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Pittsburgh© Lietuvių žinios 
smetonininkų “Washington© 
Misiją” išvadina švindeliu.

Nors syki pilnai sutinkame 
su tos gazietos nuomonę.

★ ★ ★
L. ž. sako, kad visai nieko 

nepešusios nė tos suvedžiotos
kareiviu motinos, kurios mar- 
savo j Baltąjį Namą. Girdi, jos 
“turėjo tenkintis pamačiusios 
tik Roosevelto sekretoriui, kuri 
gali matyti bet kuris iš gatvės 
atėjęs pilietis” (L. Ž., bal. 6 
d.).

I

Irgi šventa tiesa.
Tačiau L. ž. redaktorius tu

rėjo priminti, kad kiek pir
miau, būtent, vasario 15-17 
dienomis, tam pačiam Wash-; 
ingtone buvo ir kitas panašus 
švindelis. Irgi buvo nuvežtas! 
ilgas memorandumas, irgi bu-! 
vo aplankytas Baltasis Namas, 
irgi buvo pasitenkinta pasima-; 
čius su Roosevelto sekreto
rium, su kuriuomi gali pasi
matyti bet kuris iš gatvės at
ėjęs vaikėzas!

★ ★ ★
Vasario misija buvo suruoš-: 

ta klerikalų ir menševikų, ši-1 
mutis ir Grigaitis kalbėjo viso
“miliono lietuviu vardu.”

Tai buvo didžiausia apga
vystė, bjauriausia švindelis.. 
Tačiau Lietuvių žinios jį la-l 
bai karštai parėmė!

★ ★ ★ ,
Pagaliau susilaukė labai! 

karštos piities ir mūsų krašto

PRIRUOŠIAMOJI TALKININ
KU SUEIGA PLANUOJA 
TARPTAUTINĮ TEISMĄ

prezidentas. Jam šį sykį kailį 
vanoja ne kas kitas, ne bile 
koks balmūtas, bet iš lietuviš
kųjų pupų iškritęs Cleveland© 
Dirvos redaktorius, jo eksce
lencija Karpius. Tik pasiklau
sykite :

“Stalinas pinkles pynė, o 
mūsų prezidentas j jas įsipai
niojo.

“Nors jis yra pažadėjęs im
tis ‘nedvejotinai naudoti mūsų 
šalies įtaką — ir naudoti ją 
dabar’ — jis tuos savo pa
reiškimus užmiršo ir prisidarė 
sau ir pačiai Amerikai daug 
nemalonumo” (D. bal. 6 d.).

★ ★ ★
Kodėl važiuodamas į Yalta 

mūsų gerasis prezidentas ne
pasiklausė Karpiaus, ką dary
ti, ką kalbėti ir kaip iš Stalino 
“pinklių” išsisukti? Būtų pa
siklausęs, būtų tiek “košės” 
nepriviręs sau ir kraštui.

O gal Rooseveltas visai nė 
nežinojo, kad Clevelande sėdi 
toks didelis ir smarkus vyras, 
kaip K. S. Karpius?

★ ★ ★ i
Metodistų kunigams nevalia 

rūkyti. Tabakas esąs velnio iš
radimas. Kas pasiduoda taba
kui, tas plačiai sau atsidaro 
duris į pragarą!

Bet skaitau pranešimą iš 
Manchester, N. H., kad Rev. 
Robert Friend, dar tik 28 me
tų amžiaus, nutarė tą velnio 
pagundą išbandyti. Savo kole
goms jis pareiškė: Rūkymas 
yra grynas mano asmens rei
kalas. Tai grynai sveikatos ir 
kišeniaus dalykas.

Ką dabar su tuomi sukilė
liu padarys tos bažnyčios fa
natiškoji dvasiškija, tai neži
nia.

Julius Smetonukas užsispy
rė neduoti Pijui Grigaičiui jo
kio griekų atleidimo.

Kiek daug sykių Grigaitis 
yra išniekinęs, išplūdęs, tie
siog su žeme sumaišęs visus 
rusus, tačiau vistiek Smetonu
kas sako: “Šitų nelietuviškų ir 
■neamerikietiškų jėgų priešaky
je stovi rusiškų socialistų Šulas 
p. Grigaitis” (Dirva, bal. 6

And that is all!

Dr. Graičunas rašo, kad jie 
yra pasimoję atgaivintąją 
Waukegano Lietuvių Literatū- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Raudonoji Armija Užėmė 
Vienos Gelžkelių Stotis;

Pasiekė Miesto Širdį
London, bal. 9. — Nacių donarmiečiai paėmė Tuliną, 

radijas pranešė, kad So- : Neulengbachą ir eilę kitų 
vietų kariuomenė prasiver-! miestų bei miestelių — viso
žė jau į pačią širdį Vienos, 
Austrijos sostamiesčio. — 
Viena pirm karo turėjo du 
milionus gyventojų.

Sovietai oficialiai prane
šė, kad Trečioji Ukrainos 
armija užėmė tris didžią
sias Vienos geležinkelių 
stotis — rytinę, pietinę ir 
vakarinę; sykiu buvo užim
tas didis Vienos arsenalas.

Vienos apygardoje rau-

Mannerheim Ragina 
Suomius Atgaut So
vietų Draugiškumą
Helsinki.— Suomijos pre

zidentas, maršalas Carl G. 
Mannerheim, kalbėdamas 
atsidariusiame naujajame 
seime, ragino suomius “su- 
megsti pastovius draugiš
kumo ryšius su Sovietų Są
junga, paremtus bendrai
siais abiejų kraštų reikalais 
'ir savitarpiniu pasitikėji
mu.”

Suomijos seimo pirminin
kas K. A. Fagerholm taip 
pat sakė, kad vienas grei
čiausių valdžios reikalų yra 
“sukurti kaimyniškų šalių 
pasitikėjimą, ypač įgyti So
vietų Sąjungos palanku- 
ma.” v

Talkininkai sulaužė vo
kiečių šimto mylių frontą 
palei Weserio upę.

Pasitraukė Suomijos 
Ministerių Kabinetas
Suomijos radijas pranešė, 

jog atsistatydino Suomijos 
ministerių kabinetas, kurio 
premjeras buvo Juho K. 
Paasikivi.

Maskva. — Visuose fron
tuose sovietinės jėgos bal. 7 
d. sudaužė bei sugadino 60 
vokiečių tankų ir motorinių 
patrankų ir sunaikino 85 jų 
lėktuvus.

ČECHOSLOVAKUOS VAL
DŽIOS SASTATAS

London.— Perorganizuo
ta Čechoslovakijos valdžia 

išleido pareiškimą, kad ji
nai laikysis arčiausiai So
vietų Sąjungos kas liečia 
praktinius karinius, politi
nius ir kultūrinius santy
kius.

Į pertvarkytą Čechoslo
vakijos ministerių kabinetą 
įeina pulkininkas Zdenek 
Fierlinger kaipo premjeras, 
Jan Masaryk — užsienio 
reikalų ministeris, genero
las Ludvik Svoboda — kra
što gynimo ministeris, Vac

daugiau kaip 150 gyvena- 
Įmųjų vietovių.

Per dieną sovietiniai ka
riai šiame fronte suėmė 

• virš 5,000 hitlerininkų ir 
pagrobė 8 jų lėktuvus, 32 
tankus bei motorines pa
trankas) 107 lauko patran
kas, ltt garvežių, 1,058 va

rgonus, 300 trokų bei auto-
(Tąsa 5-tame pusi.)

SOVIETAI VIDURYJE
KARALIAUČIAUS; SU

ĖMĖ 15,000 NACIU
London, bal. 9. — Berly

no radijas skelbė, kad rusai 
pasiekė Karaliaučiaus vi
durį.

Maskva oficialiai prane
šė vakar, jog Trečioji Bal
tarusijos armija per nuož
mius visos dienos mūšius 
sulaužė vokiečių apsigyni
mo linijas aplink tvirtoviš- 
ką Karaliaučių, įsiveržė į 
patį miestą ir užėmė septy
nis jo apskričius. Kartu 
raudonarmiečiai paėmė 
svarbiausią Karaliaučiaus 
geležinkelių stotį Kontienen 
ir miesto uostą. Likusioje 
Karaliaučiaus dalyje naciai 
tapo kietai suveržti. Kau
tynėse dėl miesto per dieną 
tapo suimta daugiau kaip 
15,000 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Vokiečių Robotbombos V-2 
Jau Nepasiekia Anglijos
London. — Nuo kovo 29 

d. iki balandžio 9 d. nė vie
na vokiečių rakietinė ro- 
botbomba V-2 nenukrito į 
Angliją. Talkininkų lakūnai 
sunaikiho robotbombų lai
dymo lizdus* Holandijoje ir 
šiaurvakarinėje Vokietijoj; 
o iš toliau rakietinės nacių 
bombos jau nepasiekia An
glijos.

Nuo 1944 m. birželio 15 d. 
iki šiol robotbombos užmu
šė 8,43-6 žmones Anglijoje ir 
sužeidė 25,000.

lav Nosek — vidaus reikalų 
ministeris, komunistas; ku- 
nig. Frantisek Kala—paštų 
ministeris ir kt.

Šalia V. Noseko, yra dar 
trys komunistai ministerial. 
Fierlingeris pirmiau buvo 
Čechoslovakijos ambasado
rius Sovietų Sąjungai. Če- 
choslovakų prezidentas Ed. 
Benes, po apsilankymo Ma
skvoj, kaip jau pranešta, 
sugrįžo su savo ministerių 
kabinetu į laikinąją sosti
nę Kosice, išvaduotoje savo 
šalies dalyje.

Washington, bal. 9. — 
Prasidėjo pasitarimai tarpe 
penkių didžiųjų talkininkų, 
pasiruošimui prie Jungti
nių Tautų konferencijos, 
kuri atsidarys San Francis- 
coj bal. 25 d.

Pasitarimuose dalyvauja 
Amerikos, Anglies, Sovietų,

Apart 100 Milionų Dol. Aukso, 
Jankiai Sučiupo dar Bilionus

Merkers, Vokietija.—Ame
rikiečiai sučiupo druskos 
kasykloj šioje apylinkėje ne 
tik 100 tonu vokiečiu auk
so, po milioną dolerių ver
tės tonui, bet $2,000,000 po
pieriniais Amerikos dole
riais, daug popierinių Ang
lijos ir kitų kraštų pinigų 
ir Vokietijos markių — gal 
viso iki bilionu doleriu.

Kada generolo Pattono 
Trečiosios armijos jankiai 
užklupo tą lobyną požemy
je, rado ir jo sargą dr. 
Wernerį Viecką, Vokietijos

Apsupty Nacių Naikini
mas Sulaiko Greitesnį 
Amerikiečių Maršavimą

Paryžius. •— Pirmoji A- 
merikos armija galėtų grei
čiau maršuoti artyn Berly
no, jeigu ne tie apsupti 
Ruhr srityje vokiečiai. Ap
supime yra iki 150,000 vo
kiečių, ir reikia didelio 
skaičiaus amerikiečių ne
leist priešams ištrūkti. Ap
gultieji naciai turi būti su
naikinti bei suimti pirma, 
negu ši jankių armija galės 
visomis jėgomis žygiuoti 
link Berlyno.

Pranešama, kad apsup
tieji gerai ginasi. Bent da
lį ginklų ir amunicijos jie 
gauna iš Esseno ir kitų fa
brikų apsuptame plote.

Rochestery, N. Y., Mirė 
E. Pabianskienė

šeštadienį, balandžio 7 
d., mirė Ella Pabianskienė, 
gyvenusi po num. 191 Dur
ham St., Rochestery, N. Y. 
Paliko nuliūdime savo vy
rą Joną, dukterį Ed. Kris- 
manienę ir du sūnus — Jo
ną ir Albertą.

Velionė buvo narė Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo ir Mezgėjų Kliubo. Jos 
kūnas pašarvotas George 
Savage šermeninėje, iš kur 
bus laidojama, pradedant 
9:30 valandą šį antradienį 
iš ryto. Bus palaidota Holy 
Sepulchre kapinėse.

John Pabyanskis.

Devens, Mass. — Vokie
čiai belaisviai atsišaukė iš 
šios koncentracijos stovyk
los per radiją į nacius, kad 
tuoj aus sudėtų ginklus ir 
pasiduotų.

Francijos ir Chinijos atsto
vai ir teisininkai. Yra ir 
trejeto desėtkų kitų Jung
tinių Tautų teisininkų. Visi 
jie išvien gamins planus bu
simajam Tarptautin. Tei
smui. Tas teismas spręs tū
lus nesusipratimus tarp į- 
vairių kraštų po karo.

! valstybės banko valdininką. 
Rakto negalėjo surast, tad 

i jie išsprogdino mūro sieną 
i kasykloje, kur taip pat bu- 
vo paslėpta šimtai brangių 

i paveikslų, statulų ir kitų 
meno kūrinių iš įvairių 
kraštų. Vieck sakė, jog čia 
buvo laikoma du trečdaliai 

i vokiečių valstybės iždo. 
Liekamas trečdalis yra ki
toje druskos kasykloje. 
Jankiai užėmė ir šios ka
syklos vietą. Dar nežinia, 

i ar jie surado naująjį nacių 
[brangenybių sandėlį.

Hitlerininkai Vakaruose 
Tik Betvarkiai Kovoja, 

Kaip Govėda
1-sios Armijos Frontas.— 

Šiame amerikiečių armijos 
fronte vokiečiai dažnai tik 
palaidai tekovoja, kaip miš
ri govėda, be karinės tvar
kos. Amerikiniai korespon
dentai rašo, kad čia naciai 
supranta, jog karo, pabaiga 
arti, taigi nenori mirti už 
prakištą dalyką.

Amerikiečių saržentas 
J. R. Hackett sakė: “Man 
būtų bjauru net pamanyti, 
kad mūsų kareiviai tik tiek 
tekovotų prieš įsiveržėlius į 
Jungtines Valstijas, kaip 
šie Fricai kovoja prieš mus 
Vokietijoje.”

Tarp kitko, amerikiečiai 
beveik be jokio nacių pasi
priešinimo užėmė Goettin- 
geno miestą.

Suėmė Yamashitą, Bet 
Ne Japonu Generolą...

Luzon. — Amerikiečiai, 
įsiverždami į Mabitacą, į 
pietus nuo Manilos, Filipi
nų sostamiesčio, suėmė ja
poną vardu Yamashitą. Kai 
kurie sujudo, manydami, 
kad gal tai būsiąs japonų 
komandierius generolas Ya
mashitą, persirengęs civili
niais drabužiais.

Bet pasirodė, jog čia ne 
priešų generolas, bet drau
giškas amerikiečiams civilis 
japonas, tik tuo pačiu var
du. Šis japonas, 60 metų 
amžiaus, rėmė Filipinų par
tizanus kovoj prieš įsiver
žėlius japonus ir davė par
tizanams 2,500 dolerių. Jis 
yra 30 metų išgyvenęs Fi
lipinuose.

Anglai Šonu Apėjo Bremeną, 
O Amerikiečiai Hanoverį; 
Jankiai Įsiveržė į Esseną

Paryžius, bal. 9. — Vieni'jos fabrikų centrą, Ruhr 
anglų kariuomenės jungi- srityje, kur apsupta iki 
niai puola, vokiečius Breme- 150,000 nacių.
no pakraščiuose, o kiti p ra- Į pietų rytus nuo Hano- 
maršavo į pietų rytus nuo verio amerikiečiai užėmė 
Bremeno. Devintosios ar- Hildesheimą, 126 mylios j 
mijos jankiai prasiveržė į vakarus nuo Berlyno. Pir- 
pietų rytus nuo Hanoverio, moji Amerikos armija, 
400,000 gyventojų miesto; grumdamasi linkui Berly- 
kiti šios armijos kariai ata-j no, paėmė pozicijas tarp 
kuoja Hanoverio priemies-iMuelhauseno ir Hann-Mu- 
čius. Dar kiti Devintosios endeno. Keli šimtai jankių 
armijos amerikiečiai įsi- i parašiutistų iš lėktuvų nu- 
veržė į Esseną, didžiausią sileido į vokiečių užnugarę 
vokiečių ginklų ir amunici- šiame fronte.

ANGLU ARTILERIJA
BOMBARUOJA BRE

MENO UOSTAMIESTĮ
Paryžius. — Anglų ka

riuomenė užėmė pozicijasl 
Bremeno uostamiesčio pa
kraščiuose. Jų artilerija 
pleškina karinius taikinius 
mieste ir uoste. Anglai jau 
sekmadienį pasiekė vietas 
už 7 mylių nuo Bremeno, 
apie 300,000 gyventojų mie
sto.

Suimti vokiečių oficieriai 
sako, jog nacių komanda 
nežino, ar anglai šturmu 
ims Bremeną ar apeis jį ir 
maršuos į Hamburgą, to
liau i šiaurės rytus.

Bremenas yra karinių 
fabrikų ir laisvastatyklų 
centras ir buvo nacių sub- 
marinų lizdas.

9-ji Jankiu Armija Išlaisvi
no Lenku Kardinolą

Paryžius. — Devintosios 
amerikiečių armijos kariai 
Velykų dienoje išlaisvino 
Lenkijos kardinolą Augus
tą Hlondą, 63 metų am
žiaus. Naciai laikė jį kaipo 
įkaitą po policijos priežiūra 
vienuolyne Wiedenbruecko 
mieste.

Amerikiečiai klausinėjo, 
kaip vokiečiai elgėsi su juo. 
Kardinolas atsakė: "Viskas 
dabar užmiršta. Tai asme
niniai mažmožiai.”

Jis nemėgino kritikuoti 
hitlerininkų, nors komerci
nė spauda vadina jį “di
džiausiu nacizmo priešu.”

Pirm Bėgdami Na
ciai Žudė Nusilpnin
tus Savo Belaisvius

Ohrdruf, Vokietija. —Ka
da Trečiosios amerikiečių 
armijos tankai artėjo prie 
vokiečių belaisvių koncent
racijos stovyklos, nacių 
žandarai sušaudė bent 
belaisvių, kurie buvo badu 
ir kankinimais visai nu
silpninti. Stipresnius belais
vius naciai sumetė į trokus 
ir išsivežė. Tarp sušaudytų 
buvo daugiausia rusų, len
kų, francūzų ir žydų ir 
bent vienas Amerikos lakū
nas.

Nuo vokiečių pabėgusieji 
belaisviai liudijo, kačl čia 
naciai užkankino bei nužu
dė apie 2,000 politinių kali
nių. Jų kūnai palaidoti di
džiulėje duobėje už mylios 
nuo tos stovyklos.

Okinawoj Japonai 
Kontr-Atakuoja

Guam, bal. 9. — Ameri- >
kiečiai yra užėmę jau ket
virtadalį Japonijos salos .
Okinawos. Amerikos mari- 
ninkai pažygiavo dar porą 
mylių pirmyn Okinawos 
pussalyje Motobu. Bet ja
ponai desperatiškai kontr
atakavo amerikiečius pie
tinėje Okinawos dalyje ir 
privertė jankius apleist vie
ną kalvą.

NAUJAS GRAIKŲ MINIS- 
TERIŲ KABINETAS

Athenai, — Graikų arki
vyskupas Damaskinos, vei
kiąs kaip emigracinio kara
liaus pavaduotojas, ’ pavarė 
diktatorišką premjerą gen. 
N. Plastirą ir pakvietė ad
mirolą Petrą Vulgarį suda
ryt naują ministerių kabi
netą.

Naujame Graikijos mini
sterių kabinete P. Vulgaris 
yra premjeras, sykiu laivy
no ir oro jėgų ministeris; 
Gr. Kasimaties — ūkio ir 
darbo ministeris, A. Dimit- 
racopulos — viešųjų darbų.

Paskutin. laiku Graikijos 
monarchist, spauda paskelbė 
nacišką gen. Plastiro laiš
ką, rašytą 1941 m. Tame 
laiške jis pageidavo, kad 
vokiečiai padėtų baigt karą 
carp Graikijos ir Italijos. 
Plastiras persekiojo liau
dies fronto partizanus.

Associated Press teigia, 
kad naujasis graikų prem- A j 
jeras Vulgaris esąs nepar- 
tijinis. x

3-ji jankių armija pažy
giavo dar 13 myl. pirmyn.
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Ukraina Apvienyta
Ne visuomet visi spėja sekti gyvenimo 

eigos “smulkmenas” ir dėl to ne visuo
met visi spėja padaryti atitinkamas iš
vadas tam tikraisiais didžiuliais klausi
mais.

Dabar, kai Tarybų vyriausybė pasiūlė, 
kad San Francisco konferencijoj būtų 
pripažinti balsai Ukrainai ir Bielorusi- 
jai, pasaulis pradėjo daugiau dėmėtis ir 
tais t. v. “smulkiaisiais dalykėliais.”

Dienraščio “PM” korespondentas Mas
kvoje, Ralph Parker, rašo praeitą sek
madieni apie Ukrainą. Jis pažymi tą 
faktą, jog Ukraina tik dabar tebėra pil
nai apvienyta (ji buvo apvienyta 1939 
metais, bet paskui turėjo kentėti poros 
metų vokiškąją okupaciją). Visi ukrai
niečiai tebėra įjungti į tarybinę Ukrai
ną, išskiriant apie pusę milijono Karpa- 
to-Ukrainų, įeinančių į Čechoslovakijos 
respubliką.

Tarybinė Ukraina dabar turi apie 40 
milijonų gyventojų. Šalis neišpasakytai 
turtinga: žemė derlinga, ji turi neišma
tuojamų mineralinių resursų: anglies, 
geležies ir kt. Ukrainiečių tauta susipra
tusi ir kultūriška.

Ukraina Tarybų Sąjungoj vaidina di
džiulę rolę daugeliu atžvilgių. Šiame ka
re ukrainiečiai pasirodė labai drąsiais ir 
narsiais kovotojais prįeš. .vokiečius. Uk-1’ 
raina suteikė daugybę žymių karvedžių 
—maršalų, generolų, — prisidėjusių prie 
Jungtinių Tautų karo laimėjimo, žodžiu, 
Ukraina — viena retų valstybių Europo
je ir pasaulyje.

Vienintelis primetimas, kurį tūli poli
tikieriai gali Ukrainai padaryti, yra tas 
faktas, kad ji įeina į tarybinių tautų fe
deraciją. Ir tik dėl to kai kurie net ir 
liberalai priešinasi pripažinti Ukrainai 
balsą busimuosiuose taikai palaikyti or
ganizacijai seimuose. Bet tai yra nerim
tas primetimas ir, jei Tarybų Sąjunga 
griežtai reikalaus, tai Ukraina su Bielo- » 
rusija ir bus San Francisco oficialiai at
stovaujamos kaipo įsteigėjos organizaci
jos taikai palaikyti.

Bielorusija, tiesa, mažesnė valstybė už 
Ukrainą, — teturi arti 11 milionų gy
ventojų. Tačiau ir ši yra svarbi valsty
bė ir labai daug prisidėjo prie karo lai
mėjimo.

Abi šios valstybės jau yra padariusios 
kai kuriuos savystovius žygius užsienių 
reikaluose.

Šiuo Tarybų Sąjungos pasiūlymu (pri
pažinti Ukrainai ir Bielorusijai balsus 
San Francisco konferencijoje), rodosi, 
turėtų džiaugtis kiekvienas žmogus, ku
riam rūpi tautų savystovumas. Deja, 
taip nėra. Daugelis, kaip mes minėjome, 
net liberalų tokiam pasiūlymui priešina
si. O jie priešinasi, matyti, vyriausiai dėl 
to, kad sumanymas išplaukė iš Tarybų 
Sąjungos vyriausybės.

tenkinę čiang-kai-šeko ir jo bičiulių re
akcine politika, — politika, nevedančia 
Chiniją į gerąją pusę..

Chinijos armija nėra tvirta, nes (kaip 
vienas žurnalistas kadaise yra pažymė
jęs) į tą armiją rekrutai neretai gabe
nami surišti ir plakami. Kita atgyvenu
si liekana toje armijoje:- bagotesnieji 
chiniečiai samdė biedniokus, kad šie eitų 
už juos kariauti. Pasamdytieji kariauti 
nepaiso,— pirmai progai pasitaikius, pa
siduoda priešui į nelaisvę.

Netenka nei sakyti, kad tokioje armi
joje moralas negali būti aukštas. O be 
aukšto moralo yra prasta armija.

Kitaip toje Chinijos srityje, kurią val
do komunistai. Čia viskas remiasi patri- 
jotizmu, tėvynės meile ir jos reikalų su
pratimu. Gyventojai čia aprūpinami rei
kalingiausiais pragyvenimui daiktais. 
Nėra Čia labai turtingų, bet nėra ir alka
nų. Chinijos komunistų armijos moralas 
yra aukštas. Ji gerai išsilavinusi ir pasi- 
rįžusi. Jei tik ji turėtų užtenkamai gink
lų, ji galėtų puikiausiai kariaut prieš ja- 
pon. neprietelius. Deja, jai stokuoja gink
lų. Ši armija daugiausiai naudojasi tais 
ginklais, kuriuos jai liaudis pagamina 
smulkiose dirbtuvėlėse arba kuriuos ji 
atsiima iš japonų.

Jeigu Tarybų Sąjungai kada nors tek
tų tarti žodis Chinijos reikalais (o jai 
tas žodis tik tuomet tektų, jei prisieitų 
kariauti prieš japonus), tai ji, žinoma, 
pirmiausiai reikalautų pravesti pagrin
dines reformas pačioje Čiungkingo gene
rolų vadovaujamojoje armijoje; Tarybų 
vyriausybė tuomet, beje, pareikalautų 
kuoveikiausiai gerai apginkluoti komu- 
nistin. Chinijos armiją; ji pareikalautų, 
kad Čiang-kai-šekas atitrauktų savo ar
mijas nuo komunistinės Chinijos pasie
nio ir pasiųstų jas mušti bendrąjį priešą 
— japonus.

Kas nors kada nors turės būti pada
ryta Chinijoje!

Cleveland, Ohio
- v—

Kaip matyti iš pranešimų, 
tai clevelandiečiai ne juokais 
rengiasi prie, to didžiojo dvi- 
tikslio parengimo, tai yra, 
paminėjimo drg. J. Žebraus
ko 40 metų sukaktį jo visuo
meniniame darbe ir sukelti fi
nansų dplei Lietuvos nuo karo 
nukertėjusių žmonių.

Teko .girdėti, kad tame bąn- 
kiete dalyvaus ir J. K. Mažuk- 
na iš Pittsburgho, o su juom 
kartu atvažiuos ir dar kele
tas žymesniųjų Pittsburgho 
veikėjų, Apie Akroną ir 
Youngstowna, tai nėra nei 
kalbos, jie visuomet pas mus 
gerai pasirodo.

Iš karto rengėjai buvo susi
rūpinę apie valgius, kurių šiuo 
laiku nelengva gauti, kad kar
tais publiką neapvylus, bet prie 
progos pasikalbėjus su mūsų 
draugais farmeriais tas klausi
mas tapo išrištas ir bus . paga
minti tokie pietūs, kokių dar 
gal būti, clevelandiečiai nėra 
matę.

Bankietas įvyks balandžio 
(April) 22 d., Slovėnų Svetai
nėje, 15810 Holmes Ave., Col
linwood. Pradžia 5-tą vai. va
kare. Pageidaujama, kad pu
blika nevėluotų, nes, kaip ži
noma, pagal naują patvarky
mą viską reikia užbaigti prieš 
12 vai. nakties.

Vienas iš Rengėjų.

Paterson, N. J.

KA NUSITARĖ LIETUVOS KOMUNISTAI 
ATSIEKTI BĖGAMUOJU MOMENTU

DEL KRAŠTO ATSTATYMO?
1944 metų gruodžio 27-30 dienomis Vilniuje Įvyko Lietuvos Komunistų Partijos Centrali- 

nio Komiteto praplėstas susirinkimas (plenumas), kuris plačiai išdiskusavo ekonomines ir 
politines krašto atstatymo problemas ir padarė dideles svarbos tarimus, kurie pasako ko
munistų tikslus ir užduotis bėgamuoju momentu, To plenumo diskusijos trumpoje sutraukoje 
tilpo Laisvėje kovo 22-24 dienomis. Dabar mūsų skaitytojų ir visos lietuvių visuomenės in
formacijai patalpiname to komunistų susirinkimo nutarimus. Manome, jog tai yra labai svar
bus dokumentas, su kuriuomi susipažinti yra pravartu visiems lietuviams.

Dalykai Turės Keistis
Po to, kada Tarybų Sąjunga anuliavo 

savo nepuolimo sutartį su Japonija, rim
tai spėjama, jog Jungtinės Tautos turės 
akstinti Chinijos valdovus (čiungkinge) 
pravesti į geresniąją pusę, reformas.

Kiekvienam, kas seka dalykų eigą 
Chinijoje, yra aišku, jog ten padėtis ne 
kokia. Čiungkingo valdžia toli gražu nė
ra demokratinė valdžia, o kadangi ji ne 
demokratiška, tai ir visas karo vedimas 
prieš Japoniją neina, kaip jis turėtų eiti.

Nekalbant jau apie tai, kad Čiang-kai- 
šekas tebelaiko savo geriausias armijas 
prieš Chinijos komunistų valdomą sritį 
(kurioje gyvena apie 90 mil. žmonių), 
pačioje Čiungkingo valdžioje ne viskas 
gerai. Net ir dalis aukštuose valdiškuose 
rateliuose esančių žmonių didžiai nepasi-

Paimta, Ko Mažiausiai Tikėtasi
Mūsų kariuomenė Vokietijoje netikė

tai sučiupo daug vokiečių aukso ir kito
kių brangių vertybių. Bendrai, karo me
tu tokis grobis labai retai tepasitaiko. 
Priešas, ^paprastai, suspėja xąuksą Jr po-, 
pierinius pinigus paslėpti ir laikyti iki 
paskutiniųjų, jei negali jis to išgabenti į 
užsienį.

Bet mūsų kovūnai Merkerse sučiupo 
milžinišką pinigų sumą ir plytas aukso, 
giliai paslėpto žemėje, druskos kasyklo- 
je!

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, ko
kios vertės gerybių mūsų kovūnai pagro
bė, bet atrodo, jog vertė skaitoma šim
tais milijonų dolerių!

Tai kas nors tokio nepaprasto! Ir tas, 
beje, liudija, jog vokiečiai, nors ir nu
duoda gudrius, padaro didesnių klaidų 
negu ‘negudrūoliai.”

Be to, kad ten rasta daug popierinės 
valiutos ir aukso plytų, tose pačiose ka
syklose buvo paslėpta daugybė visokių 
meniškų vertybių; statulų, piešinių, ir 
kitokių!

Kitose druskos kasyklose, sakoma, at
rasta milžiniškas fabrikas, moderniškai 
įruoštas!

Požeminių fabrikų jau užtiko ir Rau
donoji Armija, — Budapešte ir Silezijoj. 
Menami, kad tokių fabrikų bus ir Ber
lyne, ir Čechoslovakijoj, jr Austrijoj.

Žinoma, fabrikų vokiečiai išgabenti 
niekur negali, — juos tegali tik sunai
kinti, jei suspėja. Bet kai dėl pinigų va
liutos, dėl aukso ir meniškų vertybių, tai 
gudresni ir apdairesni žmonės galėjo 
juos paslėpti ten, kur ne taip greit prie
šas būtų suradęs, jei iš viso bųtų sura
dęs. . , . '

Pasirodo, kad vokieškieji valdovai šias 
gerybes išgabeno iš Berlyno tik šiemet, 
kai Raudonoji Armija artinosi prie Ber
lyno. Vokiečiai grobė brangenybes ir ga
beno į druskos kasyklas, pamiršdami, 
jog čia gali neužilgo atvykti talkininkų 
armijos ir tą viską pasiimti!

0 gal naciai manė, kad atvykusios 
mūsų armijos to visko nesuras? Jie ir 
čia, pasirodo, klydo. Buvo kas apie tai 
pasakė ir parodė pirštu, kame!

Jeigu Hitleris dabar turėtų ilgesnes 
rankas, tai jis, be abejo, sučiuptų tuos, 
kurie atidengė paslaptį. Deja, jo rankos 
jau pertrumpos.

Kaip neimsi, šis mūsų kovūnų laimikis 
yra didelė retenybė ir tas dar sykį paro
do, koki silpni vokiečiai, kaip pas juos 
viskas įra ir eina velniop.

Tai iš tikrųjų liudija, kad fricai neuž
ilgo bus nugalėti.

Drauge, Gilmanai, laikykis, 
kaip drūtas, mes, patersonie- 
čiai, ateiname jums į pagalbą. 
Kovo 25 d. Lietuvių Literatū
ros Draugijos 84 kuopa lai
kė susirinkimą ir rimtai svars
tė, kaip pakelti kuopos iždą 
finansais ir kaip gauti daugiau 
naujų narių į kuopą, kartu ir 
2-rą apskritį, kad pralenkus 
1-mą apskritį (Chicagos), nau
jų narių gavime.

Naujų, narių gavime nutarė
me visi darbuotis, kad įrašius 
į Draugiją visus lietuvius, ku
rie tik myli apšvietą ir kultū
rą. Ir pradžia jau pasirodė ge
ra, nes šiame susirinkime pri
imta 4 nauji nariai, o po su
sirinkimo dar -gauta 3 nauji, 
tai viso jau septyni. Ir tai gau
ta į trumpą laiką.

Taipgi pasimokėjo 
po išrinkta duoklės 
metus iš visų senų 
manau, kad kuopos

arba ta- 
už 1945 
narių ir 
sekreto

rius, P. Dennis ir iždininkas 
S. Vilkas, jau pasiuntė į cen
trą. Todėl ir sakau, drauge 
Gilmanai, ALDLD 2-ro Apskr. 
pirmininke, kuris stojai su Chi
cagos apskričiu į lenktynes, 
varde mūsų apskričio, laiky
kis tvirtai — mes ateiname į 
pagalbą!

Toliau nutarta, kad bendrai 
su draugais rusais ir lenkais, 
ateinančią vasarą, surengti po
rą bendrų piknikų, kad pasi
darius daugiau pinigų, idant 
galėtume sėkmingiau paremti 
progresyvį veikimą. Tam rei
kalui išrinkta ir komisija—J. 
Bimba ir S. Vilkas.

Gerai, draugai, pradžia pa
daryta gera, tįai lai būna mū
sų nusistatymas, kad 1945 me
tais gausim 20 naujų marių į 
Literatūros Draugijos 84 kuo
pą, o kada iždas sutvirtės, tai 
prisidėsime su aukomis ir prie 
steigimo Lietuvių Archyvo.

Klaidos Pataisymas
Laisvėje, No. 70, kur buvo 

paskelbta vardai aukavusių 
Lietuvos žmonių pagalbai, kai 
kurių aukavusių vardai netil
po, tai dabar skelbiame: Vin
cas Krimas aukavo $6, jo var
das nebuvo paskelbtas. Taipgi 
ddjS. ir R. Aučiai aukavo $6, 
o buvo paskelbta tik $5. Klai
dą atitaisau ir draugus atsi
prašau. Jeigu kurių dar vardai 
netilpo, tai prašome pranešti 
ir tas bus atitaisyta.

J. Bimba.

Rengkitės prie dienraščio 
Laisvės didžiojo pikniko liepos 
(July) 1 d., Klaščiaus-Clinton 
Park, Maspeth.

NUTARIMAI:
1. Laikyti svarbiausiuoju uždaviniu trūku

mų ir klaidų, pažymėtų VKP(b) CK nutari
me “Apie trūkumus ir uždavinius Lietuvos 
TSR partinės organizacijos politinio darbo 
srityje,” Lietuvos partinių organizacijų poli
tiniame darbe pašalinimą ir ištaisymą. Lietu
vos KP (b) CK Plenumas įpareigoja partines 
organizacijas visu ryžtingumu pašalinti nu
rodytuosius trūkumus bei klaidas ir pilnutinai 
įvykdyti VKP(b) Centro Komiteto nutarimą.

2. Lietuvos KP (b) CK Plenumas įpareigoja 
partines ir tarybines organizacijas trumpiau
siu laiku baigti su žemės naudojimo tarybinės 
tvarkos atstatymo politinės reikšmės nepa
kankamu įvertinimu, užtikrinti tikslų ir ryž
tingą vykdymą Lietuvos KP (b) CK ir LTSR 
LKT nutarimo “Apie priemones įstatymui dėl 
vokiečių okupacijos padarinių žemės ūkyje 
likvidavimo vykdyti,” užtikrinti ligi 1945 m. 
vasario mėnesio 1 d. pilną sugrąžinimą tei
sėtiesiems šeimininkams žemės ir turto, buo
žių užgrobtų vokiečių okupacijos metu, už
baigti žemės dalinimą žemės ūkio darbinin
kams, bežemiams, mažažemiams valstiečiams, 
paimti darbinių gyvulių, inventoriaus, gyve
namųjų ir ūkio pastatų perteklių iš ūkių, iš 
kurių turėjo būti paimtas žemės perteklius, 
šio turto perdavimą žemės ūkio darbinin- 

J kams, bežemiams, mažažemiams valstiečiams 
\ir vidutinių valstiečių ūkiams, o taip pat tary
biniams ūkiams, MTS ir MANP ir privalomą 
užpirkimą karvių ir veršingų telyčių ūkiuose, 
iš kurių turi būti paimtas žemės perteklius, jų 
pardavimą žemės ūkio darbininkams, beže
miams ir mažažemiams valstiečiams .ir perda
vimą tarybiniams ūkiams.

Tikslu plačiau pritraukti žemės ūkio dar
bininkus ir darbo valstiečius prie įstatymo 
“Dėl vokiečių okupacijos padarinių žemės 
ūkyje likvidavimo” įgyvendinimo sudaryti ak
tyvus valsčiuose ir apylinkėse. Išnaudoti že
mės dalinimo žemės ūkio darbininkams, beže
miams ir mažažemiams valstiečiams priemo
nes kaip galingą įrankį suburti darbo žmo
nėms aplink tarybinės valdžios organus, paža
boti buožiniams bei nacionalistiniams elemen
tams, ryžtingai atsisakius nuo taikstymosi su 
jais.

Plenumas įpareigoja partinius ir tarybinius 
organus greitai ir ryžtingai vykdyti visos že
mės ir turto konfiskavimą tuose ūkiuose, ku
rių šeimų nariai dalyvauja buržuazinėse na
cionalistinėse gaujose, o taip pat nenukryps
tamai taikinti įstatymo “Dėl vokiečių okupa
cijos padarinių žemės ūkyje likvidavimo” 
nuostatus apie žemės. ploto sumažinimą ligi 
5 ha tuose ūkiuose, kurių 'valdytojai arba juo
se gyvenančiųjų šeimų nariai aktyviai rėmė 
vokiškuosius grobikus, bet nepatraukti bau
džiamojon atsakomybėn.

3. Lietuvos KP (b) CK Plenumas įpareigo
ja partines ir tarybines organizacijas pavyz
dingai pasiruošti pavasario sėjai, plačiai iš
vystyti masinį aiškinamąjį darbą tarp darbo 
valstiečių apie didžiulę karinę ūkinę 1945 m. 
pavasario sėjos reikšmę, teikti visokeriopą 
paramą darbo valstiečių ūkiams remonttio- 
jant žemės ūkio inventorių, paruošiant sėklą 
bei darbo gyvulius. Kreipti dėmesį į tarybinių 
ūkių, o taip pat mašinų traktorių stočių, ma
šinų arklių nuomojimo punktų pasiruošimą 
sėjai. Organizuoti mechanizacijos kadrų pa
ruošimą.

Teikti paramą tarybiniams ūkiams ir val
stiečiams, ypač tiems valstiečių ūkiams, kurie 
pirmą kartą gavo gyvulius, tvarkant gyvulių 
žiemojimą. Ryžtingai užkirsti kelią buožinių 
elementų mėginimams naikinti gyvulius.

4. Plenumas: reikalauja iš partinių bei tary
binių organizacijų imtis ryžtingų priemonių, 
siekiant trumpiausiais terminais įvykdyti že
mės ūkio produktų valstybinių pristatymų 
planą.

5. Plenumas įpareigoja partines bei tarybi
nis organizacijas užtikrinti, .kad vyriausybės 
nustatytais terminais visuose ūkiuose būtų 
įvestos ūkio knygos ir pilna žemės ūkio objektų 
apskaitą. Plačiai išaiškinti gyventojams šios 
priemonės reikšmę atstatant ir stiprinant res
publikos liaudies ūkį.

6. Plenumas įpareigoja Lietuvos KP (b)
, iCK Biurą ir Miestų Komitetus, Lietuvos TSR 

Liaudies Komisarų Tarybą ir Miestų Vykdo
muosius Komitetus pravesti sekančias neati
dėtinas priemones miestų ūkiui atstatyti:

a) trumpiausiu laiku pagerinti elektros sto
čių darbą Vilniaus ir Kauno miestuose, at
siekti nenutrūkstamo darbo duonos kepyklose, 
vandentiekyje, ligoninėse, pirtyse, skalbyklo
se ir užtikrinti nenutrūkstamą gyventojų ap
rūpinimą duona, imtis priemonių komunali
nėms bei buities įmonėms, mokykloms, ligoni
nėms ir vaikų įstaigoms kuru aprūpinti;

b) parengti gyvenamojo fondo atstatymo 
planą, pritraukiant prie šio fondo atstatomojo 
darbo plačiuosius miestų gyventojų sluoks
nius.

7. Plenumas įpareigoja partines, tarybines 
ir ūkines organizacijas imtis konkrečių prie
monių respublikos pramonės įmonėms atsta
tyti, kreipiant ypatingą dėmesį į statybos me
džiagų pramonės ir vietinės pramonės įmo
nių atstatymą ir išplėtimą, į plataus vartoji
mo ir namų apyvokos prekių gyventojams ga
mybą.

8. Plenumas įpareigoja Lietuvos KP (b) 
CK Biurą ir Lietuvos TSR Liaudies Komisa
rų Tarybą nedelsiant parengti praktiškas 
priemones, užtikrinančias skubiausią atstaty
mą energetinio ūkio, kaipo pagrindinės bazės 
respublikos pramonei bei miestų ūkiui atkur
ti ir toliau plėsti.

9. Lietuvos KP (b) CK Plenumas reikalau
ja iš visų partinių organizacijų ir komunistų 
kuo ryžtingiausiai kovoti su lietuviškai vokiš
kaisiais nacionalistais ir jų ideologija, be pasi
gailėjimo demaskuoti ir traukti griežton atsa
komybėn nacionalistus ir jųjų pagelbininkus.

Partinės organizacijos turi plačiai išplėsti 
aiškinamąjį darbą gyventojų tarpe, kad trum
piausiu laiku būtų nugalėta lietuviškųjų ir 
lenkiškųjų nacionalistų įtaka jųjų apgautajai 
gyventojų daliai, politiškai izoliuoti buožiniai 
ir nacionalistiniai elementai ir darbo žmonės 
sukelti kovai nacionalistinėms gaujoms likvi
duoti. Būtinai reikia visose apskr. pagreitinti 
naikinamųjų batalionų sudarymą. Plenumas 
įpareigoja partinius ir tarybinius organus im
tis ryžtingų priemonių lietuviškųjų, vokiškųjų 
ir lenkų nacionalistų gaujoms kuo greičiausiai 
likviduoti. Užtikrinti griežtą vokiškųjų oku
pantų piktadarybių bendrininkų nubaudimą, 
organizuoti viešas teismo bylas lietuviškie
siems vokiškiesiems nacionalistams.

10. Įpareigoti CK Biurą, partijos Apskričių 
ir Miestų Komitetus trumpiausiu laiku su
komplektuoti partinių, tarybinių, ūkinių, prof
sąjunginių ir komjaunimo organizacijų apara
tą iš patikrintų, tarybinei valdžiai atsidavusių 
žmonių, sugebančių iš tikrųjų kovoti dėl par
tijos ir vyriausybės nutarimų įgyvendinimo. 
Sistematingai tirti kadrus ir parenkant griež
tai atsižvelgti į politines ir darbines jų 
savybes. Imtis ryžtingų priemonių tarybiniam 
ūkiniam aparatui kuo greičiausiai nuo sveti
mų ir politiškai abejotinų elementų išvalyti, 
drąsiai kelti į dadovaujantį darbą respubliki
nėse, apskričių, valsčių ir apylinkių įstaigose 
dorus ir tarybinei valdžiai atsidavusius darbi
ninkus, žemės ūkio darbininkus, darbo valstie
čius, inteligentus.

11. Pavesti Lietuvos KP (b) CK Biurui pa
rengti partinių, tarbinių ir ūkinių kadrų pa
ruošimo ir patobulinimo planą 1945 metams, 
numatant respublikinės partinės metinės mo
kyklos suorganizavimą, o taip pat reikalingų 
kursų ir seminarų pravedimą.

12. Lietuvos KP (b) CK Plenumas įpareigo
ja partines organizacijas plačiai išvystyti po
litinį darbą gyventojų tarpe, ypatingai kaime, 
demaskuojant lietuviškuosius vokiškuosius na
cionalistus, kaip išdavikus ir pikčiausius lietu
vių tautos priešus, plačiai aiškinti darbo žmo
nėms, kad tiktai Tarybų Sąjungos sudėtyje, 
turint brolišką rusų ir kitų TSRS tautų para
mą, Lietuvos liaudies masėms užtikrinama 
tikroji laisvė, materialinė gerovė ir greitas 
kultūrinis pakilimas, tautinės savo forma ir 
socialistinės savo turiniu kultūros suklestėji
mas.

Auklėti gyventojus tarybinio patriotizmo, 
atsidavimo tarybinei tėvynei, TSRS tautų 
draugystės stiprinimo dvasia. Organizuoti 
darbą dėl išaiškinimo visiems darbo žmo
nėms Ypatingosios Valstybinės Komisijos 
pranešimo “Apie hitlerinių grobikų nusikalti
mus Lietuvos TSR” ir kitų dokumentų apie 
šiurpius vokiškųjų grobikų ir jųjų pagelbinin- 
kų lietuviškųjų vokiškųjų nacionalistų žvėriš
kumus.

Išplėsti platų darbą gyventojams su Tėvy
nės karo eiga supažindinti, visur organizuoti 
sistemingą gyventojų informavimą apie kas
dieninius karinius, politinius bei tarptautinius 
įvykius, apie mūsų šalies karinės ir ekonomi
nės galybės bei josios tarptautinio autoriteto 
augimą, aiškinti gyventojams tarybinės san
tvarkos pagrindus. Visą agitacinį masinį dar
bą atlikti glaudžiame sąryšyje su kovos dėl 
respublikos ūkinių politinių uždavinių įvykdy
mo organizavimu.

13. Plenumas įpareigoja Lietuvos KP (b) 
Apskričių ir Miestų Komitetus sudaryti prie 
visų partijos Apskričių ir Miestų Komitetų 
pranešėjų grupes, užtikrinti vadovaujančiųjų 
darbuotojų sistemingus pranešimus gyvento
jams.

(Pabaiga rytoj)
/
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Dovanos ir Patarimai 
Naujai Atvykusioms 

Gyventojams
Kolonijališkose dienose 

pionieriai vakaruose siuntė 
vagonus, prikrautus maisto 
ir vandens atvykstantiems 
karavanams iš rytų. Inspi
ruota šia tradicija, moder
ninė organizacija, pavadin
ta “Welcome Wagon’, ban
do atgaivinti šią geros va
lios dvasią mūsų miestuose.

Praeitais metais, dvylika 
šimtų “Welcome Wagons” 

šeimininkių padarė net 
300,000 vizitų naujai atvy
kusioms šeimoms arba nau-

rengta susipažindinimo va
karėlis augusiems. Tikrai 
linksmai visi praleido šven
tes.

Šį projektą įsteigė prieš 
16 metų Thomas W. Briggs, 
žurnalistas iš Memphis, Te
nnessee. “Welcome Wagon” 
dabar operuoja net 49 Ka
nados miestuose.

Briggs ketina įsteigti 
“Welcome Wagon’” projek
tą net Pietų Amerikoje, 
Antras Pasaulio Karas lai
kinai sustabdė jo planą.

jai ištekėjusioms ir moti- > Bet bus, pirmas po-karinis 
noms naujai gimusių kūdi- žygis. Tenais jis samdys 
kių net į 600 miestų. Tho-■ vietines moteris tam dar
nias W. Briggs, prezidentas j bu i.
“Welcome Wagon” ketina Šeimininkėms tenka at- 
panašią organizaciją įvesti | likti visokių nepaprastų 
Pietų Amerikoje, kada ka- i darbų. Vieną kartą, viena 
ras baigsis. ! šeimininkė ėjo aplankyti

Kada šeima atvyksta į'jaunavedę, kuri ką tik at- 
svetimą miestą, “Welcome i vyko į miestą. Atvykus su- 
Wagon” šeimininkė ateina į žinojo, kad jaunavedė valė 
namus su pintine dovanų ir namus per visą naktį. Po 
prašo kaip ji gali padėti, gražaus pasikalbėjimo šei- 
ši šeimininkė kartais paga- mininkė išsiėmė kortelę su 
mina valgį, arba padeda su- užrašytu antrašu ir rado 
tvarkyti namus ir t.t. Ji kad ši šeima ne į savo na-
padeda telefoną greitai į- 
vesti, elektrą užsukti, pa
samdo tarnaitę, užregis- Binghamton, N. Y.
iruoja vaikus mokykloje. 
Šeimininkė duoda patarimų 
apie bažnyčią, kliubus, vi-

Lietuvaitės Karinęj Tarnyboj
Velykose išvyko karinėn

mėlį įsikraustė. Jaunavedė 
nenorėjo vėl kraustytis. Ir 
liko šeimininkei visą daly
ką sutvarkyti ką ji ir pada
rė.

Kita šeimininkė buvo iš
siųsta aplankyti išvykusio 
kareivio žmoną. Baladojo ir 
baladojo būti įleista. Galų- 
gale, išblyškusi moteris ati
darė jai duris. Gazas visur 
bute. Aptarnavus moterį, 
šeimininkė sužinojo, kad ji 
bandė nusižudyti. Per kiek 
laiko negirdėjo nuo vyro ir 
manė, kad jis užmuštas. Be j 
pažįstamų, svetimame mie- į 
ste ji nežinojo, ką daryti, 
šeimininkė nuramino šią 
žmoną, pasikvietė kartu 
valgyti pietus, ir nusivedė 
pas parapijos kunigą. Bied- 
įna žmona niekad netikėjo 
■ susilaukti tokio draugišku- 
Imo. Už trijų dienų gavo lai- 
| šką nuo vyro, kad jis grįžta 
namon.

Kita šeimininkė aplanke 
I žmoną su dviem vaikučiais.

Atėjus į jos namus rado, 
I kad tai žmonai ką tik buvo 
> pranešta, kad jos vyras žu
vo nelaimingame atsitikime. 
Irgi be pažįstamų. Šeimi
ninkė stojo į darbą, kreipė
si prie įvairių organizacijų 
tame miestelyje, rado dar
bą moteriai ir viskas gra
žiai baigėsi.

Vyriausias ofisas organi
zacijos randasi New Yorke. 
Tenai iškabinta — “Būk 
pasiruošęs. Bet kas gali at
sitikti, tikėk, kad atsitiks.” 

“Welcome Wagon” bando 
būti draugu.

j Prakeiktasis Išradimas

(Feljetonas)
Nežiūrint to fakto, kad 

mūsų dienose visokiu rūšių 
išradėjai yra laikomi aukš
toje pagarboje, pasidaro di
delių pelnų iš savo išradi
mų, kiti gauna dideles do
vanas už išradimus, paauk
štinimus tarnyboje, bet vie
nas išradėjas ir jo išradi
mas turi susilaukti didžiau
sio pasmerkimo ir amžino 
prakeiksmo nuo visų sąži
ningų ir dorą mylinčių pro- 
nacių. Negali būt jokios a- 
bejonės, kad tokio pragaiš
tingo išradimo niekas kitas 
negalėjo išgalvoti, kaip bol
ševikas ir jau ne kitoks, 
kaip tas, kuris nieko o nie- 

į ko neišmano.
Apie kokį išradimą jūsų 

Paulius čionai kalba, pla
tesnis paaiškinimas reika
lingas tiktai tokiem “glu- 
šam”, kurie dr. Grigaičio 
raštus skaito slebizavoda- 

imi. Kiekvienas sąmoningas 
Ipro-nacis labai gerai nusi
mano, kad tuomi baisiuoju 
pabūklu yra gurbas, kuria
me visų pro-nacių aukščiau
sio pasiekimo protiniai vai
siai atranda amžiną ramy
bę.

Jūsų Paulius, kad ir pli
kas, kaip kulnis, vistiek, ro
dosi, plaukai jam pasišiau- 
šėja, prisiminus, kad Ame
rikos Lietuvių Tarybos, In
formacijų Centro, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos ir kitų

laisves visiem karo krimi-.me į druzgus), aiškinkime, 
nalistam, visiem hitlerinių- kad gurbai suėda visą gy-

fašistinių ir pro-nacinių ko
mitetų telegramos, pareiš
kimai, memorandumai, pra
šymai ir skundai, slenka 
gurban, kaip dulkės orval- 
kio traukiamos į išmatų 
maišą. Ar tai nėra baisu, 
matant, kaip pro-nacių visos 
pastangos eina niekais. Štai 
dabar, besiartinant San 
Francisco konferencijai, A. 
L. T. ir L. V. S. centraliniai 
komitetai zuja visom pa
kampėm, kaip mėlynoji mu
sė, bejieškodami sau prita
rėjų, beaiškindami “Lietu
vos Bylą” visokiem svieto 
padaužom, kurie taip noriai 
visiem prižada savo pagal
bą, tik patys sau negali nie
ko pasigelbėti.

Jūsų Pauliu liūdėsis sle
gia, kaip akmuo sūrį; ži
nant, kad toki brangūs ide
alai, toki skambūs obalsiai, 
kaip žmogaus teisė, pagrin
dinė laisvės apsauga, žmo
niškumas ir demokratybės 
idealai, kuriuos dr. Grigai
tis gabens San Francisco 
konferencijon, pateks gur
ban, kaip žuvis į bučių, 
konferencijos dalyviam vi
sai nei nesužinojus, kad to
ki sumanymai buvo taiko
mi jiems užgirti. Jeigu ne 
tas prakeiktas gurbas, tai 
Grigaitis su Šimučiu ir 
Smetonukas su Karpium 
visai lengvai iškovotų žmo
gaus teises, ir pagrindines

kų talkininkam, “vyriau
siam Lietuvos išlaisvinimo 
komitetui”, trumpai ir aiš
kiai pasakius, nacių sukur
tam naujam lietuviui, kuris 
lietuviškumo monopoliją ! 
aprašė naciam savo bran- ' 
giu krauju, kuris randa į 
bendrą kalbą ir su naciais 
ir su dr. Grigaičiu, su Sme- 
tonuku ir su ponia Tyslia- 
viene, nors pastarieji du 
su dr. Grigaičiu ir nesusi
kalba.

Matote, gerbiami pro-na- 
ciai, kokia .prakeikta pade- • 
tis susidaife: Prakaitas lie
jas, protas) džiūsta, pajėgos 
mažėja, iš ar. Grigaičio jau 
pasiliko tiktai buvusio žmo-' 
gaus šešėlis ir nežiūrint' 
visko, visi virš minėti pro- 
nacių globojami niekšai tu
rės atsisveikinti su jų pra
keiktomis gyvastimis.

Dabar jau daugiau negu 
aišku. Pakol gurbai gy
vuos, tai pro-nacių darbas 
bus dirbamas veltui. Labai 
ilgas ir labai atsargiai ir 
rūpestingai sutaisytas me
morandumas, eis gurban 
stačia galva!

Šitaip dalykam susidėjus, 
jūsų Paulius priėjo išvados, 
kad mums, pro-naciam, da
bar niekas daugiau nelie
ka, kaip pradėti vainą prieš 
gurbus. Užsukime visas 
birbynes ir pradėkime ne
svietiškais balsais rėkti per 
spaudą, gyvu žodžiu ir dar
bais (progai pasitaikius 
sučiupti gurbą, sutraiškyki-

venimą tų, kurie vajavoja 
bolševizmą. Įsąmoninkime 
visuomenę, kad pakol gur
bai nebus pašalinti iš gyve
nimo, patol visi pronaciai 
negalės nei valgyti nei mie
goti, nes viskas, kas tik y- 
ra daroma bolševizmo nai
kinimui, miršta kankinio 
mirtimi gurbuose!

Nėra jokios abejonės, 
kad iškėlus vainos obalsį 
prieš gurbus, atsiras labai 
patogi proga'prašyti aukų 
pas visuomenę. Galima bus 
aiškinti visuomenei, kad ši
tai naujos rūšies Vainai bus 
reikalinga daugybės pasi
šventėlių, kuriem belau
žant gurbus, teks nemažai 
nukentėti. Vieni gaus muš
ti nuo dženitorių. Kiti pa
teks po areštu, kuriuos A- 
merikos Lietuvių Taryba 

; turės šelpti, kaipo politinius 
•prasikaltėlius.

Vedimui vainos prieš 
gurbus, generalio štabo vir- 
išininku skiriu dr. Grigaitį, 
kadangi jis yra iš visų pro- 
naciu sumaniausias ir dau- 
giausiai nukentėjęs, nes dr. 

| Grigaičio protinio darbo 
vaisiai, gurbuose sudaro di- 
džiausį nuošimtį.

Tai ruoškitės, broliai pro
naciai, į karužę, o jūsų 
Paulius duos direktyvas, 
kuriuose ofisuose gurbai y- 
ra pavojingiausi.

Linkiu laimingos pra
džios !

Paulius.
sas miesto įstaigas. Suveda 
žmones vienos kilmės ir t.t. 
Pataria kokias krautuves 
lankyti, ypač tas, kurios re
mia šią “Welcome Wagon” 
projektą.

“Welcome Wagon” yra 
komercijinis projektas ir 
pasekmingas. V i e t i n iai 
krautuvininkai randa, kad 
samdydami tas šeiminin
kes, ir remdami tą darbą, 
tik pagerina savo biznį ir 
užsipelnija žmonių gerą va
lią. Kiekvienas krautuvnin- 
kas duoda dovaną pirmam 
“Welcome Wagon” vizitui.

Geros valios pintinės 
naujai atvykusioms šei
moms paprastai turi pieno,

į tarnybon salugė Mary čepo- 
■ nytė. Prieš išvažiuosiant, teko 
suruošti dėl .jos išleistuves, ku
rios įvyko kovo 24 d., Lietu- 

i vių Salėje. Gražus būrys da
lyvių įteikė Čeponytei gražių 

i dovanų ir pareiškė laimingo 
darbavimosi — gelbėti sužeis-

' tuosius mūsų kovūnus .
Progoje tariu širdingą pa- 

j dėką mano draugėms, dirbu- 
' sioms išleistuvių suruošimui: 
i N. Gamienei, K. Juozapaitie- 
: nei, M. Bekerienei, A. žemai- 
I tienei, S. Balčienei ir draugui 
Staniuliui. Be to, dėkoju ir vi- 

j siems dalyviams, kurie savo 
dovanomis nustebino čepony- 

. tę. Apgailiu, kad M. Noreikie- 
nė negalėjo dalyvauti išleistu- 

I vėse dėl susižeidimo rankos.

WORCESTER, MASS. IR APYLINKES ATYDAI!

OPERETE
“Kada Kaimas Nemiega”

STATO SCENON AIDO CHORAS, VADOVYBĖJE JOZEFINOS KARSOKIENĖS

Sekmadienį, 15 Balandžio - April
Pradžia 3-čią valandą dieną

LIETUVIŲ SALĖJE, 29 ENDICOTT ST., WORCESTER
duonos ir kito labai reika
lingo maisto, vietinį laik
raštį, gėlių ir kortelių, su 
kuriomis nauja gyventoja 
gali gauti dovanų, kada at
lanko vietines krautuves. 
Pavyzdin, ji gali eiti į fil
mas nemokamai pirmą kar
tą, ir pan.

Naujai ištekėjusioms įtei
kiama gėlių, naudinga 
“cook book”, ir dovanoms 
kortelės iš įvairių krautu
vių.

Bet gražiausia ir gal 
naudingiausia pintinė yra 
naujai gimusiam kūdikiui, 
su visokiais naudingais 
daiktais. Kiekviename mie
ste, kur šie “Welcome 
Wagon” įsteigti, visi krau- 
tuvninkai nori prisidėti.

Biznis turi pusiau viešo 
pagrindo, ir beveik kiekvie
name mieste šeimininkės 
atsineša oficialų pasveikini
mo laišką nuo vietinio val
dininko. Yra tiek daug ka
ro darbininkų, kurie kraus
tosi iš vienos vietos į kitą, 
vietiniai pareigūnai mano, 
kad šis tikrai svarbus dar
bas.

Neseniai viena valdiška 
įstaiga buvo perkelta iš 
vienos vietos į kitą, toje 
įstaigoje dirbo su virš du 
šimtai šeimų. Persikėlimas 
įvyko kaip tik prieš Kalė
das. Vietinė šeimininkė ap
lankė majorą, Vaizbos Bu
tą ir vietinius krautuvnin- 
kus ir su visų pagelba ji 
surengė Kalėdų festivalą. 
Festivalas buvo vaikams, 
per Naujus Metus buvo su-

Prieš pat Velykas išvyko ka- 
1 rinėn tarnybon slaugė Hedwig 
j Jasilionytė, o nuo seniau jau 
tarnauja slaugės Helen Pine 

i ir Dorothy Kazlauskaitė. Ki
tuose karo veiksmų skyriuose 
tarnauja Stella Skrebytė (ji 
šiomis dienomis viešėjosi čio
nai pas motiną), ir Edith Bu- 
baitė. Stephie Jakševičiutė tar
nauja Raudonajame Kryžiuje 
ir randasi Europoj. Neužilgo 
išvyks karinėn tarnybon Ma
rion Maslauskaitė. Tai jau gra
žus būrys merginų dirba karo 
tarnyboje.

Teko girdėti, kad karo veik
smuose žuvo Antano Garuckio 
sūnus ir Elzbietos Kuprienės 
sūnus. Gaila.

K. Juozapaitienė gavo ži
nią, kad jos sūnus Alfonsas 
Šulskis sužeistas. Linkėtina, 
kad jis greitai pasveiktų.

Teko girdėti, kad Martinas 
Varkulis, bedirbdamas pava
sario darbus apie namus, 
nugriuvo nuo kopėčių ir smar
kiai užsigavo. O Frank žeboris 
— susirgo ir tapo išvežtas li- 
gonbutin. Linkime greit pa
sveikti.

Paulina Jasilioniene.

KĄ KRIENAS SAKO-
Įlitleris — pabaisos ir 

pasibjaurėjimo simbolis.

Iš visko matyt, hitlerinin
kai yra pasiryžę paskęsti ir 
ir. prigert savo žmonių 
kraujuje, nugramzdinant 
kartu daugiausia kiek ga
lint nekaltų aukų, nepai
sant, kas jos bebūtų.

AIDO CHORAS VADOVYBĖJE JOZEFINOS KARSOKIENĖS
" ————- . ■ —

Operetė “Kada Kaimas Nemiega” vaizduoja gyvą, tipišką Lietuvos kaimo gyvenimą, tėvų rūpesnį tradiciniai nusta
tyti vaikų gyvenimą. Vaizduoja pasiryžusią įsimylėjusių kovą su tradicijom, pastojančiom kelią jų laimei. O tą margą 
kaimo gyvenimą, lyg vainiku, puošia liaudies dainos, žaislai.

Gerbiami dailės mylėtojai - rėmėjai, nepraleiskit progos, matykit vaidinimą, girdėkit dainas šios operetės!
Kviečia AIDO CHORAS

i
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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(Tąsa)
Su plevėsuojančiais frako skvernais 

tais pat laiptais į viršų nubėgo vienas iš 
dviejų garlaivio oficiantų palyginti su 
baltomis siūlinėmis pirštinėmis. Su fo
kusininko vikrumu jis mosikavo mažu
čiu padėklu su rūkstančiais “limonado— 
gazes” buteliais.

Taip prasidėjo jūra.
Petia jau suspėjo aplandžioti visą garlai

vį. Jis išaiškino, kad tinkamų vaikų nė
ra ir maloniai susipažinti beveik nėra 
su kuo.

Iš pradžių, tiesa, buvo kiek vilties tom 
dviem mergytėm, prieš kurias Petia taip 
nevykusiai parodė savo jūrines žinias.

Tačiau ši viltis nepasiteisino.
Pirmiausia, mergaitės plaukė pirmo

joje klasėje ir iš karto davė suprasti, 
pradėjusios su guvernante kalbėti fran- 
cūziškai, kad berniukas iš antrosios kla
sės —« ne jų lauko uoga.

Paskui vieną jų, kai tik išplaukė į jū
rą, užsūpavo, ir ji — Petia ją matė pro 
neuždarytas duris — gulėjo aksominėje 
sofoje neprieinamai puošnioje pirmosios 
klasės kajutėje ir žindo citriną, o tai bu
vo labai biauru.

Ir, pagaliau, denyje likusi mergaitė, 
nors buvo neabejotinai graži ir elegan
tiška (ji buvo apvilkta trumpu palčiuku 
auksinėmis sagomis su inkarais ir užsi
dėjusi matrosiška kepuraite su raudonu 
prancūzišku kutu), pasirodė esanti ne
girdėtai kaprizinga ir verksnė. Ji be 
galo ginčijosi su savo tėte, aukštu, visiš
kai flegmatišku ponu su žandenomis ir 
pelerina. Jis buvo kaip du lašai vandens 
panašus į lordą Glenarvaną iš knygos 
“Kapitono Granto vaikai.”

Tarp tėvo ir dukters visą laiką vyko 
toks dialogas:

— Papa, man norisi gerti.
— Norisi, persinorės, apsikęs, — 

flegmatiškai atsakinėjo lordas Glenar- 
vanas, neatsitraukdamas nuo jūrinio bi
noklio. <

Mergaitė kapriziškai trypė koja ir pa
keltu tonu kartojo:

— Man norisi gerti.
— Norisi, persinorės, apsikęs, — dar 

ramiau kalbėjo tėvas.
Mergaitė su atkakliu įnirtimu tvirti

no: .
— Papa, man norisi gerti. Papa, man 

norisit gerti. Papa, man norisi gerti.
Seilės virė jos piktose lūpose. Ji nuo

bodžiai traukė balsu, bet ką galinčiu iš
vesti iš kantrybės:

— Pa-a-apa-a-a, ma-a-a-n no-o-o-risi 
ge-e-erti.

Į tai lordas Glenarvanas dar abejin- 
giau atsakinėjo, nesiskubindamas ir ne
keldamas balso:

— Norisi, persinorės, apsikęs.
Tai buvo dviejų užsispyrėlių dviko

va, prasidėjusi dar beveik Akermane.
Suprantama, apie jokią pažintį nebu

vo nė ko galvoti.
Tada Petia surado labai įdomų dar

bą: jis pradėjo vaikščioti paskui vieną 
keleivį. Kur keleivis — ten ir Petia.

Tai buvo labai įdomu, juo labiau, kad 
keleivis jau seniai atkreipė į save ber
niuko akis tam tikru savo elgesio ir ap
daro keistumu. .

Gal būt, kiti keleiviai, nieko nepaste
bėjo. Tačiau Petiai krito į akis vienas 
dalykas, kuris jį smarkiai nustebino.

Mat, keleivis plaukė be bilieto. O tuo 
tarpu vyresnysis padėjėjas puikiai tatai 
žinojo. Tačiau jis kažkodėl ne tiktai nie
ko nesakė keistajam keleiviu, bet net 
tartum tylomis leido jam vaikščioti, kur 
nori, net į pirmosios klasės kajutę.

Petia aiškiai matė, kas įvyko, kai vy
resnysis padėjėjas priėjo prie keistojo 
keleivio su savo vieline kasa.

— Tamstos bilietas? — tarė vyresny
sis padėjėjas.

Keleivis kažką jam sušnibždėjo į ausį. 
Vyresnysis padėjėjas linkterėjo galva ir 
pasakė: '

— Prašau.
Po to jau niekas nelietė keistojo kelei

vio. O jis ėmė vaikštinėti po visą garlai
vį, žvelgdamas visur: į kajutes, į mašinų 
skyrių, į bufetą, į tualetinį kambarį, į 
triumą.

Kas gi jis buvo?
Dvarininkas? Ne. Dvarininkai ne taip 

taisėsi ir ne taip elgėsi.
Besarabijos dvarininkas būtinai turė

tų stangrios drobės dulkinį apsiaustą ir 
baltą kelioninę vasarinę kepurę su sna
pu, nučiupinėtą pirštais. Paskui kuku
rūziniai stepiški ūsai ir nedidelė pinta 
kraitelė su kabančia spyna. Joje būtinai 
turi būti dėžutė rūkyto skombro, pomi
dorų, brinza ir dvi trys kvortos baltojo 
jauno vyno žalioje stuopelėje. (Skomb- 
ras — Juodosios jūros silkelė (Scom
ber). Brinza — (rumun.) avies pieno 
sūris.)

Dvarininkai taupumo sumetimais 
plaukdavo antrąja klase ir visą laiką už
kandžiaudavo arba žaisdavo kortomis.

Jų kompanijoje Petia keistojo keleivio 
nematė.

Tiesa, jis buvo užsidėjęs vasarinę 
skrybėlę, bet neturėjo nei dulkinio ap
siausto, nei kraitelės. Ne, žinoma, tai bu
vo ne dvarininkas!

Gal būt, jis — koks nors pašto valdi
ninkas arba mokytojas?

Vargu.
Nors po švarku jis ir turėjo česučos 

marškinius su atlenkta apykakle ir kak
laryšio vietoje kabojo virvutė su rutu
liuku, tačiau niekaip netiko į viršų už
sukti, juodi kaiq) batų tepalas ūsai ir iš
skaptuotas smakras, (česuča (kin.) — 
grubus gelsvas kinietiškas šilkas.)

Ir jau visai jokiai keleivių kategorijai 
netiko neregėto didumo mėlyni dūminiai 
pinc-nez ant mėsingos, vulgarios nosies 
su šnirplėmis, prikimštomis plaukų.

Ir paskui tos kelnės smulkiais ruože
liais ir greitabėgės sandalijos, apautos 
ant storų, baltų, kažkokių valdiškų ko
jinių.

Ne, čia tiesiog buvo kažkas netvarkoj.
Susikišęs rankas į kišenes, — kas, rei

kia pasakyti, jam buvo griežčiausiai už
drausta, — Petia nepriklausomiausiai 
vaikštinėjo paskui keistąjį keleivį po vi
sa laiva.

Iš pradžių keistasis keleivis pastovėjo 
siaurame praėjime ties mašinų skyriu
mi, greta virtuvės.

Iš virtuvės dvokė karčia valgyklos 
skora, o pro atdaras mašinų skyriaus 
oralaides pūtė karštas vėjas, pilnas per- 
kaitintų garų, geležies, virinto vandens 
ir alyvos kvapo.

Stiklinis liuko rėmas buvo pakeltas. 
Buvo galima iš viršaus pažiūrėti į maši
nų skyrių, o Petia su malonumu tai ir 
padarė.

Šią mašiną jis žinojo kaip savo penkis 
pirštus. Tačiau kas kartas ji sukeldavo 
pasigėrėjimą. Į jos darbą berniukas bu
vo pasiryžęs žiūrėti ištisas valandas.

Nors visiems buvo žinoma, kad maši
na pasenėjusi, niekam netinkama ir tt., 
bet net i? tokia ji stebino savo nepatikė- 
tina, triuškinama jėga.

Plieninės alkūnės, apipiltos standžia 
žalia alyva, lakstė ten ir atgal taip len
gvai, jog reikėjo stebėtis, atsimenant jų 
šimtapūdį svorį.

Karštai brūžavo sklandikliai. Skraidė 
lietosios bukšvos. Variniai ekscentrikų 
diskai greitai ir nervingai trynėsi į vie
nas kitą, darydami slaptingos įtakos be
veik nepastebimam, kruopščiam kuklių, 
bet labai svarbių reguliatorių veikimui.

Ir viršum viso šio svaiginančio chaoso 
viešpatavo nepaprastai didelis smagra
tis, pirmu žvilgsniu besisukąs pamažu, o 
jeigu įsižiūri, tai 'nuostabiai greitai, kel
damas lygų karštą vėją.

Klaiku buvo matant, kaip mašinistas 
vaikščiojo tarp visų šių nepermaldauja
mai judančių sąnarių ir pasilenkdamas 
prie jų dėstė ilgą savo alyvos indelio 
čiulptuvėlį.

Bet visų labiausiai stebinąs daiktas 
visame mašinų skyriuje buvo vienintelė 
visame garlaivyje elektrinė lemputė.

Ji kabojo po skardine lėkšte, su grubiu 
vieliniu antsnukėliu.

(Kokia ji buvo nepanaši į dabartines, 
akinamai skaidrias pusės vato elektrines 
lempas!)

Jos pajuodusioje stiklinėje silpnai ži
bėjo raudonai įkaitinta vielos kilpelė, 
trapiai virpanti nuo garlaivio sudrebi- 
nimų.

Tačiau ji atrodė stebuklas. Ji buvo su
sijusi su užkerėtu žodžiu “Edisonas,” 
jau seniai berniuko sąmonėje nebeteku
siu pavardės reikšmės ir įgijusiu slap
tingą gamtos reiškinio reikšmę, kaip, 
pavyzdžiui, “magnetizmas” arba “elek
tra.”

(Bus daugiau)

Pittsburgh, Pa.
Kas Veikiama LPT Komitete 

Pittsburghe
Per kokį laiką buvo apsisto

jęs drabužių ir pinigų plauki
mas į šį komitetą, bet kovo 
mėnesį vėl pradėjo; po biskį 
ateiti drabužių ir pinigų. 18 
d. kovo, per Tarptautinės Mo
terų Dienos paminėjimą, teko 
susitikti su draugais Kava
liauskais iš Ambridge, Pa. Jie 
pridavė $5 auką nuo K. Ra
čo, taipgi iš Ambridge, Pa. 
Ačiū broliui Račui už auką.

Tuo pačiu susitikimu Kava
liauskai barė mus, kam mes 
padarėme klaidą paskelbiant 
spaudoj, kad $87 gauta nuo 
Alliquippa lietuvių, o turėjo 
būti nuo APLA Kliubo, Am
bridge, Pa., nuo parengimo 
pelnas. Na, tai čia ir pataisau, 
Geistina, kad draugai ambrid- 
giečiai man atleistu už ta klai
dą. 1

Nuo Andrulio prakalbų au
kos gauta $60.85, nuo diskusi
jų, įvykusių 28 vasario priim
ta $24.80, pas kasierių jau vėl 
susidarė pinigų.

22 d. kovo komitetas laikė 
savo paprastą, mėnesinį susi
rinkimą. Kadangi pas kasierių 
vėl radosi virš $200, tai nutar
ta nupirkti vaikams drabužiu- 
kų už $100 ir ne daugiau $200. 
Drabužiukus nupirkti pavesta 
draugėms Sliekienei ir Mažei
kienei. Nutarta šaukti LPTK 
Pittsburghe ir apylinkėj kon
ferenciją antrą nedėldienį— 
10 birželio 1945 metais.

Po posėdžio komiteto na
riai supakavo drabužius, kiek 
buvo sunešta pas dr. Baltru
šaitienę. Čia radosi ir 2 pun
deliai nuo atskirų šeimynų, 
kaip pasveikinimas Lietuvos 
motinoms, tai buvo nuo Mr. 
&Mrs. Paulikonių ir nuo Mr. 
& Mrs. Grantų.

Kiek tenka girdėti, tai tuo- 
mi reikalu šiek tiek dirba at
skiri žmonės, — sutaiso tam 
tikrus pundelius ir siunčia į 
centrą, o ten tie pundeliai 
bus sudėti į dideles skrynias 
ir išsiųsti Lietuvos motinoms. 
Kurie geraširdžiai dar neat
likote savo tas garbingas pa
reigas, atlikite dabar, dar ne 
vėlu. Geriau supirkti pundelį, 
tai privatinėse mažose krautu
vėse. Jie turi kiek išėjusių iš

mados vaikams ir paaugliams 
drabužių, gerų, bet kartais ne
labai kas nori pirkti, kam se
nesnės mados, mat, Amerikos 
žmonės daugiau žiūri mados! 
Krautuvininkas juos noriai 
parduoda pigiai, taigi gerbia
mieji, ištieskite Lietuvos naš
laičiams malonės ranką, o jūs 
dėl kelių dolerių nenubiednė- 
site.

Mes jaučiam ir suprantam, 
kad daugelis negailėtų tam 
tikslui paaukoti keletą dolerių, 
bet nepratę prie tokių dalykų, 
mano, kad tai didelis daiktas 
tai padaryti—sudaryti punde
lį. O tai labai lengva. Surink 
padėvėtų arba nupirk naujų 
drabužiukų, sudėk į nedidelę 
(Carton) popierinę dėžutę, 
surišk drūčiai virvute skersai 
išilgai*ir tavo pundelis pasida
rys nelyginant didelis laiškas, 
na, tada, užadresuok, kaip ad
resuotum laišką:

L.P.T. Komitetui,
417 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

Pittsburgho ir Apylinkės 
LPTK Kasierius, 
J. D. Sliekas.

Lynn, Mass.
Lietuvai šelpti Komitetas 

buvo parengęs prakalbas 28 
d. kovo. Nors Velykų darbais 
žmonės buvo užimti, bet ant 
prakalbų pasirodė ne mažas 
skaičius. Kalbėjo Vilnies re
daktorius V. Andrulis. Andru
lio kalba visiems patiko, o la
biausia publikai patiko, kad 
Vilnius priklausys Lietuvai su 
Karaliaučių.

Po prakalbų buvo paduoti 
keli klausimai. Drg. Andrulis 
visiems atsakė aiškiai.

Per prakalbas buvo renka
mos aukos. Aukavusių vardai:

Po $1: M. Sinkus, M. La
tviškas, J. Putlius, K. Biels
kis, L. Daker, V. Yurkevich, 
L. Glinkiutė, U. Pocikonienė, 
P. Karpičius, J. Valiukevičius, 
A. Kazlauskas, V. Stalionis, S. 
čuronis, H. .Zaleckienė.

A. Bingelis $2. I
P. Bakanauskas $4.
Z. Bučionis $1.25.
Po 25 centus: M. Ginkus K. 

Buza.
V. Vengraitis 20c.
Visiems, kurie aukavo, ko

mitetas taria ačiū!
M. Sinkus.

Toronto, Canada
Naujausios Bangos Choro 

Naujienos.
Bus sunku bepažinti Bangos 

Chorą, kada pamatysite jį jo 
parengime. Moterys ir vyrai 
bus naujose uniformose. Jie 
atrodys tikrais lietuviškais tau
tiečiais, pasipuošę tautiškais 
drabužiais, kurių mes seniai 
nematėme.

Minimas parengimas įvyks 
balandžio 14 dieną, 404 Bath
urst St. Bus perstatyta puiki 
penkių veiksmų operetė.

Kadangi jau nedaug laiko 
liko iki parengimo, tai jau 
laikas visiems rengtis dalyvau
ti jame. Ypatingai svarbu, kad 
visi įsigytumėt tikietus iš kal
no.

Vaidinant operetę dainuos 
visas choras, moterys, vyrai, 
duetai ir solai. Dainuos mūsų 
žvaigždės, Regina Strazevičiu- 
tė ir Helena Degutienė, taipgi 
ir nauji solistai, kaip tai, A. 
Kaptainis, Ch. Degutis, Lily 
Sarapaitė ir kiti.
Vaidinime dalyvaus geriausi 

Toronto lietuvių artistai.
Apie pačią operetę būtų ga

lima prirašyti labai daug, bet 
jūs patys pamatysite atėję į 
parengimą ,todėl dabar užteks 
pasakyti, kad operetė labai 
graži, iš Lietuvos žmonių gy
venimo.

Bangos Chorui susimokini- 
mas operetės ir šiaip dainų 
kainuoja pinigus. Reikia mo
kėti mokytojai už pamokas, 
pirktis gaidas ir t.t. Jūsų gau
sus atsilankymas bus ne tik 
įvertinimas choro pastangų, 
bet ir parama dėl tęsimo to 
kilnaus darbo toliau.

Tikietus galima įsigyti pas 
choristus. Jų kaina tiktai 75 
centai su taksais.

Nepamirškite, kad perstaty
mas operetės įvyks balandžio 
14 dieną, 404 Bathurst St.

J. Martinonis,
Choro Korespondentas.

Philadelphia, Pa.
18 d. kovo įvyko pare arba 

vakarienė pas draugus Pild
žius. Nors iš North Sides ją 
boikotavo, bet mes apsiėjome 
ir vieni. Mūsų darbščios drau
gės pagamino skanių blynų.

Daugiausiai pasidarbavo Tu- 
reikienė, Pildienė, A. Kušlei- 
kienė — išplatino 17 tikietų 
ir O. Kušleikienė 7 tikietus. A. 
Jankauskas paaukavo bonką 
degtinės, o J. Pildis bonką vy
no.

Kurie dalyvavo, tai links
mai laiką praleido, pasikalbė
jo ir liko $53 pelno. Visiems 
atsilankiusiems ir dirbusiems, 
varde Lietuvių Literatūros 
Draugijos 141 kuopos, tariame 
širdingai ačiū!

Sanoj.

Skauda S
Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatinį palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vieną didelį 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS- 
TERĮ — arba storesnjjį, šiltesnį Johnson’s 
Plasterį Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikuopimą, atliuo- 
suoja skausmą . . . Šiltas audeklinis apdangas 
palaiko kūno karštį, saugo rųigarą nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramą . . . Išbandyk šį 
švarų, lengvą, patikrintą būdą “karščiu gydy
ti’’ paprastą nugaros gėlimą ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chronišką 
nugaros gėlimą, eik pas gydytoją.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson aud 
Johnson pagaminto.

((<Jwtc>u,RED CROSS PLASTER 

go^ARAffl PLASTER

Thomas J. Klimaitis
Graborius—Undertaker

Laidotuvių Direktorių*
Balsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčiai 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavima>

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave..

SCRANTON, PA
Tel. 3-6728

•M 4 J I ■ 'tU U f 4»

Telef. HUmboldt 2-7964

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

o__4
VALANDOS: g_g Sekmadieniais nėra valandų.

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

Lietuvii| Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
LIūdėslo valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

i >

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKEB

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
tKOPLYČUA'

Parsamdo automobilius ir ka 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

• LIETUVIŠKAS 1

TRAKTYRIUS
| (VALGYKLA IR ALINĖ) | 
| Didelis pasirinkimas visokių I
i Vynų ir Degtinės. Į
| Kasdien Turime Karštų j
| Užkandžių |

Juozas Zeidat
! Savininkas

j 411 Grand St. Brooklyn j
♦*♦>«■■►<> i ■ n MM n ■■ r ■■ i>^^<

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

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

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

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

)
(Isist. 28 m.) ___

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M
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New York Hotel Trades Council (AFL) laimėjo 25,- 
000 tų amatų darbininkų nemokamą gyvasties apdrau- 
dą ir ligoje pašalpą. Tas darbininkų apdraudimas sa
vininkams lėšuos virš miliono dolerių per metus. Uni
jos prezidentas Jay Rubin pasirašo sutartį, savininkų 
atstovai tėmija. Iš kairės sėdi Martin Sweeney, Hotel 
Commodore prez., o iŠ dešinės — Frank A, McKowne, 
Hotel Statler prez.

Raud. Armija Užėmė Japonu Naujasis Prem- 
Vienos Gelžkeliy Stotis jeras Sako, Bloga

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
mobilių ir daug kitų įren
gimų.

Antroji Ukrainos armijai 
Čechoslovakijos ž e m ė j e > 
grumdamasi į šiaurę linkuiį 
Trencino, atėmė iš vokiečių 
i’ravno, Tuziną ir 60 kitų 
gyvenamųjų vietovių. Kiti j 
šios armijos junginiai pra
siveržė per Moravos ir Du
nojaus upes į vakarus nuo 
savo užimto Slovakijos so- 
stamiesčio Bratislavos; pa
ėmė Angerną ir dar 8 gy
venamuosius punktus. Rau
donarmiečiai, persimetę į 
pietinę Dunojaus pakran
tę, paplatino savo pozicijas 
j žiemių rytus nuo Vienos. 
Iš tų pozicijų jie gręsia'už- 
baigt Vienos apsupimą.

Bratislavos srityje So
vietu kariai suėmė dar 2,- 
300 hitlerininkų.

Naciai Lėktuvais Bėga iš 
Fronto į Švediją

Stockholm.— Septyni ka
riniai vokiečiu lėktuvai nu
sileido į pietinę Švediją. 
Lėktuvų įgulos nariai atvi
rai prisipažino, kad jie pa
bėgo iš karo.

Aštuntą nacių lėktuvą 
nušovė priešlėktuvinės šve
dų patrankos. Kiti trys vo
kiečių lėktuvai nuskrido ša
lin nuo švedų ugnies. Jie 
taip pat norėjo nusileist 
Švedijon.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ros Draugijos kuopą išauklėti 
iki šimto narių. Tai jie pasiek
sią dar šiais metais !

Be to, jų kuopa sukelsianti 
šimtą dolerių Literatūros Ar
chyvo įsteigimui.

Ar tą didelį tikslą dr. Grai- 
čunas ir jo kolegos pilnai pa
sieks, ne tiek svarbu. Kas man 
labai patinka, tai jųjų pasiry
žimas ir planas. Jie žino, ko 
jie nori ir ko siekia. *

Daugelyje mūsų kuopų kaip 
tik ir stokuoja plano. Geras 
planas, gražus tikslas sušildo 
narių dvasią, iškelia naujus 
veikėjus, visuomet duoda gerų 
rezultatų.

Pavyzdžiui, dabar eina Li
teratūros Draugijos jubilieji
nis vajus. Ar visos kuopos tu
ri pasiskyrusios, kiek jos gaus 
naujų narių?

Ar visos kuopos yra nusita
rusios, su kiek jos prisidės prie 
įsteigimo Literatūros Archy
vo ?

Tokio. — Naujuoju Ja
ponijos ministeriu pirmi
ninku tapo admirolas Kan
taro Suzuki, 77 metų am
žiaus, vietoj pasitraukusio 
premjero Kuniaki Koiso.

Suzuki savo kalboj parei
škė, kad Japonija atsidūrė 
kritiškoje padėtyje, kuri 
gręsia pavojum japonų im
perijos gyvybei.

Per 10 Dienų Amerikiečiai 
Pastatė Geležinkelio Tiltą
Wesel, Vokietija. —‘ Ka- 

. viniai amerikiečių inžinie
riai per 10 dienų pastatė 

i per Rheino upę geležinkelio 
tiltą, turintį 2,588 pėdas il
gio. Tiltas gali atlaikyti 2,-; 

i 140 tonų svorio. Juom per i 
j dieną pervažiuos po 500 iki 
11,000 vagonų. Tiltas gali 
tarnaut 10 iki 20 metų.

HITLERIS — NACIŲ KO
MANDOS GALVA

London. — Anglai sučiu- 
'po vokiečių dokumentus, ro- 
jdančius, kad Hitleris per
ėmė į savo rankas vyriati- 

įsią nacių komandą vakari- 
jniame fronte. Visi vokiečių 
j generolai turi atsiklaust 
i Hitlerio pirma, negu jie da- 
I ro bet kokią ataką, pasi
traukimą ar šiaip didesnį 
kariuomenės judėjimą.

SKANDINA NACIŲ LAI
VUS TIES DANCIGU

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Dancigo 
Įlankoj vieną karinį vokie
čių laivą - naikintuvą, dar 
vieną jų transporto laivą 
5,000 tonų; sužalojo nacių 
torpedlaivį ir dvi dideles 
karines valtis.

ATSKRIDO IR PASIDA
VĖ NACIŲ LAKŪNAS 
Paryžius. — Vokiečių la

kūnų mokytojas su jauna 
savo žmona perskrido iš 
Vienos fronto ir pasidavė 
amerikiečiam vakarų fron
te. Jisai sakėsi “mirtinai 
persigandęs rusų.”

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 
MILIONĄ NACIŲ

Paryžius.— Vakarų fron
te amerikiečiai suėmė jau 
daugiau kaip milioną vokie
čių. Trečioji jankių armija 
paėmė 418,500 nacių, Pir
moji — 405,703, kiti ameri
kiečiai suėmė virš 182,000 
vokiečių.

Apie 1,000 Anglijos bom- 
banešių vėl triuškino Ham
burgą ir nacių žibalo dir- 
byklas ties Leipcigu.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
VIDAUS IR IŠLAUK O DARBAS. 

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI 

PAGEIDAUJAMA VETERANŲ
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

LACQUER SPECIALTIES, INC.,
249 AVENUE P, NEWARK, N. J

(89)

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas
10 Valandų Diena

Viršlaikiai ir Laikas ir Puse
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.
(90)

STOGDENGIAI ir gontoriai: nuolat; lokalinis 
darbas, su ar be -įrengimų.

JAFFE CONSTRUCTION CO..
216 Monticello Ave., Jersey City, N. J. 

BERGEN 4-2414.
(89)

POLIŠIUOTOJAI-BUFUOTOJAI
1’ric plastiko; vien tik patyrę. 

BERNARD DECOUFLE CO.
1 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

’ (85)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
PRIE VIENA IR DVIEM 

ADATOM MAŠINOS.
NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA. KREIPKITĖS

SERVICEWEAR,
16 WAVERLY PLACE

(81)

Lowell, Mass.
Iš Laisvų Šermenų

Kovo 26 dieną, tarpe Lo- 
wcllio ir North Chelmsfordo 
įvyko baisi nelaimė: Jaunas 
vaikinukas, 17 metų, Charles 
Hulich, rusų tautybės, važiuo
damas sunkiuoju dviračiu (mo
torcycle) ir norėdamas išveng
ti susidūrimo su automobilium 
pasuko į šalį ir visu smarkumu 
kirto į stulpą, kad net 70 pė
dų tolyn liko nublokštas.

Kūnas buvo pašarvotas lai
dotuvių direktoriaus Vlado 
Miksos koplyčioje, 48 Law
rence St., Lowell. Palaidotas 
Velykų dieną, balandžio 1 d., 
1945 m., rusų kooperatyvėse 
kapinėse, Forge Village — 
Westford, Mass.

Buvo laukta, gal atvažiuos 
vyriausias brolis, daktaras, iš 
kariuomenės, bet nesulaukta. 
Mat, randasi užrubežyje.

Kadangi Huličai yra laisvų 
pažiūrų žmonės, tai pašaukė 
kalbėti tris draugus paskuti
niam atsisveikinimui. Būtent: 
J. Karsoną, vietinį, P, Noviką 
ir J. Nagorskį iš Nashua, N. 
II.

Prieš išlydint iš Lowellio 
kalbas pasakė: Novikas ir Na- 
gorskis, o kapinėse kalbėjo vi
si trys. Novikas ir Karsonas 
kalbėjo rusų kalboje, o Na- 
gorskis lenkų.

Laidotuvėse dalyvavo labai 
daug žmonių, — buvo net per 
virš pora šimtų suvažiavę.

J. M. Karsonas.

Kanadiečiai imą į spąstus 
apie 90,000 nacių.
■ ■ ............................... ...............—.......... .............................................................. .

Saugok Savo Grožį
Tik gimę kūdikiai turi labai gražią, 
skaisčią odą. Netinkamas maistas, 
gyvenimo sunkumai, žiauri gamta 
sugadina odą. Laimė, kad mokslas 
yra išradęs veidui apsaugą, kuri su
augusių veiduose palieka kūdikio 
skaistumą.

Dėk $1 į laišką ir siųsk:
DEKEN’S COLD CREAM

P. O. Box 666, Newarkl, N. J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
(90) 

l.......................... . ......." ""........... t-------------
PAPRASTI DARBININKAI 

Fabriko darbui 
80c J VALANDĄ

Būtina pramonė. Daug viršlaikių. 
Nuolatinis darbas.

ATLAS MATERIAL CO., 
193 Coffey St..

Brooklyn, N. Y. (Erie Basin) 
TEL. TRIANGLE 5-1162

(86)

VAGONŲ 
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS 

KREIPKITĖS
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

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

(93)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

____________ (84)

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 I VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

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

(84)

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

į fabriko employment ofisą.

BALDWIN LOCOMOTIVE 
WORKS

Chester Pike, Eddystone, Pa.
(85)

■ ___________________________________________________________________________I

REIKIA PAGELBININKŲ
VARIO ŠALTKALVYSTĖS DIRBTUVĖJ 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
THEO. WALTER

COPPER WORKS, INC.,
9 ESSEX ST., NEWARK, N. J.

(85)

STALIORIAI
MAŠINŲ DARBININKAI. APSIGYNIMO 

DARBAS, VIRŠLAIKIAI
TURI BŪT UNIJISTAI. m

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

W1
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PUSIAU LAVINTI VYRAI
Būtinam išlaukiniam darbui; Puikiausia po
karinė ateitis. Nereikalaujama gimimo liudi

jimų nei popierių. Prisilaikoma WMC 
taisyklių.

PARKHURST WELL & PUMP CO..
799 BLOOMFIELD AVE., VERONA, N. J.

 (85)

BERNIUKAI—VYRAI
DIRBTI ICE CREAM DIRBTUVĖJE 

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI JEI PAGEIDAUJAMA

PILGRIM HIGH GRADE
ICE CREAM CO.,

588 CRAVEN ST,, BRONX.
(ARTI LONGWOOD AVE.)

—............. - - - (88)

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 Šriubų 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)

MĖSININKAI (50) 
Jautienos Kaulų Pjovėjai 

Patyrę pagelbininkai J. V. Armijai 
Naujas Moderninis Fabrikas 

Ideališkos Darbo Sąlygos
5 Dienos — 40 Valandų 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.
Visom Bušų Linijom nuo Now Yorko ir New 

Jersey. 7 minutės nuo Times Square. 
Gera Alga. Gera pokarine proga 

Prisilaikoma WMC Taisyklių
Goldwasser Packing Co.

22-14 SUMMIT AVE.
UNION CITY, N. J.

(86)

REIKIA APVALYTŲJŲ
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

LOEW’S BOROUGH PARK 
THEATRE

51 ST ST. & NEW UTRECHT AVE. 
BROOKLYN.

_______________________________________ (86)
MASTER LATHE HANDS 

MAŠINISTAI
AUKŠTOS ALGOS. POKARINIS DARBAS. 

HANIS CO., 259 HACKENSACK ST.. 
EAST RUTHERFORD, N. J.

(85)

OPERATORIAI
PRIE MOTERIŠKŲ KOATŲ 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

ROBERTA LEE
234 THROOP AVE., 

BROOKLYN.
, (86)

BERNIUKAI-MAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo. 
Išmokysime prie mašinų.

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

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

(86)

VULKANIZUOTOJAI
Reikalingi į vulkanizavimo kambarį.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas 

Patogios Valandos.

BŪTINA PRAMONĖ
Prisilaikoma WMC Taisyklių

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
(oo)

SUPERINTENDENT-APTAISYMAM VYRAS. 
$225. 3 Kambariai, gesas, elektra nemoka
mai. 2 keturių aukščių užlipimai, 65 šeimų. 

ŠAUKITE EVERGREEN 8-4621
tarpe 9 A.M. ir 8 P.M.

(85)

SUSIFORMUOKITE SAVO
ATEITĮ PLASTIKUOSE

MOLDERIAI, TOOLMAKERIAI, PAGELBI- 
NIAI VYRAI. BE PATYRIMO DARBININ
KAI ĮVAIRIU RŪŠIŲ: MES JUS IŠLAVIN
SIME: PAAKSTINIMUI IR NAKTINIŲ 

ŠIITŲ BONAI ; PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ

SHAW INSULATOR CO.
150 COIT ST.—IRVINGTON, N. J.

(85)

REIKIA KARO VETERANŲ
IR KITŲ

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

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

______________________________ ________ (87)

PATAISYMUI VYRAI
75c Į VALANDĄ

58 VALANDŲ SAVAITĖ
Laikas ir puse už viršaus 40 vai. 

Patyrimas nereikalingas.
REINER CO.,

12-12 37th Ave., Long Island City.
(89)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
REZIDENCIJINIAM VIEŠBUTYJ 

GERA ALGA IR TIPAI.

KREIPKITĖS I HOUSEKEEPER 
125 EAST 50TH ST.

______________________________________ (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—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LABORATORIJOS
PAGELBININKAI 
UŽDIRBA VIRŠAUS 

$1400 PER METUS
SU BONAIS IR VIRŠLAIKIAIS 

Švari, rami ir saugi išdirbimo Laboratorija 
su skaisčia pokarine ateitim.

Mes išmokiname pradines.
DĖL PASITARIMO TELEFONUOKITE 

WAtkins 9-0707.
(«6) 

1 ------ »-----------------------------------------------
OFISO DARBININKĖS

Patyrusios prie Adding Mašinos. 
Gera Alga, 5 Dienų Savaitė 

PUIKIAUSIA PROGA.
SAMILSON’S

450—7th Ave., New York City.
(86) ........ . ..... . ....... . . ■■■■■■■ ........... y.................

MERGINOS IR MOTERYS
Kirpimam ir ryšiavimui šmotų medvilnės 

dirbinių.
VALANDOS 8:30 IKI. 5. 

Alga Pradžiai
$24 UŽ 40 VALANDŲ 

Linksmos aplinkybės 
Patyrimas nereikalingas

NEUSS HESSLEIN & CO., 
5—7 York St., N. Y. City. 

(Važiuokite Subve iki Canal St. Stoties).
(85)

PATYRUSIOS ATRINKĖJOS, APDIRBĖJOS 
IR SŪDYTOJOS AVIU ŽARNŲ- TAIPGI 

PRADINĖS. GERA ALGA.
FELLERMAN & NEWMAN, 324 AVENUE A 

(85) 
I KAM P. 20TH ST.).

RANKINĖS MEZGĖJOS
Greitos. Patyrusios. Nuolatinis darbas. 

Geri uždarbiai.
POLLY ROSENTHAL, ENDICOTT’ 2-0859.

(85)

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
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

. RHAWN ST. 
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
- - .... ... I (86)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR 
MOTERYS

Lengvam, švariam darbui 
kaipo 

z
SUSTATYTOJOS
PATIKRLNTOJOS

MAŠINŲ OPERATORĖS
LYDYTOJOS

Patyrimo nereikia.

Gera alga nuo pradžios.

MUZIKA JUMS DIRBANT

WMC Taisyklės

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

(86)

BRISTOL-MYERS 
COMPANY
Long Avenue 

Hillside, N. J. 
MOTERYS 18-45 MOTERYS 

DALIAI LAIKO 
PAKAVIMO DARBAS 
6:30 P.M. IKI 11 P.M. 

9:30 A. M. IKI 3:30 P. M. 
šeštadieniais Nedirbama 

VAKARIENĖ GAUNAMA 6 IKI 6:30 
PATENKINANČIOM KAINOM 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARA KASDIEN 

f 8 A. M. IKI 5 P. M. 
Šeštadieniais 8 iki 12 Pietų 

(88)

REIKIA FINIŠERIŲ 
Prie moteriškų koatų. Taipgi reikalingos 
merginos abelnam darbui. Unijinė dirbtuvė. 

ROSE GARMENT CO., INC. 
119 West 25th St., N. Y. C. 

WAtkins 9-4326.
(84)

TYPISTS
Pageidaujama žinančių stenografiją. Būtina 
pramonė. Gera pokarinė proga. Prisilaikoma 
WMC Taisyklių. U.S. STEEL SUPPLY CO. 
Off Frelinghuysen Ave., prie Haynes Ave., 

Newark, N. J. BIGELOW 3-5920.
(84)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
GERA ALGA NUO VALANDŲ 

EAST SIDE REZIDENCIJINIS VIEŠBUTIS. 

KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER, 
125 EAST 50TH ST. 

_______________________________________(84) 

OPERATORĖS 
prie suknelių. Sekšin darbas. 
Patyrusios ir Be patyrimo 

37% valandų savaitė. 
333 HUMBOLDT ST.. BROOKLYN. 

_______________________________________ (84)

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas dirbtuvės darbas; linksmas ir švarus. 
Patyrimas nereikalingas. $26 už 48 valandas. 
Aukštesnės algos patyrusioms prie koja mina
mų ir elektros pajėga presų. Kreipkitės visą 

dieną 8 iki 4:30. 
JACOBY-BENDER, INC.

161—6th Ave., kamp. Spring St., N. Y. C. 
Butterick Building.

» (84)

MERGINOS-MAŠINŠAP.ĖJE
Su ar be patyrimo , 

Aukštos algos sulyg gabumo.
48 VALANDOS 5% DIENOS

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

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

______________________________________ 2*2
MERGINOS-^MOTERYS

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$24 UŽ 5 DIENŲ SAVAITĘ 

VIRŠLAIKIAI PASIRENKAMAI.
KREIPKITĖS

PARKER HERBEX CORP.
29-50 NORTHERN BLVŲ., 

LONG ISLAND CITY.
 (87)

MERGINOS 
Pcrpakavimui tomeičių. 

Gera Alga. ' 
BUCK WEISS.

212 Miller St., Newark, N. J.
 (87)

MERGINOS 
PRIĖMIMŲ RAŠTININKĖS 
Patyrusios ir be patyrimo. 
GERA ALGA. NUOLAT. t

Proga pakilimam. 
BUTTERFIELD 8-0995. 

1039 MADISON AVE. (79TH ST.) 
_______________________________________

MERGINOS-MOTERYS 
(AMŽIAUS 16 IKI 46) 

KAIPO LABORATORIJOS PAGELBINTNKĖS 
UŽDARBYS VIRŠ

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

WATKINS 9-2800
(861

H
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N<nvY)rkiv>zWžifei7iiiio\
Kazakevičiai Buvo Gi 
minaitės Vestuvėse, Iš- 
' vyko į Šermenis

Liaudies Teatras Brooklyniečiam Duos 
Dar Vieną Smagij Popietį

Vokiečiams Negali Būti 
Lengvos Taikos, Sako 

Dvasiškis

ŠĮ

Lietuvių Liaudies Teatras ne 
juokais baigia pasiruošti mū
sų pasilinksminimui šio mėn. 
22-rą. Užbaigtuvėms lietuviš
ko teatro sezono, Liaudies Te
atras perstatys turtingą juo
kais trijų veiksmų komediją 
“Moterims Neišsimeluosi.”

Perstatymui šio veikalo yra 
susibūrusi grupė komedijos 
ekspertų, pasiryžusių visuomet 
publikai atiduoti ne mažiau, 
kiek veikalo autorius yra da
vęs progos perstatomo veikalo 
rėmuose. Ir kada tokią gra
žią pavasario dieną, kaip kad 
buvo pereitas sekmadienis, ba
landžio 8-ta, matai tą būrį 
žmonių per visą popietį ir prie
vakarį prakaituojant salėje, 
teatro praktikose, jau gali už
tikrinti, kad jie yra pasiruošę 
ką nors gražaus sukurti.

Komedijos susimokinimui - 
perstatymui vadovauja jauno
sios kartos teatrininke Aldona

Keistu 
nuotikių, 
nuotikių supuolimų.

Broo-klyniečiai Ona ir Jurgis 
Kazakevičiai su dukrele Flo
rence šio mėnesio 1-mą, Vely
komis, lankėsi pas savo gimi
naičius Malonius, gyvenančius 
Hudson, N. Y. Lankėsi jų duk
ters vestuvėse. šeima buvo 
linksma, laiminga. Pradžioje 
pereitos savaitės iš ten sugrį
žo. Gale pereitos savaitės ga
vo. telegramą ir išvyko į Malo
ni en ės šermenis.

Kokia nelaimė ją ištiko taip 
staiga, šiuo tarpu nežinome. 
Kazakevičienė sugrįžus pasa
kojo, kad Malonienė sakėsi ne- 
sijaučianti gerai, esanti gydy
tojo priežiūroje. Tačiau dar
bavosi dukters vestuvių paruo
šimui ir svečių priėmimui.

Velionė Alena Malonienė 
yra Jurgio Kazakevičiaus ar
tima gminaitė. Jinai ir jos vy
ras, Malonis, yra seni Laisvės 
skaitytojai. Gyvena 237 Ro
binson St., Hudson, N Y. Jų 
duktė Anna Malonis balan-i 
džio 1-mą ištekėjo už kariškio,! 
saržento Robert McKay —j 
Marcinkevičiaus, jam gavusį we, 
kelias dienas atostogų. Jo tė- i William Munson nuteisti ka
vų namuose, apie 14 mylių į lėti nuo 7 iki 15 metų Sing 
nuo Hudson, turėta ir vedybi-1 Sing kalėjime už pelnijimąsi 
nis pokilis. Smagus pokilis, ti-, raketierišku būdu. Juos kalti- 
piškas šeimos ir artimųjų gi
minių sąskridis. Tarpe kitų 
svečių, dalyvavo Malonio se-; 
sers, Kičų šeima iš Ghent, N.
Y. Kičų jaunimas ir McKay, ,m0 miestan projekto. Tuos pi- 
jaunojo, brolis ir sesuo buvo;njgUS jįe išgavę pažadais iš- 
jaunųjų palydovais. Malonie- 
nės taip netikėtas išsiskyrimas: 
iš gyvųjų buvo nustelbiančiai: 
nemaloni žinia jiems visiems. į

Anna, jaunoji, pirm ištekė-i 
jimo dirbo Conn, valstijoj, oi 
po vestuvių rengėsi tuojau va-! 
žiuoti gyventi su vyru Neva-j 
doje, kur jisai šiuo tarpu tar
nauja. Malonių žentas,

įvyksta pasaulyje 
dar keistesnių tų

šertvietytė. Vaidina Jonas Juš
ka, Julija Stankaitienė, Jonas 
Lazauskas, Anelytė Ventienė, 
Juozas Byron as, Petras Gra
bauskas, Aldona šertvietytė, 
Kazys Juk n is, Jonas Rušins- 
kas, Adelė Rainienė.

šis sąstatas jau pats pasa
ko, kad yra ko laukti. Ateity
je informuosime ir apie tai, 
kas kuomi bus scenoje, šiuo 
sykiu kviečiame visus rengtis 
matyti šį perstatymą. Laisvės 
skaitytojus prašome būti mobi- 
lizatoriais kitų.

“Moterims Neišsimeluosi” 
bus vaidinamas visiems pato
giai privažiuojamoje svetainė
je — Ukrainian National 
Home, 216 Grand St., Brook
lyne. Įvyks sekmadienį, ba
landžio 22-rą. Pradžia 4:30 
vai. po pietų. Bilietas (su tak
sais $1.

Fay ir Bowe Nuteisti 
7 iki 15 M. Kalėti

Joseph S. Fay ir James Bo- 
AFL raketieriai, teisėjo

Juos kalti-
$702,000no, kad jie išgavę 

nuo kontraktorių prie staty
bos Delaware Aqueduct — 
vandens iš Delaware atvedi-

laikyti taiką prie darbo, jeigu 
gaus mokestį, leisdami supras
ti, kad be mokesties jie gali 
sustabdyti darbą. Teisme jie
du prisipažino pinigus paėmę.

Teismas, pagaliau, padarė 
tą, ką eiliniai nariai seniai 
norėjo padaryti unijos keliais. 
Eiliniai seniai ant jų turėjo

ei e? Į nuožiūrų ir skundu, bet AFL 
nantas McKay jau 6-ti metai 
tarnauja mūsų karinėse jėgo- 
se. ’ iW1

Draugės Malonienės šeimai;
ir. giminei reiškiame gilią už-į 
uojautą. i

Do-Re-Mi
Rehersal Wednesday, April 11

All Aido Chorus’ members, 
please bear in mind that a 
special Chorus rehearsal will 
be held Wednesday evening, 
8 P.M., at Laisve Hall. (Not at 
Lith. Am. Citizens Club as the 
Laisve hall will be available).

All members are urged to 
attend this rehearsal.

‘Choristai, Įsitėmykite!
žinote, kad rengiamės prie 

mūsų choro koncerto, įvyk
siančio 6 d. gegužės, Piliečių 
Kliube. Kiekviena repeticija 
yra svarbi. Dėl to nepraleiski
te ir šios: Trečiadienio vaka
rą, balandžio 11, 8 vai. vak., 
Laisvės salėje.

Penktadienį, 
choro repeticijų

Pild. Taryba atsisakė prieš ra- 
ketierius veikti.

Fay ir dabar tebėra Int. 
Union of Operating Engineers 
(AFL) vice-prezidentu ir tos 
unijos rytinio distrikto atstovu.

Bowe iki pat prasidėjimo
i bylos buvo Hod Carriers, Buil- 
i ding and Common Laborers 
: International (AFL) vice-pre- 
I zidentu. Tik jau gerai žinoda- 
| mas, kad turi būti nuteistu, 
į pasitraukė iš tos vietos. Tačiau 
ir dabar tebėra finansų sekre
torių tos unijos Lokalo 60-to, 

j Westchester apskrityje, kur 
yra įkaitintas apsukime unijos 
iždo, kartu su 4 kitais. Iš uni
jos iždo esą dingę $250,000.

Dar Du Prisipažino 
Prasikaltime

Du iš keturių įkaitintų kartu 
su Bowe dėl Lokalo 60-to iždo 
išeikvojimo prisipažino kaltais. 
Tačiau jie prisipažino kalti tik 
dėl smulkių sumų.

Felix Lozzi, 64 m., iš Mount

________ »
Kisco, buvęs užrašų sekreto
rius, prisipažino pavogęs $750, 
bet nesąs kaltu septyniolikoje 
kitų įkaltinimų.

Anthony Petrillo, 59 m., iš 
Peekskill, buvęs Pild. Tarybos 
narys, prisipažinęs kaltu dėl 
žuvimo unijos $250.

Uždėjo Dėmę Viršenybei
Tos bylos eiga iškėlė viešu

mon šio raketo uždėtą didelę 
dėmę ant pačios aukščiausios 
AFL viršenybės, kad ji ne
klausė narių suvaldyti, praša
linti iš atsakomingų pareigų 
i 1 gap i r.šči us vi rši n i n k us.

Distrikto prokuroras Frank 
Hogan, peržvelgdamas nuteis
tųjų rekordą, priminė, kaip 
prieš 10 metų skundams ant 
šių dabar teisiamųjų pasiekus 
AFL prezidentą Wm. Green, 
jis pareiškęs, kad jis esąs “la
bai nustebintas.” Nustebintas, 
žinoma, ne prasikaltimu, bet 
kad nariai išdrįso kelti skun
dą. Per dešimtį metų “nega
lėjo” jų sudrausti. Teismas tu
rėjo ateit padaryt tvarką. Pro
kuroras sakė, jog įdomu, ar 
tos unijos viršenybė bus nu
stebinta ir raketierių nuteisi
mu.
Reakcininkai Naudojasi Proga 

Kąsti Unijizmą
Reakcinė 'spauda pabrėžti

nai visur kartoja, kad AFL va
dai nuteisti už raketierizmą. 
Tačiau faktai rodo, jog tai ne
buvo jokie vadai, narių net 
prieš 10 metų įkaitinti. Vei
kiausia, kad juos viršininkais 
palaikė tik pasisamdyta rake
to nagaika ir tos pačios spau
dos melai - atakos ant eilinių 
narių.

Metropolitas Benjamin, ru
sų ortodoksų bažnyčios vyriau- 
sis dvasiškis Amerikoje ir Ale- 
utų saloms, kalbėdamas tūks
tančiui newyorkiečių pareiškė, 
kad kalbos apie švelnią taiką 
vokiečiams yra kriminalybė.

Dvasiškis kalbėjo pirmu kar
tu po sugrįžimo iš Maskvos, 
kur jisai neseniai lankėsi. Ma
sinis mitingas, suruoštas per 
Russian War Relief, Rusų 
rių, įvyko 
W a s h 
School 
ke.

Savo 
šakojo . 
tus, nacių sužalotus Sovietų 
Sąjungos vaikus. Pasakojo i 
apie vyriausio rabino jam su-Į 
teiktus faktus apie kankinimą! 
ir naikinimą žydų. Tai dėl to, j 
sakė jis, neatleistinas yra “ža
lingo nuolaidumo atsineši- 
mas” link nacių, kokį rodo Va
tikanas link sumuštų fašisti
niu šalių. Tačiau nežiūrint Va
tikano pataikavimo fašistams, 
pastangoms gelbėti fašistus; 
nuo užpelnytos bausmės, sako’ 
metropolitas, Sovietų vyriausy- _
be draugiškai apsieina su ka- Dėl Nuovargio, Rankų, Kojų skau- 
tankais išlaisvintoje Lenkijoje'd6Jim0 ir. Tirpimo, Reumatiškų 

■' seausmų, ir sustingusių sąnarių,
ir kitur. i Kas jums yra reikalinga, tai Deks-

nio Galinga Most is, Deken’s 
Ointment $1.00.

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Box 666, Newark, N. J.

balandžio
i n g t o n Irving 
auditorijoj, New

Sky- 
8-tą,

Yor Scena iš “Colonel Blimp,” anglų filmos, rodomos Gotham Teatre, Broadway 
ir 47th St., New Yorke.

prakalboje .usa! papa-; ju )(1.a-t dl.augingumui, 
apie savo akimis maty-į ga atlikt daugelis geros 

sužalotus Sovietu ,|ios ambasadoriu. 
vaikus. Pasakojo i _. . , \Jis sake, kad 

junga susitvarkys 
ir veiks iš vien su 
ką mylinčiomis šalimis už pa
stovią taiką visame pasaulyje. 
Tačiau, sakė jis, kad ir mes 
privalome “visi veikti kartu, 
kad padėti Amerikai, Rusijai 
ir visoms Jungtinėms Tautoms

Metropolitas sveikino Rus
sian Wai" Relief veikiamą dar
bą, sakydamas, kad tie ame
rikiečių (tame skaičiuje ir mū
sų, lietuvių) siunčiamieji pun
deliai atlieka daugiau tų dvie-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

steičius su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

PRIEINAMOS RAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN G, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

PIRKITE KARO BONUS!

balandžio 13, 
nebus.

Koresp.

Majoras LaGuardia lanky
damasis Washingtone prašęs 
militariškos vyriausybės leisti 
kariškiams pasilikti barinėse 
valgyklose ir po pusiaunak
čio. Jis argumentavęs, kad ki
tuose miestuose taip leidžia-
ma.

PIRKITE KARO BONUS

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)

EV. 4-7845 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

COMPANY
Brooklyn, N. Y.

Specializuojamas naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykite su 
mumis del vargų nuo blakių.

' Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS

NAMUS 
užsibaigs kai atsikreipsiteJūsų varginimosi dėl brudo ir pelių

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

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

ne-atsiekti pergalę greičiausiu ga- vimas geru gaisragesiu neken- 
va-Himn laiku ir laimėti taikų gy-į kė .tapti teisėju. McKean per- 

1 venimą, 
Sovietų Są-j baigs.” 
savo krašte!
kitomis tai- p • • n • • I 1*, Gaisragesis rnsiekain-

I tas Teisėju

pasi-įeitą sekmadienį Miesto Salėj 
i įvykusiose ceremonijose tapo 
| prisiekdintas teisėju, su $10,- 
000 algos metams. Gaisrage- 
sybos Departmente jis turėjo 
$3,000 metams. Pastaruoju 
laiku McKean dirbo to depart
ment teisdarybės skyriuje. 
Teisėju paskyrė majoras La
Guardia. McKean esąs pirmas 
paskirtas teisėju iš Gaisrage-

Greitai Pagelhai

DANTŲ GYDYTOJAS
DR. A. PETRIKĄ1

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: J? I2 ry!e/I—8 vakare
Penktadieniais uždaryta. I 

?
„I

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, vcs- 

grupių -ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES
St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

JONAS
512 Marion

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

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 SIMONAVICIUS
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 Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Gaisragesio David Paul Mc
Kean pasiruošimas tarnauti vi
suomenei teisininku nekenkė 
būti geru gaisragesiu. O bu-'siu Departmento.

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

belaukiant, 
laikrodžių

Persodlnam Deimantus Jums 
Turime ekspertus taisymui 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longlnes, 
Jules, Jurgensen. •

TEW-TH1N RYTHM...i74«walPr«dM<M 

movement Smartly ttykd yellow

Mw -h , , , . , . 13171

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

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




