesteris rengia gražų kon

certą. Gauta žymi dainininkė 
— Jean Temple (Arbašaus- 
kaitė. Chesterio rengėjai prašo 
philadelphiečių atsilankyti į šį 
koncertą. Koncerto pelnas eis 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
ir Lietuvos vaikučių paramai. 
Kaip matome, rengiamas la
bai svarbiems tikslams.

Rep.

Great Neck, N. Y.
Paskutinis Pranešimas

Bendra visų lietuviškų drau
gysčių, rengiama vakarienė 
dėlei naudos šios šalies Raudo
nojo Kryžiaus įvyksta sekma
dienį, balandžio 8 d., A. J. 
Kasmočių svetainėj, 91 Steam
boat Rd. Bus dailės programa, 
kurią išpildys vietinis Pirmyn 
Choras, po vadovyste mokyto
jos Almos Kasmočiutės. Taip
gi dalyvaus atstovai nuo Rau
donojo Kryžiaus. Apart skanių 
valgių ir gėrimų, bus gera or
kestrą šokiams. Todėl mes 
kviečiame visus, kaip Great 
Necko, taip pat ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti šioje pui
kioje vakarienėje. Savo daly
vavimu jūs paremsite Raudon. 
Kryžių. Prasidės lygiai 6 vai. 
vakare. P. B.

ALDLD 72 kuopos svarbus 
mėnesinis susirinkimas įvyksta 
pirmadienį, balandžio 9 d., A. 
J. Kasmočių svetainėj. Kvie
čiame visus narius dalyvauti. 8 
vai. vakare.

Organiz. P. B.

PRANEŠIMAS
PHILADELPHIA, PA.

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
įvyks 8 d. balandžio, 2 vai. dieną. 
Pas Tureikius, 143 Pierce St. Kvie
čiame visus dalyvauti, turime daug 
svarbių dalyykų aptarti. — J. Kas- 
pariūnas, sekr. (80-81)

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

o

Specializuojamos naikinimu brudo Ir pelių. Paslmatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių.

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

COMPANY
Brooklyn, N. Y

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Restaurantų darbui 

Patyrimas Nereikalinga* 
$35 I SAVAITĘ 

Duodama valgis ir uniformos 
Sekmadieniais Nedirbama 

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

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

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

(81)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 9 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos narės dalyvauti, yra daug 
svarbių reikalų aptarti. — A. W.

(81-82)

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. Gaspadinių 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 
apsvarątyti. Nors mažai liko, kurie 
dar neužsimokėjo už šiuos metus 
duokles, visvien kviečiame ateiti ir 
atlikti savo pareigą. — V. W. Zclin.

(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. Muzlkališką 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
ra vas, 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
rime daug svarbių reikalų atlikti. 
Nepamirškime ir naujų narių atsi
vesti. — O. Girniene, sekr. (80-81)

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dieną ir Naktį Patarnavimas. . Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
17 IKI 21 METŲ AMŽIAUS 
BAIGUSIEJI HIGH SCHOOL 

Interesingas darbas—Radio City.
40 VALANDŲ. 5 DIENOS 

$22.50 PRADŽIAI, PAKILIMAI
TIME, INC.

(TIME & LIFE MAGAZINES)
CIRCLE 5-4400; EXT. 1082

(83)

VYRAI 
PAGEIDAUJAMA 

VETERANŲ
LENGVAS PAKAVIMAS

42 VALANDŲ SAVAITĖ, $35. KREIPKITĖS
PARKER HERBEX CORP.,

29-50 NORTHERN BLVD.,
LONG ISLAND CITY.

(83)

REIKIA KARO VETERANŲ
IR KITŲ

Prie atrinkimų, bcilavimų, sandėlio kroviniam.
Būtina pramonė ; nuolat.

R. & V. MILLER, INC.
574 Ferry St., Newark, N. J.

(87)

PAPRASTI DARBININKAI
Fabriko darbui 

80c I VALANDĄ
Būtina pramonė. Daug viršlaikių. 

Nuolatinis darbas.
ATLAS MATERIAL CO.,

, 193 Coffey St.,
Brooklyn, N. Y. (Erie Basin)

TEL. TRIANGLE 5-1162
(86)

STALIORIAI
MAŠINŲ DARBININKAI. APSIGYNIMO 

DARBAS, VIRŠLAIKIAI 
TURI BŪT UNIJISTAI.

U. S. MFG. CO.
151 Fabyan Pl., Newark, N. J.

(87)

VYRAI AR BERNIUKAI
APSIGYNIMO DARBAS 

PUIKIAUSIA PROGA 
VIRŠLAIKIAI

MONARCH COAT CO.,
211 W. 61ST STREET, N. Y. C.

(83)
VYRAI

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

(83)

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)

VAGONŲ 
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS 

KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

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

(93)

MAŠINISTAS—PATYRĘS
Nepaprasta proga pirmos klasės vyrui. Nuola

tinis pokarinis darbas. Aukšta alga.
TELEFONUOKITE SCHAFFNER,

UNION 5-7700.
■ (83)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga.. Viršlaikiai.

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

(84)

REIKIA VYRŲ 
Abelnam daržininkystės darbui. $5 IR $6 

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

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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

TAIPGI PILNAM LAIKUI
BŪTINAS DARBAS 

LANKSTYMUI CARTONS 
MAISTO PRODUKTAM 

Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.
ROSSOTTI 

LITHOGRAPHING CO. 
8511 Tonnelle Ave.

NORTH BERGEN, N. J.
(82)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
' Lavinti ir Nelavinti 

Patyrę ir Be Patyrimo
★ VYRAI PRIE DRATŲ išbandymam Įrengimų
★ VYRAI RADIO TAISYMAMS
★ PUNCH PRESS OPERATORIAI
★ FABRIKŲ MEISTERIAI Motorizuoti Elektros Pajėga 

Presai
★ TOOL MAKERS

STALIORIAI
BROWN & SHARPE Automatinių Sriubų Mašinų Nu
statymui Vyrai

★ VYRAI NUSTATYMUI Barber-Coleman Gear Hobbing 
Mašinas

★ GRINDINIAI IR PIRMIEJI DIRBINIŲ INSPEKTORIAI
★ DARBININKAI PRIE STALŲ IR SUSTATYTOJAI
★ MECHANIŠKI BRAIŽYTOJAI
★ MEDŽIAGŲ KRAUSTYTOJAI
★ MAŠINISTAI
★ PAPRASTI DARBININKAI

GERA ALGA — NUOLATINIAI DARBAI
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP.
829 Newark Ave., Elizabeth, N. J.

(86)

REIKALINGI
Mechanikai ir Mechanikų Pagelbininkai 

Virimų Taisytojai
Valytojai ir Mazgotojai (vyrai ir moterys)

GERA ALGA
Reikalingas Atliekamumo Paliudijimas

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

(81)

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 turime 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

Asmeniškus pasitarimas bus prirengtas jūsų ka*m*ny8tčje sulyg jūsų patogumo.
Rašykite pasisakydami amžių, biznio patyrimą ir 1.1. į

AMERICAN STORES COMPANY
Personnel Department.

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

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

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ 

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
> (86)

MĖSININKAI—KAULŲ IŠĖMĖJAI 
$1.50 Į VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

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

1______________________________________ (84)

VETERANAI 
ARGO PACKAGING CO.

Tęskite savo pakavimo pareigą 
Išsiuntimam už vandenynų. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 
POKARINĖ PROGA 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
Kreipkitės

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

Philadelphia, Pa.
(86)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI-MAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo. 
Išmokysime prie mašinų.

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

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

(86)

JAUNI VYRAI PAGELBININKAI 
Medžio apdirbimo dirbtuvėje

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

__________________ . ________ (82)

Elektros Pajėga Preso
Operatoriai

Ir Pakuotojai
NAKTINIAM ŠIFTAM
NUOLATINIS DARBAS

55 VALANDŲ SAVAITE
Laikas Ir Pusė už Viršlaikius.

Technical Metal Stamping
835 Union St., Brooklyn.

(83)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR 
MOTERYS

Lengvam, švariam darbui 
kaipo

SUSTATYTOJOS
PATIKRINTOJOS 

MAŠINŲ OPERATORĖS 
LYDYTOJOS

Patyrimo nereikia. 

Gera alga nuo pradžios.

MUZIKA JUMS DIRBANT

WMC Taisyklės

General Instrument Corp.
829 Newark Ave., 
ELIZABETH, N. J.

(86)

MERGINOS—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

$24 UŽ 5 DIENŲ SAVAITĘ
VIRŠLAIKIAI PASIRENKAMAI.

KREIPKITĖS
PARKER HERBEX CORP.

29-50 NORTHERN BLVD.. 
LONG ISLAND CITY.*

(87)

MERGINOS 
Perpakavimui tomeičių. 

Gera Alga. 
BUCK WEISS.

212 Miller St., Newark, N. J.
______________________________________

MERGINOS
APSIGYNIMO DARBAS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 

PAREIŠKIMAS

MONARCH COAT CO.,
211 W. 61ST. STREET', N. Y. C.

________________ 1_______ <£22
MERGINOS-MOTERYS

(AMŽIAUS 16 IKI 45)
KAIPO LABORATORIJOS PAGELBININKĖS 

UŽDARBYS VIRŠ
$1200 Į METUS

Lengvas, švarus darbas, užklijavimas leibeiių 
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 Ave. Stotis.) 

£862

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. I.
(86)

MERGINOS
16 METŲ AR VIRŠAUS 

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

dienio iki penktadienio nuo 9 iki 4 P.M.

PENNSTATE CIGAR, INC.
426 E. ALLEGHENY AVENUE

PHILADELPHIA, PA.
(82)

MERGINA PRIE SALAD 
VIRĖJA (2-ROJI) 

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

LAWRENCE HOSPITAL, 
BRONXVILLE, N. Y.

(81)

JAUNOS MOTERYS 
Mokytis prie stalų 

PATARNAVIMO 
Gera alga besimokinant 

Duodama valgis ir uniformos 
Sekmadieniais Nedirbama 

RESTAURANT, 118 FULTON ST., CITY.
________________________ £«L>

wMERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

l-MI JR 2-RI ŠIFTAI' 
KREIPKITĖS 

JOHN J. NESBITT, INC 
STATE ROAD & 

RHAWN ST. 

HOLMESBURG 
PHILADELPHIA, PA.

(86)

Buy More Bonds

I
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NewYoriffl-^WzfeZlnioi Kur Eisime Šeštadienio
Vakarą?

______
—Tai užėjo gadynė! Nėra

Penktadien., Balandžio 6, 1945

DABAR PAS JŪSŲ KRAUTUVININKUS
V

Queens Republikonų Ly
deris Mobilizuoja Savus

Prieš LaGuardia
Paskiausiomis dienomis 

mieste aiškiai pasireiškė reak
cinių republikonų bendrija, 
taikoma pastoti kelią nomina- 
vimui LaGuardijos republiko
nų tikietu ar sudarymui kokios 
bendrijos LaGuardijos para
mai. Warren B. Ashmead, 
Queens republikonų lyderis, 
pereitą antradienį atvirai pa
siūlė sudaryti prieš LaGuar- 
dią bendrą tikietą.

Jie, žinoma, sakosi norį tai 
daryti pagerinimui miesto ad
ministracijos. Tikrenybėje, tai 
atsimokama LaGuardijai už 
priėmimą Darbo Partijos pa-i 
ramos ir daugeliu atvejų koo-į 
peravimą su darbiečiais iškel-

Koncertas Stalingrado 
Našlaičių Paramai

Amerikinės žymios iš žy
miausių meno spėkos suburtos 
išpildyti moderniškos rusų mu
zikos programą koncerte, ku
rio pelnas skiriamas Stalingra
do našlaičių paramai.

Apie Stalingradą niekad ne
prikalbėsi perdaug, nes kiek
vienas atsimena, jog tai mies
tas, kuris sulaikė Hitlerio gau
jų maršavimą pirmyn ir pasu
ko karo eigą. Bet už tai milio- 
nai Sovietų Sąjungos žmonių 
užmokėjo savo gyvastimis. Li
ko tūkstančiai našlaičių, kurių 
auklėjimą išeidami kariauti tie 
didvyriai patikėjo viso pasau
lio demokratiškiems žmonėms.

Tame didvyriško miesto did
vyrišku žmonių vaikučiu auk-

Įėjime nori prisidėti: ir new- 
yorkiečiai. Tai dėl to yra ren
giamas nepaprastas koncertas 
su nacionalėmis dainos ir mu
zikos žvaigždėmis programo
je. Dainuos Lawrence Tibbett, 
Maria Kurenko, solistai, taipgi 
Rusų Choras, vadovybėje Lan 
Adomian. Skambins Eugene 
List ir gros Simfonijos Orkos- 
tra, vadovybėje Leonard Bern
stein.

Koncertas įvyks balandžio 
13-tos vakaro 8:30, Carnegie 
Hall, 57th St. ir 7th Ave., New 
Yorke. Bilietai nuo $1.20 iki 
$3. Gaunami iš anksto salės 
kasoj ir pas rengėjus, Russky 
Golos raštinėj, 130 E. 16th St., 
N. Y.

ti-pravesti mieste darbo žmo
nėms naudingus sumanymus.

Bronxo ir Staten Island re-1 
publikonų lyderiai tuojau pa-' 
rėmė Ashmead siūlymą išstoti 
prieš LaGuardia. Tačiau kai' 
kurie republikonai tuose pat 
apskriciuose ir kitur mieste' 
stoja už rėmimą LaGuardijos. i 
Jie mano, kad jis vienas galė
tų atlaikyti nuo visiško (lemo-, 
kratų įsitvirtinimo Miesto Sa
lėj.

Tuo bendru republikonų ir 
demokratų frontu, svarbiau
sia, norima išmesti Darbo Par
tiją iš jos vietos miesto vy
riausybėje.

Demokratuose tuo ir, gal1 
būt, kitais klausimais irgi yra 
pasidalinimų. Tik pereitą an-i 
tradienį grupė demokratų, va
dovaujama 7-to distrikto ly-Į 
derio, valstijos Seimelio na-i 
rio Patrick Sullivan, pareiškė, 
kad jie kovosią prieš bile kurį Į 
kandidatą, jeigu jį paskirs 
dabartinė Tammanės vadovy
bė.

OPA Įkaitino 8 Auto
Pardavinėtojus į

Kainų Administracija užve-l 
dė bylas iš aštuonių prekiau-i 
tojų automoboliais išrinkti tri-; 
gubas bausmes už perkainuo-. 
tus automobilius, šeši iš tų pa-i 
trauktųjų teismas yra Brook-į 
lyne, o du New Yorke. Jie' 
kaltinami už automobilius i 
(bendroje sumoje) paėmę $4,- 
590.50 perdaug. Iš jų reikalau
ja baudomis $13,771.50. Greta 
to, OPA siekia teismo keliu 
gauti užtikrinimą, kad jie j 
daugiau negalės lupikauti — 
perkainuoti savo prekes.

Šampano “Parės” Jai 
Baigėsi Kalėjimu

Mrs. Helen G. Hines, 46 m., 
iš Rye, N. Y., tapo nuteista 5 
iki 10 metų kalėti už perlinks- 
mą gyvenimą — baliavojimą 
neturint pinigų. Jinai buvus 
plačiai paskilbus šauniomis 
puotomis. Bet toms puotoms 
pinigus pasiimdavo iš savo 
samdytojų, suklastuotais če
kiais. Taip jinai, kaip kaltina
ma . teisme, išimdinėjus virš 
$48,000 iš iždo tos firmos, ku
riai jinai dirbo.

Mrs. Ilines dirbo Baker- 
Rauland Korporacijai, New 
Yorke, 250 W. 57th St. Buvo 
ofiso vedėja-knygvedė su $150 
algos per mėnesį. Bet jai nesi
norėjo taip - gyventi, kaip ga
lėtų su tokia alga. Jai gražų 
buvo atėjus į darbą pasirody
ti, kad jinai “ne iš prastų,” ga
li šauniai pabaliavoti. Buvo iš
didų pasipasakoti, kiek ko ge
ro ji išgėrė, kokias šaunias 
puotas turėjo. Gi turint tiek vi
sokių svečių namuose ir kai
mynams galima buvo pasiro
dyti, su kokiais “puikiais žmo
nėmis” ji turi reikalų, kaip 
“daug uždirba,” ir 1.1. Taip ir 
nusigyrė, nusigėrė, nusididžia- 
vo į kalėjimą.

Angelo Marcopolis, 30 m., 
792 Halt St., sulaikytas kvoti
mui kaltinimu, kad jis iš auto
mobilių išvogęs dvi pinigines.

George Jehanian, 40 m., iš 
Philadelphijos, užsimušė nu
kritęs ar nušokęs gatvėn iš 
šešto aukšto apartmente, 350 
Wadsworth Ave., New Yorke, 
kur jis su žmona svečiavosi 
pas gimines.

Berniuką Kaltina 
Brolžudystėje

Louis Oliver, 14 metų, 724 
E. 158th St., Bronx, sulaikytas 
be kaucijos kvotimui. Įtaria, 
kad berniukas peiliu mirtinai 
persmeigė dviejų metų am
žiaus broliuką Harold. Pirma
jame vaiko perklausinėjime 
policija priėjus prie daleidimo, 
kad jis tai galėjęs padaryti 
iš užvydo, kad motina teikia 
daugiau atydos ir gerumynų 
mažajam, o ne jam.

Veteranas Sulaikytas 
Teismui 15 Metą 

Kaltinimu
Karys Anthony P. Bacchia- 

no tapo pargabentas iš Gua
dalcanal po sargyba, kad sto
tų teisman, New Yorke, 14-kos 
metų senumo įkaltinimu. Bac- 
chiano kaltinamas su kitais 
trim vyrais dalyvavus apiplė
šime gažolinos stoties, Queens 
Boulevard ir 64th Rd., Elm
hurst, L. I. Tame apiplėšime 
buvo užmuštas naktinis sto
ties darbininkas Robert C. 
Alexander.

Apiplėšimas įvyko vasario 
16-tą, 1931 metais, bet kalti
ninkai tuomet nebuvo susekti. 
Pastaraisiais laikais, sakoma, 
iškilo naujų informacijų ir by
la iš naujo atidaryta pernag- 
rinėti. Kiti trys, įtartieji buvus 
to' apiplėšimo dalyviais, buvo 
suimti ir teisiami pereitą rude
nį, bet teisėjai nesusitarė, tad 
ir jų byla gal bus iš naujo 
persvarstoma sykiu su Bac- 
chiano.

Majoro Kepurė Atnešė 
Raud. Kryžiui Naudos

lietuviško teatro, nei visuome
niško vakarėlio, atėjus šešta
dienio vakarui nėra kur eiti, 
kur pasidėti! — aimanavo 
Lauras Jonui.

—Tai, ar nematei Laisvėje i 
garsinimo ?

—N e p ast e b ė j a u.
—Koks gi iš tavęs Laisvės j 

skaitytojas, kad nematei vieti- j 
nėse žiniose, jog Lietuvių Dar-1 
bininkų Susivienijimo (LDS) i 
1-ma kuopa rengia 15-kos me- j 
tų sukakties jubiliejinę pramo
gą šio šeštadienio vakarą, ba
landžio 7-tą, 419 Lorimer St. j

—Argi? Jeigu taip, tai už-į 
eik pas mane po vakarienės, J 
nueisime kartu.

—Dėl ko po vakarienės? 
Garsinime buvo sakyta, kad 
duos namie darytų bulvinių 
dešrų, keptų silkių, taipgi ki- 

! tokių gerų užkandžių ir įvai
rių gėrimų. O balius prasidės 
septyniose vakaro, kaip tik lai
ku šeštadienio vakaro vaka
rienei.

—Tai ačiū už paaiškinimą, 
pasimatysime subatos vakare, 
Laisvės salėj, prie tų skanių1 
vaišių. Ot, būtų gerai, kad ir 

; visi mudviejų “frontai” ten bū- 
; tų, tai bent pabaliavotume.
Lauksime, brolučiai, ir jūs, 
mielos seserėlės, pasimatyti 
LDS 1-mos kuopos baliuje.

Lauras ir Jonas.

Imkite 6 butelius, Šiandien!
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Prašo Vaikam Talkon noti Civilinių Apsigynimui. Ve
žimėlius panaudos talkon vai-

Civilinių Apsigynimas prašo 
visus, turinčius, bot nevarto
jančius vaikam vežimėlius ii’ 
kitokius lengvai stumiamus 
ratus, juos paskolinti ar dova-

kams popieros rinkėjams. Jie 
gali pririnkti daug popieros, 
bet silpnos rankos neišgali toli 
nešti pundus. O vežimėlį stum
ti jiems būtų smagu ir lengva.

L.D.S. 1-MOS KUOPOS METINIS

PARENGIMAS
Įvyks šeštad. Balandžio-April 7 

LAISVĖS SVETAINĖJE
419 Lorimer St., Pradžia 7:00 v. v.

Turėsime gardžių užkandžių: bulvinių dešrų ir 
keptų silkių. Visokių gėrimų.

Prašome visų dalyvauti.
Įžangos Nebus Rengimo Komisija

MIRĖ
Frank Keršulis, 56 m. am

žiaus, gyveno 60-43 Perry 
Ave., Maspeth, N. Y., mirė ba
landžio 4 d., Miesto Ligoninė
je (City Hosp.), Welfare Is
land, New York City. Kūnas 
pašarvotas namuose, po virš 
minėtu antrašu. Laidotuvės 
įvyks balandžio 7 d., šv. Jo
no kapinėse. Laidotuvių parei
gomis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Velionis paliko nuliūdime 
dvi dukteris ir sūnų.

Walter C. Fisher, apie 70 
m., krito ir mirė ant vietos 
IRT Broadway linijos 28th St. 
stotyje, New Yorke.

New Yorko 15-to Precinkto 
stočiai, E. 36th St., planuoja
ma statyti naują bildingą tuo
jau po karo. Stotis lėšuosianti 
$125,000.

SUSIRINKIMAI

Eugene List, žymus pianistas, vienas iŠ daugelio mu
zikos ir dainos žvaigždžių, dalyvaus Russky Golos ruo
šiamame Stalingrado našlaičiu paramai koncerte šio 
penktadienio vakarą, Carnegie Hall, New Yorke. List 
skambins Šostakovičiaus concerto.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos metinis paren

gimas įvyks balandžio 7 d., Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., 7 v. v. Tu
rėsime gardžių užkandžių, bulvinių 
dešrų ir keptų silkių, taipgi visokių 
gėrimų. Prašome narių ir simpati- 
kų dalyvauti šiame iškilmingame 
parengime. Kuopos Valdyba.

(81-82)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambarių apart- 

mentai. Naujai ištaisyti, karštas 
vanduo. $16 į 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
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)

------------------ t
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 iNew 
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)

Majoro LaGuardijos priešai, 
norėdami jį kaip nors pašiepti, 
mažinti, tankiai vadina jį “The 
Hat.” Tai paeina nuo oficialės, 
tam tikrose paradinėse išeigo
se priimtos vartoti penkiaga- 
1 ioninės skrybėlės-cilinderio.

Tačiau paprastieji, demo
kratiški žmonės geriausia ži
no, kad, nežiūrint vienos kitos 
klaidos (o kas jų nepadaro?), 
LaGuardia yra geriausias ma
joras iš buvusių mūsų laikais. 
Tą turėdami mintyje, Oru 
Transporto Komandos bazės 
d a r b i n i ūkai, tarnaujantieji 
Goose Bay, Labrador’, paskel
bė Velykų loteriją išleidimui 
majoro skrybėlės Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Jie uždirbo 
$1,275 ir atvežę čionai įteikė 
per majorą tokios sumos čekį 
Raudonajam Kryžiui.

i '
William Carolan, 6 m., 791 

Fountain Ave., Brooklyne, ta
po pašautas žaidžiant netoli
moje baloje. Menama, kad jį 
pašovė su revolveriu kur nors 
žaidę vaikai.

DANTŲ GYDYTOJAS

IDR..A. PETRIKĄ)
T 221 So. 4th Street •
| BROOKLYN, N. Y. I

? Tel. EVergreen 7-6868 f
—

| VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta. • 
y •

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktj apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

padarau 
paveiks

iu ra javus 
su ame- 

Rei- 
ir

tuvių, kitokių grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esaųt 
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
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVIČHJS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glvlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDM

159 Grand st. Brooklyn, n. y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869?

<—..................... -...................... ........ ...............

LIPTON
MiU.LCJ

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

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

Jules, Jurgensen.

$3171

Persodinam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

VERI-THIN RYTHM...i7-j«w»IPr«d»»a»
movement Smartly styled yell I

Jeweler
Brooklyn, N. Y

ATDARA VAKARAIS.




