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“Dabar, kai perskriodėme 
tamsiąją Vokietijos širdį, mes 
pasiekėme žmonių skerdimo 
stovyklų sritį, kurią naciai, 
apimti teroro, norėjo nuo mūs 
paslėpti.”

Šitaip rašo vienas Amerikos 
žurnalistas (Mike Levin), 
esąs su Amerikos kariuome
ne centralineje Vokietijoje.

Vis daugiau ir daugiau ame
rikiečiai išlaisvina koncentra
cijos stovyklų, kuriose naciai 
laikė šimtus tūkstančių belais
vių : rusų, ukrainiečių, bielo- 
rusų, lenkų, Prancūzų, čecho- 
slovakų, amerikiečių ir kitų 
tautu žmonių, — civiliniu ir 
k ariškių.

Amerikiečiai dabar savo aki
mis mato baisius vaizdus: 
tūkstančius belaisvių nukan
kintų, tūkstančius baigiančių 
mirti dėl stokos maisto; tūks
tančius jau po žeme esančių jų, 
palaidotų tik dėl to, kad jie 
buvo persilpni (dėl nedavalgy- 
mo) dirbti.

Jeigu iki šiol amerikie
čiai apie tai tik spaudoj te
skaitė, tai dabar patys yra 
liudininkai žiauriųjų hunų 
darbelių !

* * ★
Spaudoje tilpo jau nemažai j 

nuotraukų, parodančių tūlus' 
amerikiečius karo belaisvius,’ 
išlaisvintus Vokietijoje. Jie at
rodo, kaip griaučiai (skele
tai), daugiau niekas. Gūdu ii 
juos pažvelgti.

Bet vis tik dar jie gyvi, gal 
dar vienas kitas bus išgelbė-Į 
tas. Tuo pačiu metu milijonai i 
seniau pakliuvusių į vokiečių I 
nelaisvę žmonių jau yra nu-j 
žudyti. Vokietija bus vienas 
didelis kapinynas.

★ ★ ★ į
Vėliausios žinios skelbia, 

kad Jugoslavijoje vokiečiai 
bus nužudę apie 1,500,000 
žmonių.

Latvijoje jie nužudė 577,- 
000 asmenų, jų tarpe 250,000 
civilinių, 327,000 raudonar
miečių. I Vokietija išgabeno 
175,000 latvių.

Juo giliau Jungtinių Tautų Į 
armijos žygiuoja j Vokietiją, 
juo baisesnių, vaizdų atiden
gia.

★ ★ ★ I
Tarybų Sąjungoje sukurta 

nauja filmą, ryškiai vaizduo
janti vokiečių barbariškumus, i

Baigiantis veikalui, filmos, 
žvaigždė, — rašo New 'York į 
Timeso korespondentas, matęs 
filmą, — šitaip pareiškia:

“Vokiečiai yra žvėrys. Vo
kiečiai yra atsakomingi už šio 
karo kriminalybes. Jie yra at
sakomingi už atlikimą šių kri- 
minalysčių, už savo nacizmą ir 
jųjų armijos brutališkumą. 
Nėra gerų vokiečių. Netgi ir, 
vidutinis vokietis savo širdies 
gelmėje yra rūstus, barbariš
kas ir žiaurus.”

Matydami, jog karą jie pra
lošia, vokiečiai pradėjo orga
nizuoti t.v. žmogvilkius (were
wolves).

Tai teroristinė organizacija, 
kurios tikslas būsią ne tik 
prieš mūsų armijas kovoti (už
nugaryje), bet ir terorizuoti 
tuos vokiečius, kurie bandys 
taisytis ir bendradarbiauti su 
talkininkais.

Lietuvoje, atsimename, Vol
demaras buvo suorganizavęs 
savo “geležinį vilką,” o Hitle
ris dabar Vokietijoje organi
zuoja “žmogvilkius.”

Neilgas bus jų gyvavimas, 
jei tik mūsų armijos vadovy
bė pasimos griežtai juos iš
gaudyti ir atatinkamai nu
bausti.

Taip, vokiečiai, kaipo žmo
nės, sugadinti, sužvėrinti.

Daug laiko ims jiems per
auklėti ir atkentėti už tas kri
minalybes, kurias Vokietija 
pasauliui padarė.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Amerikiečiai^ Anglai ir 
Kanadiečiai Apgula 

Hanoverį ir Bremeną

SOVIETAI PAĖMĖ KARALIAUČIŲ IR VIENOS VIDURMIESTĮ

Paryžius, bal. 10. — De
vintoji Amerikos armija 
apgulė Hanoverį, 400,000 
vokiečių miestą, svarbų ka
rinių fabrikų ir geležinke
lių centrą. Anglai-kanadie- 
čiai apsupo Bremeną, šiaur
vakarinės Vokietijos mies
tą ir uostą, turėjusį apie
300,000 gyventojų pirm ka
ro. Bremenas buvo ir na
cių submarinų lizdas, šia
me fronte amerikiečiai ir 
anglai kanadiečiai užėmė 
vietas už 127 mylių nuo 
Berlyno. Toliau į pietus 
Pirmoji ir Trečioji ameri
kiečių armijos išmušė vo
kiečius iš gyvenamųjų vie-

Jungtines Valstijos ir 
Anglija Pripažįsta 
Argentinos Valdžią

Washington. — Jungtim 
Valstijos ir Anglija forma
liai sumezgė dipomatinius 
ryšius su Argentinos pre
zidento gen. Edelmiro Far- 
rell’io valdžia.

Jungtinės Valstijos per 
15 mėnesių buvo nutrauku
sios ryšius su Argentina. 
Liepos mėnesį pernai Cor
dell Hull, tuometinis Ame
rikos valstybės sekreto
rius, pareiškė, kad prezid. 
Farrellio valdžia Argetino- 
je yra “atvira, begėdiška ir 
nuolatinė priešų rėmėja ir 
pagalbininkė.” Praeitą ru
denį prez. Rooseveltas 
smerkė “nacišką -fašistinę” 
Argentinos valdžios elgėse- 
ną. " * f

Argentinos valdžia pama
tė, kad Vokietija ir Japo
nija tikrai prakiš karą. Be 
to, Argentinos valdovai no
rėjo dalyvauti Jungtinių 
tautų konferencijoje San 
Francisco j. Todėl jie, galų 
gale, paskelbė “karą” prieš 
Vokietiją ir Japoniją. Tuo 
būdu jie ir išgavo Jungtim 
Valstijų ir Anglijos pripa
žinimą.

Į Dulkes Sudaužyti 
Kruppy Fabrikai

Essen. — Devintosios a- 
merikiečių armijos kariai į- 
siveržė į Esseną ir atrado, 
kad Amerikos ir Anglijos 
lakūnai jau pirmiau buvo į 
dulkes sudaužę didžiausius 
Vokietijos Kruppų ginklų ir 
amunicijos fabrikus Ešse- 
ne. Vienas tų fabrikų tar
nautojas sakė amerikie
čiams, kad Anglijos lėktu
vai vienu žygiu naktį už
mušė 2,000 Esseno gyvento
ją

New York. — Minkštųjų 
angliakasyklų mainierių at
stovai susiderėjo su kompa
nijomis mažne visame ka
me, išskyrius vieną ginčija
mą punktą.

tovių už 130 iki 140 mylių 
nuo Berlyno.

Kanadiečiai užkirto vo
kiečiams, visus vieškelius 
pasitraukti iš Holandijos, 
apart vieno menko kelio.

Amerikos Pirmosios ar
mijos kariai įsiveržė ne tik 
į Esseną, bet į Dortmundą
ir Gelsenkircheną, naikin
dami ir imdami apsuptus 
nacius Ruhr srity j.

Per 10 paskutinių dienų 
amerikiečiai ir anglai-kana- i 
diečiai paėmė nelaisvėn pu
sę miliono vokiečių.

Prancūzai, pietinėj fron
to dalyje, atėmė iš nacių 
Lauffena ir Botenheima.

OKINAWOJ PER SUN
KIĄ KOVA JANKIAI 
GRUMIASI PIRMYN

Guam, bal. 10.— Jungtin. 
Valstijų kariai per įveržtus 
mūšius palaipsniui grumia
si artyn Nahos, Okinawos 
salos sostamiesčio, apie 325 
mylias nuo pačios Japoni
jos. Mūšiai pietinėje salos 
dalyje dažnai vedami dur
tuvais ir rankinėmis gra
natomis. Japonai ginasi iš 
daugelio urvais sujungtų 
fortų ir kalnų lindynių.

Amerikos marininkai už
ėmė pusę Motobu, Okina
wos pusiausalio. Jankiai į- 
siveržė dar į vieną nedide
lę Japonijos salą Nakagu- 
suku Įlankoj, į rytus nuo 
Okinawos salos.

Amerikos ir Sovietų Armijų 
Bendradarbiavimas

Paryžius. — Tarp Rau
donosios Armijos rytinėje 
Vokietijoje ir Trečiosios 
amerikiečių armijos vaka
riniame fronte tėra 150 
mylių. Associated Press, 
todėl, sako, kad amerikie
čiai ir sovietiniai kariai ga
li praktiškai bendradar
biauti, suderindami savo 
žygius iš abiejų šonų prieš 
Vokietiją.

TIK KAMPAS VIENOS 
DAR NEUŽIMTAS

London, bal. 10. — So
vietų kariuomenė užėmė 
beveik visą Austrijos sosti
nę Vieną, apart vieno mažo 
kampo. Kiti sovietiniai ka
riai žygiuoja linkui Miuni- 
cho.

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ TARYBINES LIETUVOS
Vilnius.— Čionaitinis Kū

no Kultūros ir Sportų Ko
mitetas įsteigė sportų mo
kyklą jaunimui. 400 moki
nių lanko šią mokyklą, la
vindamiesi “b a s k e tball” 
(krepšinį) lošti, kumščiuo- 
tis, sniegais čiužinėti ir kt. 
Viktoras Senkus yra pa
skirtas sportų mokyklos di
rektorium.

Raudonoji Armija Čechoslovakijoje. Visur valstiečiai 
gražiai ir nuoširdžiai pasitinka jų krašto išlaisvintojus 
iš nacių vergijos.

Karaliaučius Buvo Labai 
Galinga Nacių Tvirtove 

tais.Maskva. — Sovietu už
imtas Karaliaučius buvo 
pirmosios klasės tvirtovė. 
Per kelis paskutinius me
tus vokiečiai pristatė skait
lingų fortų ir šimtus ce
mento - plieno fortų apie 
Karaliaučių, kaipo gūštų 
savo patrankom ir kulko
svaidžiams. Fortai buvo 
sujungti tuneliais; aplin
kui prikasta gilių ir plačių 
paslėptų griovių, kaip spą
stų tankams. Visomis pusė
mis apie miestą buvo ap- 
tvirtinti platūs laukai; pa
čiame mieste mūro namai 
paversti ginkluotais for-

LIETUVOS POETO JOVARO- 
KRIŠČIŪNO JUBILĖJUS

Lietuvoje dabar iškilmių-1 
gai minima poeto Jovaro 
65-kių metų . amžiaus su
kaktis.

Tikrasis jo vardas yra 
Jonas Kriščiūnas, o Jova
ras — slaptavardis.

Jis, vargingų valstiečių 
sūnus, gimė Šiaulių aps
krity j. Kriščiūnas - Jovaras 
nuo pat mažens buvo dide
lis skaitymo mylėtojas. Gy
vulius ganydamas, jis vi
suomet turėdąvo knygą. 
Nuo nuolatinio skaitymo 
dūminėje grintelėje sugedo 
jo akys. Jaunatvėje jis tapo 
ir lietuvių knygnešis.

Septynioliktus metus ei
damas, jis pradėjo rašyti 
eilėraščius, kurie buvo lei
džiami Jovaro slaptvar- 
džiu.

Lietuviai labai myli Jo
varo eilėraščius ir dainas. 
Tai todėl, kad jis 'hiekuo- 
met neskyrė savo poezijos 
nuo Lietuvos žmonių reika
lų, jų rūpesčių, vargų ir 
džiaugsmų.

Jovaro knygų yra išleis
ta Vilniuj, Šiauliuose, Til
žėje. Taip pat ir Amerikoje 
buvo išleistas jo eilėraščių 
rinkinys 1923 m.

Plytų Gamyba
.Nežiūrint karinių sąlygų, 

pernai per du mėnesius 
Lietuvoj buvo pagaminta 
apie pusė miliono plytų. 
Dabartiniame sezone plyt- 
nyčios duos jau 60 milionų 
plytų. To dar neužteks sta
tybos .reikalams Lietuvoje. 
Todėl planuojama pastatyt 
kelias naujas plytnyčias,

Hitleris įsakė vokiečiams, 
kad ir visiems žūt, bet iki 
paskutinio gint , miestą. 
Specialiai rinktiniai nacių 
žandarai šaudė linkstan
čius pasitraukti kareivius 
ir oficierius.

Bet vis tiek Sovietų ka
riuomenė, tame skaičiuje 
ir latvių junginiai, šturmu 
paėmė Karaliaučių per dvi 
dienas. Kartu jie pagrobė 
daugiau kaip 500 vokiečių 
patrankų, 100 garvežių, 7,- 
000 vagonų ir didelius kie
kius įvairių karinių įrengi
mu, v

Smetonos valdžia neįverti
no poeto Jovaro. Tarybų 
Lietuvos vyriausybė l|940 
m. paskyrė jam pensiją.

Nežiūrint senyvo am
žiaus ir akių ligos, Jovaras 
vis dar rašo.

Amerika Gražiai Elgiasi su 
Karių Nuotakomis

London. — Jungtin. Val
stijų kariai yra vedę bent 
20,000 merginų Anglijoje. 
Amerikos vyriausybė ap
mokės kelionės lėšas plau
kiančioms į Jungt. Valsti
jas karių žmonoms; o ku
rios turi mažus kūdikius, 
tai joms bus suteikta slau
gės, specialis kūdikiams 
maistas ir kiti aprūpinimai, 
kaip pranešė Amerikos ge
nerolas G. R. MacLauglin.

VOKIEČIAI TURĖS 
ATIDIRBTI

Maskva. — Sovietų ra
dijas sakė, kad Vokietijos 
gyventojai turės darbu at
siteisti už nuostolius, ku
riuos vokiečiai padarė sa
vo užpultiems kraštams: 
“Vokietijos gyventojai yra 
atsakingi už hitlerines šai- 
kos piktadarystes.” 

kad per sezoną galima bū
tų gaut 100 milionų plytų.

Karių Vaikams
Lietuvių raudonarmiečių 

vaikai gavo iš tarybų vy
riausybės 25,000 metrų 
medvilnės audeklų ir už 
400,000 rublių kitų reikme
nų. Be to, jiems bus duota 
40,000 įvairių dovanų.

į Raudo Armija Suėmė 42,000 
Nacių Karaliaučiuj; Užėmė 

Valdinius Vienos Rūmus
London, bal. 10. — Tre-į Senovėje, kada vokiečiai 

čioji Baltarusijos armija,: kryžiuočiai nukariavo lie- 
komanduojama maršalo; tuvių brolius senprūsius, 
Aleksandro M. Vasilevs- jie pavertė Karaliaučių ša
kio, vakar šturmu paėmė vo tvirtove užpuolimam da- 
Karaliaučiaus miestą-tvir-: ryti prieš Lietuvą. Toly- 
tovę ir per dieną jame su-'džio Karaliaučius tapo ne
ėmė 27,000 vokiečių karei-; tikrųjų prūsų-vokiečių mi- 
vių ir oficierių, tame skai-i litarizmo gūšta.
čiuje nacių komandieriųi 
generolą Lassą ir jo oficie-i 
rių štabą. Per 12 valandų! 
pirmiau raudonarmiečiai - 
mieste paėmė nelaisvėn! 
15,000 vokiečiu. Karaliau- 
čius buvo apsuptas nuo! 
sausio 30 d. š. m.

Karaliaučius pirm karo 
turėjo 368,000 gyventojų.;

KARINIAI PIKTADA
RIAI TURI DRAUGŲ 
TARP TALKININKU 

%
London. — Dr. B. Ecer, 

Čechoslovakijos delegatas 
Jungtinių Tautų Komisijo
je prieš Karo Kriminalistus, 
rašo oficialiame čechosĮo- 
vakų savaitraštyje, kad tū
li komisijos nariai užtaria 
karinius nacių kriminalis
tus. Sako: “Jie priešinasi 
teismui prieš Hitlerį ir siū
lo, kad jis būtų tiktai iš
tremtas į kokią salą, pana
šiai, kaip Napoleonas.”

Naciai Širdies Nuodais 
Nužudė 8,000 Savo

Belaisvių
Hadamar, Vokietija. — 

Viename šio miesto name 
vokiečiai gydytojai ir slau-
gės švirkšė smarkius nuo-! Jis visoje Amerikoje iž
dus tiesiog į širdį neken- garsėjo kaipo sunkiųjų 
čiamiems nacių belaisviams. 'svorių mėtymo čampionas, 
Taip jie nužudė 8,000 žmo- bėgimo pastogėje čampio- 
nių. nas ir futbolininkas.

Vienas vokietys gydyto
jas sakė amerikiečiams, 
kad slaptoji nacių policija 
liepė taip belaisvius žudyti. 
Vokiečių žandarai pasako
jo, kad tie belaisviai esą pa
mišėliai; todėl turį būti nu
marinti.

Nužudytųjų kūnai užkas
ti1 didžiulėse duobėse. Ame
rikiečiai suėmė 15 tomų 
knygų, kur naciai surašė 
savo aukų vardus ir žudy
mų dienas per ketverius 
metus.

Lengvieji anglų bombi- 
ninkai vėl puolė Berlyną.

400 lietuvių Raudonosios 
Armijos kareivių ir oficie
rių vaikų gauna dovanai 
mokslą, užlaikymą ir įvai
rius reikmenis Technikinėje 
Girininkystės Kolegijoj Vil
niuje.

Anglų lakūnai bombarda
vo Kielį, Vokietijos subma
rinų lizdą.

Vienos Ėmimas
Trečioji Ukrainos armi

ja, maršalo Tolbuchino ko
mandoj, per žiaurias kau
tynes gatvėse paėmė dau
giau kaip tris ketvirtada
lius Vienos, Austrijos sos
tamiesčio. Viena pirm karo

(Tąsa 6-me Puslapy)

4

Lietuvis Sportininkas 
Leit. Al. Blozis Didvy

riškai Krito Kovoje
North Bergen, N. J. —• 

Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas pranešė Anta
nui Bloziui ir jo žmonai, 
kad sausio 31 d. šiemet Vos
ges kalnuose, Francijoj, vo
kiečiai nukovė jųdviejų sū
nų, leitenantą Alfredą C. 
Blozį, garsų sportininką, 26 
metų amžiaus. Tėvai gyve
na po num. 1201 Four
teenth St., North Bergene, 
N. J.

Leit. Blozis pasigedo vie
no savo kuopos saržento ir 
per sniegus iki juosmens 
brido saržento j ieškoti. Tuo 
sykiu vokiečiai iš kulko
svaidžių ir nušovė Blozį.

Blozis dalyvaudavo ir 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo sportų rungtynė
se.

1942 m. Blozis baigė 
I Georgetown Universitetą. 
• Tada jis savanoriai stengė
si įstoti į armiją. Bet Blo
zis buvo perdidelis — 6 pė
du ir 6 coliu aukščio ir svė
rė 250 sv. Todėl iš pradžių 
buvo nepriimtas kariuome
nėn.

Tada jis buvo paskirtas į 
kūno mankštos mokytojus 
Walter Reed ligoninėje, 
Washingtone. Toliau Blozis 
įsiprašė perkėlimo į pėsti
ninkus. Paskui jis buvo pa
skirtas į oficierių mokyklą 
Fort Benninge, Ga. Bai
gęs ją, Blozis ir gavo leite-
nanto laipsnį.

NUOLATINĖ BOMBŲ 
AUDRĄ PRIEŠ NACIUS

Paryžius, bal. 10. — 2,- 
200 Amerikos bombanešių 
ir lengvesnių lėktuvų bom
bardavo, degino ir apšaudė 
vokiečių rakietinių lėktuvų 
dirbyklas Berlyno srityje. 
Diena pirmiau 2,000 ameri
kinių lėktuvų smogė Vokie- 

| tijai.
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Vilnies Jubiliejinis Numeris
Balandžio 7 d. Vilnis išėjo padidinta 

— net 24 puslapių. Tai sidabrinio dien
raščio jubiliejaus apvainikavimas.

Vilnis pradėjo išeidinėti 1920 m. ba
landžio mėn. pradžioje. Iš sykio ji ėjo 
savaitraščiu, tik keturių puslapių: vė
liau buvo padidinta. Po poros metų Vil
nis ėjo du syk per savaitę, o paskui — 
dienraščiu.

Šiame Vilnies numeryj telpa daug 
sveikinimų iš visų Jungtinių Valstijų ir 
Kanados kampų. Tūkstančiai amerikie
čių lietuvių, darbininkų, farmerių, pro- 
fesional. ir biznierių, sveikina šį dienraš
tį jo sidabrinio jubiliejaus proga. Su 
sveikinimais jie pridėjo ir dovanų. Be 
to, telpa daug įdomių straipsnių.

(Šiomis dienomis mes išspausdinsime 
ištisą Vilnies editorialą, parašytą jubi
liejaus proga, kuriame išsamiau nušvie- 
čama kalbamasis klausimas.)

Balandžio 8 dieną vilniečiai Chicagoje 
turėjo savo didžiulę pramogą tam pa
čiam jubiliejui atžymėti. Nors apie jos 
įvykimą mes žinių dar negavome, tačiau 
galime pilnai manyti, kad pramoga pa
vyko, nes vilniečiai ypačiai Chicagoje, 
turi daug draugų ir prietelių.

Maitinkit Juos, 0 Kad Ne — 
Bus Komunizmas!...

Traukdamiesi iš Vokietijos miestų, 
vokiškieji plėšikai, kaip jau ne sykį buvo 
rašyta, degina, naikina ir drasko viską, 
ką tik nugrėbia. Į griuvėsių krūvas jie 
verčia ištisus miestus. Naciai nepaiso, 
kad paliekamieji vokiečiai badaus ir ne
turės kur gyventi. Jie tiesiog sakyte sa
ko: talkininkai turį maitinti alkanus 
žmones, o jei jie to nedarys, tai Vokie
tijoje bus komunizmas!

Vokiečiai Jungtinių Tautų belaisvius 
badu marina ir žudyte žudo. O Jungti
nės Tautos turinčios skubėti kuoveikiau- 
siai vokiečius maitinti!

Bet šitaip kalba ne tik atviri naciai. 
Panašiai kalba ir net katalikų aukštieji 
dvasiškiai. Štai katalikų arkivyskupas 
grafas von Galen pareiškė kaip tik tą 
pačią mintį, — pridėdamas dar savo 
“originalę” pasaką: girdi, talkininkai 

Šis paveikslas atsiųstas iš Švedijos. Jis parodo Hitlerį sveikinantis su 12 metų 
bernioku. Tasai vaikas tapęs apdovanotas “Geležiniu Kryžium” už atsižymčji- 
m§. O tas parodo, kad Hitleris jau yra sumobilizavęs ir vaikus, tačiau nė tas 
nepagelbsti sulaikyti talkininkų armijas nei rytuose, nei vakaruose.

neturį leisti Vokietijon rusų (Raudono
sios Armijos), nes jei ji įeis, tai Vokie
tijoj bus komunizmas.

Nesunku matyti, kur link tas arkivys
kupas vairą suka.

Kaip daugelis kitų, taip ir šis katalikų 
arkivyskūpas yra pro-nacis, nors jis to
kiu ir nesi vadina. Jani rūpi visųpirmiau- 
siai matyti tarp Jungtinių Tautų nesan
taiką. Tai Hitlerio tikslas. Jam rūpi, kad 
visoki kriminalistai, Jungtinių Tautų 
žmonių žudytojai, būtų pavalgydinti ir 
aprengti. Komunizmą arkivyskūpas Ga
len mato kiekviename žingsnyj, dėl to 
jis taip naciškai kalba.

Žalieji Pulkai Austrijoje.
Kai Raudonoji Armija pradėjo įžy

giuoti į Vienna, Austrijos sostinę, dien
raštis Vilnis apie to krašto liaudies ko
vas prieš nacius šitaip rašė:

Laisvosios Austrijos sąjūdžio vado
vybė, kurios centras yra Londone, ne
senai paskelbė, kad keli mėnesiai at
gal Austrijos teritorijoje pradėjo veik
ti “žalieji pulkai.” Žalieji pulkai tai 
tie patys partizanai.

Žaliųjų pulkų dalyviai, savo daugu
moje, yra kariai, kurie pabėgo iš re
guliarūs armijos. Jie pusėtinai gerai 
apginkluoti. Ginklus jie pasivogė iš 
naciu.

Žalieji pulkai veikė Štyrijoj, Tyro- 
liuj ir net Vienuos apielinkėse. Vietos 
gyventojai juos nuoširdžiai rėmė.

Sąstatas žalių pulkų labai įvairus. 
Juose yra socialistų, komunistų, ka
talikų (krikščionių demokratų) ir 
žmonių, kurie nepriklauso jokiai poli
tinei srovei. Juose yra ir nemažas pro
fesionalų skaičius. Vienam partizanų 
daliniui vadovauja stambaus Austrijos 

. miesto meras. Kitam daliniui vado
vauja buvęs angliakasių unijos sekre
torius.

Žalieji pulkai turi ir savo slaptą 
laikraštį, kuris vadinasi “Kovotojas už 
Laisvę”. Šis laikraštis labai plačiai 
skaitomas visoje Austrijoje.

Aiškių kad partizanai kuo galėdami 
padeda Raudonajai Armijai. Į Raudo
nąją Armiją jie žiūri kaip į laisvės ne
šėją. / .

Kai Vienna bus užimta, veikiausia 
tuoj pradės organizuotis ir austrų re- 
guliarė armija.
Kad taip bus, mažai tenka abejoti. 

Tarybų Sąjungos vyriausybė ir Raudo
nosios Armijos vadovybė pareiškė Aus
trijos liaudžiai, kad Tarybų Sąjunga ne- 
sikiš į Austrijos vidujinius reikalus, bet 
viską paliks patiems austrams susitvar
kyti. Raudonajai Armijai rūpi tik tai, 
kad juo greičiau Autrija būtų išlaisvin
ta, vokiškieji okupantai iš ten išgrūsti 
arba sunaikinti.

Jei austrai pajėgs gerai susiorgani
zuoti ir stoti Raud. Armijai talkon, tai 
šalis bus išvaduota su mažesniais nuo
stoliais: mažiau vokiečiai pajėgs su
griauti jos miestų ir kaimų; mažiau jie 
bepajėgs išplėšti austrų turto ir žmonių 
gyvybių.

Austrijos liaudis turėtų imti pavyzdį 
iš Franci jos makių, taip didvyriškai mu- 
šusių vokiškuosius okupantus.

Rusų karo komentatoriai 
aiškina, kad vokiečiai metė 
į rytų frontą keturis arba 
penkis kartus daugiau gink
lų ir kareivių, negu jie turi 
vakarų fronte, todėl rusams 
esą sunku žengti pirmyn;

Sunku tikėti, kad tai būtų 
teisybė. Neturėdami kaip ki
taip pateisinti savo lėtą žy
giavimą rytų fronte ir neno
rėdami išduoti savo armijų 
silpnumą, rusų komentatoriai 
suverčia kaltę vokiečių stra
tegijai. (L. ž., bal. 6).
Ar žmogus, nenorėdamas 

save pasistatyti paskutiniu 
žiopliu, tokią aiškią netie
są rašytų?

Juk ne tik rusai, bet visi 
žino, kad dar ir šiandien 
daugiau kaip 75 nuoš. Hit
lerio armijos tebestovi rytų 
fronte prieš Raudonąją Ar
miją. Antra, ten mūšiai 
verda jau kelintas mėnuo 
be jokio sustojimo. . Tuo 
tarpu Gabaliauskas, sėdėda
mas Pittsburghe, gieda, kad 
tame fronte jokio veikimo 
nėra ir kad Raudonoji Ar
mija atsisėdus sėdi.

Arba ten pat štai kita L. 
Ž. redaktoriaus piktybė. Jis 
gieda:

Jeigu rusai dabar taip pa
niekinančiai elgiasi su būsi
ma viso pasaulio saugumo 
organizacija, tai ateityje tik
riausiai jie nesiskaitys su 
tos organizacijos nutarimais, 
kaip jie praeityje nesiskaitė 
su Tautų Sąjungos sprendi
mais.

Atrodo, kad visu būsimų 
pasaulio nelaimių šaltinis 
yra užsilikusi Sovietų Rusi
joje bolševikų partijos dikta
tūra, kurios nesunaikinus, 
vargiai pasaulis sulauks pa
stovios taikos.
Su kokiais Tautų Lygos 

tarimais Tarybų Sąjunga 
nesiskaitydavo ? Gabaliaus
kas nepasako, nes jis žino, 
kad jis kliedą nesąmonę, 
tiesiog per akis meluoja. 
Jei tai kalbama apie kovą 
prieš agresorius, tai Tary
bų Sąjunga, iš pat pirmos 
dienos įstojimo į Tautų Ly
gą, siūlė ir reikalavo, kad 
jinai juos suvaldytų, kad 
tuojau paimtų nagan Hit
lerį, Mussolinį ir Franco. 
Deja, kitos Tautų Lygos 
šalys nepriėmė to pasiūly
mo, fašistiniai agresoriai 
nebuvo laiku paimti nagan, 
ir štai pasaulinis karas! To
kia yra tiesa, taip byloja 
netolimos praeities istorija. 
Tačiau L. Ž. redaktorius 
užsimerkia nuo tos tiesos ir 
kaltina Tarybų Sąjungą.

Nors labai dažnai Gaba
liauskas sakosi visai nemy- 
Jįs Juliaus Smetonos, ' ta
čiau visas savo politines fi
losofijas jis skolinasi nuo 
Smetonuko. Juk Smetonu- 
kas p a s k e 1 bė amžinąją 
vainą Tarybų Sąjungai ir 
bolševizmui. Dabar ją gie
da ir L. Ž. redaktorius. Jis 
irgi reikalauja Tarybų Są
jungai vainos. Tik dar lai
mė, kad šuns balsas į dan
gų neina. Todėl Smetonuko 
ir Gabaliausko zaunos pa
siliks zaunohiis, kuriomis 
pasipiktins kiekvienas pro
taująs lietuvis.

Kas Ką Rašo ir Sako KA NUSITARĖ LIETUVOS KOMUNISTAI
KLERIKALIŠKO BALA- 

MUT0 KLIEDĖJIMAS
Pittsburgho Lietuvos Ži

nių redaktorius savo nesu
valdomą neapykantą Tary
bų Sąjungai parodo ir savo 
žioplumu. Pavyzdžiui, jis 
rašo tokias nesąmones:

Rytų frontas tebestovi vie
toje, tik šiek tiek pasisekė 
rusams Austrijoje. Paskuti
niais pranešimais, rusų ar
mijos iš Vengrijos įžengė į 
Austriją ir apie 10 mylių pa
sivarė netoli sostinės Vienos.

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 padare didelės 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.

(Pabaiga)
Sudaryti agitkolektyvus įmonėse, * valsčiuo

se ir įstaigose, sustiprinti juos patikrintais 
žmonėmis, sistemingai instruktuoti agitato
rius ir agitkolektyvų vadovus, aprūpinti juos 
laikraščiais ir žurnalais. Sistemingai dėti 
spaudoje ir leisti atskiromis brošiūromis me
džiagą agitatoriams.

14. Įpareigoti partijos Miestų ir Apskričių 
Komitetus suorganizuoti komunistų ir pirmo
je eilėje vadovaujančiųjų darbuotojų ir inteli
gentų marksistinį leninistinį auklėjimą, de
dant idėjinio politinio kadrų auklėjimo pa
grindai! “VKP(b) istorijos trumpo kurso” ir 
draugo Stalino knygos “Apie didįjį Tarybų 
Sąjungos Tėvynės karą” studijavimą. Mokyti 
Lietuvos bolševikus praktikiniame darbe to
liau stiprinant tarybinę valdžią respublikoje.

Svarbiausiuoju metodu kadrams marksizmo 
leninizmo srityje apmokyti turi būti senesnio
sios bolševikų kartos patyrimu išbandytas sa
varankiško bolševikų partijos istorijos ir teo
rijos mokymosi metodas.

Savarankiškai teorijos besimokantiesiems 
padėti reikia organizuoti sistemingas paskai
tas ir konsultacijas VKP(b) istorijos, politi
nės ekonomijos, TSRS istorijos, filosofijos, 
TSRS Konstitucijos klausimais. Sudaryti prią 
visų partijos Apskričių Komitetų partinius' 
kabinetus ir sukomplektuoti prie jų propagan
distus.

Vilniuje ir Kaune partiniam ir tarybiniam 
aktyvui įsteigti vakarinius' marksizmo leniniz
mo u n versi tetų s.

Suorganizuoti partiniam tarybiniam akty
vui teoretinius seminarus VKP(b) istorijai, 
draugo Stalino knygai “Apie didįjį Tarybų 
Sąjungos Tėvynės karą” ir TSRS Konstituci

jai studijuoti.
Sudaryti prie Lietuvos KP (b) Miestų Ko

mitetų Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiau
liuose vakarines partines miesto mokyklas vi
durinės miestų centro grandies kadrams su 
6—8 mėnesių mokymosi laiku (pagal Vaka
rinių rajoninių partinių mokyklų programą).

Organizuoti komunistams ir « komjaunuo
liams, neįpratusiems savarankiškai dirbti su 
knyga, ratelius VKP(b) istorijai,, draugo Sta
lino knygai “Apie didįjį Tarybų Sąjungos Tė
vynės karą” ir TSRS Konstitucijai studijuoti.

Įpareigoti partines organizacijas kasdien 
kontroliuoti, kaip komunistai vykdo VKP(b) 
Įstatų reikalavimą nenuilstamai kelti savo są
moningumą, įsisąmoninti marksizmo, leniniz
mo pagrindus, šiam tikslui pravesti draugiš
kus pokalbius ir pasitarimus, pasikeičiant 
marksizmo leninizmo teorijos studijavimo pa
tyrimu.

15. Pakelti respublikinės ir apskričių 
spaudos lygį. Atsiekti, kad ne vėliau pirmojo 
1945 metų ketvirčio kiekvienoje apskrityje 
būtų savo laikraštis ir kasdien lietuvių ir rusų 
kalbomis išeitų lapeliai su Tarybinio Informa
cijų Biuro pranešimais.

Įpareigoti Lietuvos KP (b) CK propagandos 
ir agitacijos skyrių ir partijos Apskričių Ko
mitetus pasiekti tai, kad laikraščiai išeitų lai
ku ir be pertraukos, o taip pat, kad būtų at
statyti jų tiražai.

Tikslu pagerinti vadovavimą apskričių 
spaudai Lietuvos KP (b) CK propagandos ir 
agitacijos skyriui norėčiau kaip kartą per tris 
mėnesius kviesti apskričių laikraščių redakto
rius 3—5 dienų seminarams, reguliariai dary
ti ir siuntinėti Apskričių Komitetams laikraš
čių apžvalgas. Pavesti Lietuvos KP (b) Aps
kričių bei Miestų Komitetams sistemingai 
klausyti Biuro posėdžiuose laikraščių redak
torių pranešimus.

16. Įpareigoti TSRS Ryšių Liaudies Komi
sariato Įgaliotinį Lietuvos TSR drg. Charito- 
novą užtikrinti, kad laikraščiai būtų pristato
mi laiku ir be pertraukos, ypatingai į kaimus, 
įvykdyti nustatytais terminais apskričių ir 
valsčių centrų radiofikcijos planą. Įpareigoti 
partijos Apskričių Komitetus ir Apskričių 
Vykdomuosius Komitetus teikti šiame reikale 
būtiną pagalbą.

17. Įpareigoti CK Biurą, partijos Apskričių 
bei Miestų Komitetus organizuoti poltinį dar
bą inteligentijos tarpo, siekiant auklėti Lietu
vos inteligentiją Lenino-Stalino'mokslo dvasia 
ir teikti jai visokeriopą pagalbą vystant tau
tinę kultūrą. Plačiai pritraukti prie aktyvios 
visuomeninės veiklos ir politinio darbo gyven
tojų tarpe inteligentijos atstovus, atsidavusius 
liaudžiai ir pasiruošusius kovoti prieš lietuviš
kai vokiškuosius nacionalistus; kartu drąsiau 
demaskuoti išdavikus iš inteligentijos tarpo, 
išdavusius liaudį ir aktyviai padėjusius vokiš
kiesiems okupantams.

Sukurti Vilniuje ir Kaune Inteligentijos 
Namus. z •

18. Plenumas įpareigoja partinius ir tarybi
nius organus kasdien rūpintis mokytojų ideolo

ginio lygio ir profesinių kvalifikacijų kėlimu, 
ryžtingai apvalyti mokyklas nuo svetimų ir 
priešiškų elementų. Artimiausiu laiku užtik
rinti vadovėlių ir programų išleidimą moky
kloms bei gimnazijoms. Kasdien rūpintis mo
kytojų materialinių bei buities sąlygų gerini
mu- ir jų autoriteto kėlimu, užtikrinti kiekvie
nam mokytojui galimumą užsiprenumeruoti 
respublikini laikraštį. Organizuoti vidurinių 
ir pradžios mokyklų mokytojų pasitobulinimo 
kursus.

19. Plenumas įpareigoja švietimo Liaudies 
Komisariatą, Apskričių Komitetus ir Apskri
čių Vykdomuosius Komitetus atstatyti iki 1945 
metų sausio mėnesio 15 dienos pirkias skai
tyklas visuose valsčių centruose ir pradėti 
kurti pirkias skaityklas apylinkėse, išplėsti 
bibliotekų tinklą ir apvalyti jas nuo fašistinės 
ir buržuazines nacionalistinės literatūros.

20. Pavesti Lietuvos KP (b) CK Biurui su
stiprinti vadovavimą Rašytojų Sąjungai ir pa
statyti respublikos rašytojams uždavinį su
kurti meno veikalus, vaizduojančius lietuvių 
tautos dalyvavimą Didžiajame Tėvynės kare.

Įpareigoti Valstybinę Leidyklą ne vėliau 
kaip 1945 metų sausio mėn. pradėti leisti li
teratūrinį žurnalą “Pergalė.”

21. Plenumas įpareigoja CK Biurą, Lietu
vos KP(b) Miestų bei Apskričių Komitetus 
imtis visų priemonių partinėms organizaci
joms greičiausiu laiku atstatyti ir sustiprinti 
bei jų politiniam aktyvumui ir įtakai masėse 
pakelti.

Sustiprinti CK Biuro vadovavimą partijos 
apskričių bei miestų komitetams, o pastarųjų 
— pirminėms partinėms organizacijoms ir 
pavieniams komunistams, kreipiant pagrindi
nį dėmesį savo darbe į partijos nutarimų vyk
dymo tikrinimą partinių kadrų atrinkimą ir 
auklėjimą. Sustiprinti pirmines partines or
ganizacijas, pasiekti tai, kad jų tinklas būtų 
išplėstas sprendžiamuose darbo baruose res
publikoje. Sukurti apie partines organizacijas 
platų nepartinį aktyvą iš atsidavusių tarybų 
valdžiai darbininkų, žemės ūkio darbininkų, 
darbo valstiečių ir inteligentų tarpo. Užtik
rini reguliarų partinių susirinkimų pravedi- 
mą ir aukštą jų lygį. Įtraukti visus komunis
tus į aktyvų partinių organizacijų darbą. 
Įvesti bolševikinę tvarką partiniame ūkyje.

Per mėnesį laiko užbaigti iš esmės Apskri
čių bei Miestų Komitetuose ir Lietuvos KP(b) 
CK patikrinimą ir apsvarstymą bylų dėl iš
davimo partinių dokumentų priimtiesiems į 
partiją pogrindinėse organizacijose ir partiza
nų būriuose, o taip pat bylų komunistų, buvu
sių okupuotoje teritorijoje, ištaisyti partijos 
Apskričių bei Miestų Komitetų tame darbe 
padarytąsias klaidas.

Pagerinti partinių organizacijų darbą at
renkant į partiją geriausiąją dalį nepartinio 
aktyvo, veiksmais [rodžiusio savo atsidavimą 
mūsų partijai kovoje prieš vokiškuosius oku
pantus ir jų samdinius — buožinius naciona
listinius elementus, drauge griežtai laikantis 
lenininio stalininio individualinės atrankos į 
partiją principo.

Tikslu apsvarstyti svarbiausius partijos ir 
vyriausybės nutarimus ir eilinius partinių or
ganizacijų uždavinius rekomenduoti periodiš
kai šaukti miestų bei apskričių partinio akty
vo susirinkimus, o negausiose organizacijose 
—* apskričių bei miestų bendrus susirinki
mus.

Plenumas kviečia visas Lietuvos KP (b) 
partines organizacijas negailestingai kovoti 
su liaudies priešais ir prieš pasireiškimus 
taikstymosi su buožinių nacionalistinių ele
mentų priešiška veikla, visokeriopai pakelti 
budrumą, atsimenant draugo Stalino nurody
mą, kad “revoliucinis budrumas yra toji ypa
tybė, kuri ypatingai būtina dabar bolševi
kams.”

22. Plenumas įpareigoja Lietuvos KP (b) 
Apskričių bei Miestų Komitetus sustiprinti 
vadovavimą Apskričių bei Miestų Vykdomie
siems Komitetams ir imtis visų priemonių 
greičiau sustiprinti vietiniams tarybų valdžios 
organams. Sutelkti apie tarybinius organus 
atsidavusį tarybų valdžiai aktyvą iš darbinin
kų, žemės ūkio darbininkų, darbo valstiečių 
bei inteligentų ir įtraukti jį į aktyvų dalyva
vimą šių organų darbe, užtikrinant partijos 
bei vyriausybės direktyvų vykdymą. Užtikrin
ti drąsesnį šio aktyvo iškėlimą į vadovauja
mą darbą apskričių bei valsčių įstaigose.

23. Plenumas įpareigoja Lietuvos KP (b) 
Apskričių bei Miestų Komitetus iš pagrindų 
pagerinti vadovavimą komjaunimo organiza
cijoms ir paramą jų darbe. Imtis priemonių 
sukurti naujas ir organizaciniu atžvilgiu su
stiprinti veikiančias komjaunimo organizaci
jas įmonėse, kaimuose ir mokslo įstaigose. At
kreipti ypatingą dėmesį į politinio auklėja-

(Tąsa 4-me pusi.)
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
4 jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū

ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Amerikos Moterų Kovų už Politines 
Teises Trumpa Istorija

Rašo Alice Jonikienė.

HARTFORD, CONN.

Sąryšyje su kovo 8-ta,| 
Tarptautine Moterų Diena, 
kuri kilo is Amerikos mote
rų judėjimo už lygias poli
tines . (balsavimo) teises, 
pravartu peržvelgti tą; 
Amerikos moterų judėjimo1 
istoriją. Joje mes randame 
gan interesingų faktų.

Pageidavimas balsavimo i 
ir abelnai lygių politinių1 
teisių buvo pareikštas dar' 
tada, kada Amerika pri
klausė Anglijai. 1647 me
tais tūla Margaret Brent iš j 
Maryland sau tų teisių pa
reikalavo. Ji turėjo nemažą j 
nuosavybę ir tuom pasi
remdama ji įteikė peticiją, 
reikalaujant sau “balso ir j 
vietos” legislature j. Tada j 
balsavo tik tie, kurie ture-’ 
jo nuosavybę arba pinigiš-l 
ką turtą. Po ilgų diskusijų, | 
legislatūroj peticija tapo: 
atmesta.

Massachusetts rekordai 
rodo, kad nuo 1691 iki 1870 
metų po senuoju provinci
jos čarteriu moterys baisa-1 
vo už visus valdininkus, bet 
priėmus konstituciją, jų 
balsavimas tapo aprube-i 
žinotas ir jau nebegalėjo; 
balsuoti už gubernatorių ir 
didesnius valdininkus.

Kovo m. 1776 m., tais i 
metais, kada mūsų šalis
paskelbė nepriklausomybę, i 
Abigail Adams rašė savo 
vyrui John Adams, tuom 
laiku dalyvavusiam Konti- i 
mentaliam Kongrese, ir ra- i 
gino jį “neužmiršti mote-' 
rų.” “Atsimink, kad visi j 
vyrai būtų tyronai, jei jie 
galėtų . . .” sakė ji savo lai
ške. Toliaus laiške ji grąsi- 
no: “Jei specialė atyda ne
bus atkreipta į moterų rei
kalus, mes pradėsime kovą; 
mes nepildysime įstatymų, 
kurių išleidime mes neturi
me balso ir atstovybės.”

Abigail Adams jau nekal
bėjo vien savo vardu. Jau 
tuom laiku daugelis mote
rų rengėsi pradėti tuom 
klausimu veikti. Jų veiki
mas, kaip galima suprasti 
iš Adams pareiškimo, buvo 
grynai feministinis, at-

Today’s Pattern

Šiai lengvai pasiūti ir leng
vai skalbti ir prosyti suknelei 
forma gaunama 32 iki 52 dy
džio.

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

kreiptas prieš vyrus ir jis 
toks pasiliko per daug me
tų.

1778 m. Hannah Lee Cor
bin irgi padavė reikalavi
mą sau balsavimo teisių. 
Kontinentalis Kongresas, 
apsvarstęs jos peticiją, pa
liko atskirom valstijom nu- 
sispręsti apie moterų .balsa
vimo teises. New Jersey 
valstija nutarė, jog visi pi
liečiai turinti $250 turi 
teisę balsuoti. Bet 1807 me
tais vėl išleido įstatymą nu
sakantį, jog tik “baltieji 
vyrai piliečiai” turi teisę 
balsuoti.

Iš Škotijos 1826 m. at
vyko labai graži ir aukštai 
pamokinta moteris, Fran
ces Wright. Ji pradėjo leis
ti laikraštį ir sakyti pra
kalbas reikalaudama lygių 
balsavimo teisių ir abelnai 
pilnos lygybės moterims. 
1836 m. iš Lenkijos ištrem
ta už progresyves idėjas, 
rabino duktė Ernestine L. 
Rose, 26 metu amžiaus, su- 
traukdavo pilnutėles sve
taines klausytojų. Ji kovojo 
už atšaukimą visų įstaty
mu, kurie varžė moteris. Ji 
įteikė New Yorko valstijos 
legislatūrai reikalavimą, 
kad ištekėjusi moteris tu
rėtų teisę turėti savo vardu 
nuosavybę. Ji tą peticiją

"Motina Visų Vaikų”
Tos Motinos Auka Stato Mums Klausimą, Kiek Mes 

Atlikome Nukentėjusių Žmonių Vaikams
Moterų barakuose vokie

čių koncentracijos kempė
je, buvusioje per Raudoną
ją Armiją neseniai atva
duotoje srityje, kartą buvo 
kalinė vadinama Klara, 
smulkutė sukniasiuvė iš 
Pragos.

Vieną naktį, kada kitos 
moterys miegojo ant ce
mentinių grindų, Klara mi
rė. Kada vokiečiai vilko 
šalin jos kūną, iš po šiau
dinio užklodo pasirodė švie
siaplaukė galvutė jos duk
ters Elly. Viena moteriškė 
paėmė kūdikį, priglaudė 
prie savo krūtinės ir švel
niai į ją kalbėjo.

Elly nesuprato nei žo
džio, ką jai kalbėjo nepažįs
tamoji maloni moteris, bet 
jinai prie jos prisiglaudė. 
Jinai negalėjo ištarti sun
kaus rusiško moters vardo 
— Marta Osipovna. Vaikai 
ir suaugusieji čia atsimin
davo tik vieną pirmąją jos 
vardo dalelę — supranta
mą visose kalbose — “Ma.”

Ne už ilgo po to mirė ita
lė moteris, vardu Lucy, pa
likdama dviejų metų sūne
lį. Kūdikis spiegė ir braižė 
kiekvieną einantį artyn. 
Bet “Ma’s” glėbyje jisai 
apsiramino.

Paskiau Simone, aštuonių 
metų mergaitė, pati atėjo 
pas “Ma.” Su ja atsitiko 
taip: Simonės motina mirė, 
bet vokiečiai ilgai nenešė 
lauk jos kūno. Mergaitė 
motinos veidą užklojo šiau
dais ir atėjus pas “Ma” pa
siprašė: “Madame, leiskite 
man būti su jumis. Aš ga
liu atnešti vandens ir padė
ti prižiūrėti vaikus. 

įteikė tik su penkiais para
šais, vyrų ir moterų, nes 
tik tiek, po ilgų' pastangų, 
parašų tegavo. Bet ji ran
kų dėl to nenuleido ir varė 
savo pasiryžimą ir 1840 
metais dar griežčiau pra
dėjo veikti. Tais metais ji 
susilaukė talkininkų iš Eli
zabeth Cady Stanton, Pau
line Wright Davis ir Lydia 
Mott, kurių vardai vėliaus 
aukštai iškilo.

Greta moterų judėjimo, 
ėjo judėjimas prieš negrų 
vergiją. 1828 m. seserys 
Angelina ir Sarah Grimke 
South Carolinoj paliuosavo 
savo vergus ir pačios atvy
ko į Šiaurę ir čia sakė karš
tas prakalbas prieš vergiją. 
Tapo suorganizuota Ameri
can Anti - Slavery Soviety. 
Toj draugijoj darbavosi 
nuo pat pradžios tokios žy
mios moterys, kaip Lucre
tia Mott, Lydia Maria 
Child, Maria Weston Chap
man, Abby Kelly, Abby 
Hopper Gibbons ir daug ki
tų. Bet toje draugijoje pa
sireiškė nuomonių skirtu
mas. Dalis narių manė, 
kad tik negrų vergų klausi
mai būtų vedami, kiti, kad 
visų, kas tik yra pavergtas. 
Ir 1839 m. draugija skilo.

(Bus daugiau)

“Ma” nesuprato nieko iš 
francūzės mergaitės kal
bos, neigi mokėjo jai atsa
kyti. Jinai mergaitę tik pa
bučiavo.

Paskiau “Ma’s” kamputy
je atsirado 14 metų berniu
kas, o dar vėliau smulkute, 
išbalus mergytė iš Varša- 
vos. Dabar Martą Osipov- 
ną visi jau vadino nauju 
vardu.: “Motina Visų Vai
kų.” Motinos, prijausdamas 
savo mirtį šaukdavo prie 
savęs “Ma” ir spausdavo 
savo lūpas prie jos užtri- 
nuotų, nuo sunkaus darbo 
suaižėjusių rankų, šnibždė- 
danios jai savo skausmą ir 
dėkingumą.

Nebuvo Vaikam Maisto.
Vokiečiai vaikams mais

to porcijų neišdavinėjo. 
Tiktai dirbantieji turėjo 
teisę gauti 100 gramų pju- 
veninės duonos ir pusę 
kvortos kalėjimo “sriubos” 
per dieną. Vieną dieną, 
grįždama iš darbo į bara
kus “Ma” pasiryžusiai at
sistojo prie spygliuotos tvo
ros, už kurios vyrai kali
niai dirbo. Jinai garsiai 
sušuko. “Ar randasi rusų? 
Pagelbėkite mažiems vai
kams. Meskite šmotelius 
duonos į šį ravą netoli tvo- M I ros.

Už tai vokiečiai įsakė 
“Ma” nuplakti vielinio bi
zūno 25 smūgiais. Netarus 
nei žodžio, jinai nusivilko 
bliuzę ir atsuko nugarą 
moteriai prižiūrėtojai, 
stambiai vokietei, nešiojan
čiai juodas odines piršti
nes, kuri smogė jai 25 kar-

(Tąsa 5-tame pusQ

Ks. Karosiene-Baltrunytė
Courtesy of The Post Enquirer, Oakland, Calif.

Gyvybės Čampijonė
Ksavera Karosienė Davė 18 Puskvorčių Kraujo 

Amerikos Raudonajam Kryžiui
Oakland, Calif. — Šiame 

paveiksle matome Ks. Ka
rosienę - Baltrūnytę, kuri 
linksmai šypsosi po suteiki
mo 18-tos puskvortės krau
jo. Prieš ją sudėta tos do
vanos kiekis. Lengvai gali
ma pasakyi, ką reiškia toji 
jos dovana. Tai yra, su jos 
aukotu krauju bus išgelbė
ta 18 mūsų karių gyvasčių.

Ks. Karosienė yra dau
giausiai davusi kraujo dėl 
Raudonojo Kryžiaus visoj 
Kalifornijos valstijoj. Čia 
tilpo ilgi aprašymai ir jos 
paveikslai vietiniuose laik
raščiuose.

Vargiai rasime pažangių
jų lietuvių tarpe asmenį, 
kuris nebūtų ką nors gir
dėjęs apie Ks. Karosienę. 
Ji nuo pat savo jaunų die
nų stojo į pažangiųjų judė
jimą ir daug, labai daug 
dėl jo dirbo. Ji yra puiki 
kalbėtoja, organizatorė ir 
rašytoja. Tik dar neseniai 
ji parašė lietuvių kalboje 
knygutę “Moteris ir Ka
ras.”

Tarpe amerikiečių ji ži
noma kaipo Sonia Baltrum 
Ji daug dirba Tekstilės 
Unijoj ir yra Textile 
Workers Joint Board admi
nistratorė. Jos gyvenimas 
pilnas puikių atspindžių, ji 
yra daug nukentėjusi lai
ke aštrių kovų už apgyni
ma darbo klasės reikalu.

Mes lietuviai sveikiname 
jos tokį nenuilstantį darb
štumą ir rūpestingumą 
kiekviename darbe, kartu 
didžiuojamės jos darbais.

Nevien mes lietuviai ją 
aukštai gerbiame, ją ger
bia visa darbo klasė ir net 
aukšti šalies pareigūnai.

Žemiau paduodu jai pri
siųstą laišką nuo kongres- 
mano George P. Miller.
Congress of the United

States
House of Representatives.

Mano Brangi
Mrs. Kaross-Baltrun:
Aš noriu Jus pasveikin

ti ir išreikšti aukštą pagar
bą už Jūsų suteiktą dovaną 
Kraujo Bankai (Raudona
jam Kryžiui).

Kartu labai žingeidu

Iš Literatūros Moterų Kliubo 
Veikimo ir Kiti Dalykai

Kovo 23-čios vakarą įvyko 
LMK mitingas. Narių atsilan
kė vidutiniai. Komisija iš pa
rengimo Raudonajam Kryžiui 
ir Lietuvos pagalbai, įvykusio 
kovo 4-tą,.išdavė gražų rapor
tą. Pelno liko šimtinė. Padalin
ta per pusę — Raudonajam 
Kryžiui ir Lietuvos pagalbai. 
Dalis dėl Lietuvos priduota 
vietiniam Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui, kuris pa
siųs į centrą. O Raud. Kryžiui 
perduoti jo dalį įgaliota drau
gė O. Silk. Kaip girdėjau, au
ką jau pridavė.

Nutarta rengti pramogą pa
minėti Motinų Dieną. įvyks 
gegužės 13 d., su trumpa pro
grama ir šokiais. Į komisiją 
apsiėmė šios draugės: M. Mu- 
lerankienė, M. Norbut, V. 
Kazlau. Nutarta, kad kliubo 
narėms būtų įžanga veltui ir 
duoti po gėlę pagerbimui mo
tinų. Visas nares prašome da
lyvauti ir svečių atsivesti.

Dėlei tam tikrų priežasčių 
susirinkimo diena permainyta: 
vietoj penktadienio, bus ket
virtą antradienį kas mėnesio. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 24 d., 7 :30 vai. vak.

DVaugė O. Giraitienė atne
šė parodyti, kaip ji gražiai 
pasiuvo mergaitėms drabužė
lius iš kavalkų ir apnešiotų 
drabužių. Išrodo labai gražiai. 
Draugė V. Kazlau rengia 
drabužius 1 mergaitei, Draugė 
K. Naktinienė pridavė numez-

Naujosios Anglijos Mo
tery Sąryšio Suvažiavi- 

mo-Parengimo Žinios
Žodis Sveikinimų Rinkė

jom ir Sveikinti Besi- 
ruošiantiem.

Kaip jau buvo pranešta 
spaudoje ir draugėm į kolo
nijas laiškais, mūsų paren
gimo įeigos ir sveikinimai 
skiriama pasiųsti reikme
nų Lietuvos žmonėms. Pa
sveikinti Lietuvos motinas 
proga Moterų Tarptauti
nės Dienos ir Motinų Die
nos, pasiųsti gražių, reika
lingų dovanų Lietuvos vai
kučiams.

Dauguma geros valios 
brolių - sesučių norės prisi
dėti su sveikinimais ir būti 
įtrauktu j sveikinimo lapus 
programoje. Čia draugės 
bostonietės sudarė labai ge
rą planą. Jų planas duos 
progos įtraukti į programų 
knygutę ir tuos sveikinto
jus, kurie bus gauti ir pa
čiame suvažiavime ir pa
rengime. Todėl, kurios 

draugės renka sveikinimus, 
gali juos rinkti iki pačios 
„paskutinės dienos, balan
džio 22-ros, ir priduoti juos 
parengime. O jie visi bus 
įtraukti į programą.

Pasveikinkim Lietuvos 
moteris - motinas tikrai 
širdingai, kaip širdingai 
jos prisidėjo ir dar priside
da laimėjimui kovos už 
gražesnį, laimingesnį pa
saulį. M. S.

— Argi Rooseveltienė tu
ri Lietuvą? Kaip gali kas 
nors duoti tą, ko pats netu
ri. Su tokia misija ponios 
turėjo važiuoti pas Lietuv. 
žmones, ar bent pas Palec
kienę, jeigu nup vyriausy
bininkų norėjo pradėti.

(Nugirsta ant Lituanica 
Square.) B. S.

man, kad Jūs turite tokius 
stiprius ryšius su darbo or
ganizacijomis, ir tikiu, kad 
yra didelis pasitenkinimas 
Textile Workers Union-- 
CIO, kad jos aukšta parei
gūnė yra tokia didelė pa
triotė..

Su pagarba,
George P. Miller, 

Congressman.
Tai taip kalba kongres- 

manas G. P. Miller. Ne ki
taip kalbės kariai, kurių 
gyvastis bus išgelbėta, kar
tu džiaugsis jų motinos ir 
prisimins, kad lietuvaitė 
darbo klasės dukra ir moti
na jos sūnui suteikė iš an
tro karto gyvybę.

Geriausio pasisekimo tau, 
brangi Drauge! V. S.

RED. PRIERAŠAS.
Transportacijos sąlygoms 

leidžiant, mūsų karių gy
vasties gelbėjimo čampijo- 
nę Ks. B. Karosienę girdė
sim sakant prakalbą Moti
nų Dienos minėjime, Broo- 
klyne, gegužės (May) 13. 
Platesnių pranešimų tėmy- 
kite Brooklyno žinių pusla
pyje.

Brooklyn© Kriaučiai ir 
Kriaučkos Kalba:

— Lietuvės mūsų ponios, 
gudresnės už čigones. Jos 
važiavo pas Mrs. Roosevelt 
parvežti smetonininkams 
“kenltrę.”

—■ O kaip pavyko?
— Kaip pavyko? O kaip 

galėjo pavykti? Jeigu ten 
būtų buvus Hooverienė, tai 
būtų davus nors po obuolį 
parsivežti. Bet ten buvo 
Rooseveltienė, kuri į dyki
nėjimą ir ubagavimą neti
ki. Jos laikais vyriausybė 
davė žmonėms darbus ar 
pašalpą. Ji pati per dieną 
desėtkus pareigų karo lai
mėjimui atlieka. Jinai galė
jo tik stebėtis, kaip tokia 
banda ponių galėjo kelias 
dienas laiko eikvoti ir tiek 
daug brangios vietos trau
kiniuose užimti tokiu paiku 
klausimu.

— Dėl ko paiku?

gus svederį Lietuvos žmonėms.

Draugė O. Verketienė išbu
vo apie dvi savaites ligoninėj, 
turėjo operaciją. Grįžo namo. 
Linkime draugei greit pasveik
ti ir veikti sykiu.

Mūsų kliubo narės, draugės 
K. Plitnikienės sūnus Juozas 
svečiuojasi pas tėvus. Jam yra 
sužeista koja. Tas atsitiko Vo
kietijoje, praeitų metų Kalėdų 
dieną. Pasisvečiavęs pas savuo
sius, grįš ligoninėn. Linkime 
Juozui greit pasveikti.

Juozo brolis Stasys Kavars- 
kis randasi kur nors Anglijoj. 
Linkime jam geriausio pasise
kimo.

★ ★ ★
Balandžio 15 d. Lietuvai 

Pagalbos Teikimo Komitetas 
rengia balių. Bus skanių val
gių ir gėrimų ir gera muzika 
šokiams. Kviečiame vietinius 
ir apylinkės žmones dalyvauti, 
prašome paremti tą naudingą 
parengimą. Visas pelnas eis 
pagalbai karo nuvargintų Lie
tuvos žmonių. Mes manome, 
kad mes visi žinom, kaip jiems 
yra reikalinga mūsų, amerikie
čių, pagalba. Parengimas bus 
155 Hungerford St. svetainėje.

Nors dienraštyje Laisvėje 
matėm, kad galima siųst pini
gai ir kiti dalykai Lietuvoj pa
vieniams asmenims, bet aš 
nežinau, kame priežastis, kad 
Hartfordo paštas sako, jog 
nieko daugiau negalima siųsti, 
kaip tik laiškus.

★ ★ ★
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas turėjo mitingą. Bu
vo apkalbėta, kas daryti su 
pinigais, kurie buvo žmonių 
suaukoti vasario 25 d., drau
go A. Bimbos prakalbose. Pi
nigų buvo gera suma, virš pen
kių šimtų dolerių. Mes manėm 
ant vietos supirkti reikmenis 
dėl Lietuvos, kad neapsunki
nus su darbais mūsų centro 
LPT Komiteto. Mes žinome, 
kad jie ten turi milijonus dar
bų. Bet apsvarsčius viską, pa
sirodė, kad čia pirkt nėra išro- 
kavimo, nes čia pirkdami tu
rėtume sumokėti dubeltavai 
už perkamus dalykus, o per
siuntimas irgi brangiai kainuo
ja. Tai mes nutarėm pinigus 
siųsti į LPT Komiteto centrą, 
417 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. Mes labai esam dėkingi 
tiems draugams ir draugėms, 
kurie tiek daug dirba supirk- 
dami ir supakuodami įvairius 
reikmenis dėl Lietuvos. Mes 
labai įvertinam jūsų darbą.

Šiuo tarpu mažai ateina se
nų drabužių. Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas atsi
šaukia į visus lietuvius, vieti
nius ir apylinkės, moteris ir 
vyrus. Peržiūrėkft savo namų 
kampus. O tikrai gausite dra
bužių, kurių patys nenešiojat 
dėlei kokios priežasties, o tie 
drabužiai dar tinkami, tvirti 
nešiot. Atsiųskit į 155 Hunger
ford St., Hartford. Arba pra
neškite W. Brazauskui, tuo pa
čiu antrašu. Girdėjau vieną 
draugą sakant, kad jo sesutė 
turi gerų drabužių vaikams ir 
kitokių, bet pas juos niekas 
nerenka. Gal ir daugiau yra 
žmonių, turinčių drabužių, bet 
kaip niekas jų nepaklausia, 
tai tie drabužiai taip ir genda 
beverčiai.

Kliubo Koresp. M. B.

Darže Šią Savaitę
Laikas sėti svogūnus. Svo

gūnus padės apsaugoti nuo 
kirmėlių įmaišymas į kožną 
pakelį sėklų pusę šaukštuko 
calomel.
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.

3-29-45 ★ ★ ★ —12—

Hartford, Conn.

(Tąsa)
Paskui keistasis žmogus neskubėda

mas apėjo apatinius denius.
Berniukui pasirodė, kad nepažįstama

sis nepastebimai, bet labai akylai apžiū
rinėjo keleivius, įsikūrusius ant savo ry
šulių ir kraičių šalia stiebo, prie bordų, 
tarp krovinių.

Petia buvo pasiryžęs eiti lažybų — 
tarp kitko, lažybos taip pat buvo katego
riškai uždraustos,—kad šis žmogus kaž
ko slaptai ieško.

Nepažį/tamas gan be ceremonijų per
žengdavo \ier miegančius moldavus. Jis 
spraudė&i-Tpro grupes žydų, pietaujančių 
alyvmedžičrvaisiais. Jis vogčia kėlė kraš
tus brezento, dengiančio pomidorų dėžes.

Kažkoks žmogus miegojo ant denio 
lentų, skruostą pridengęs kepure ir gal
va įsikniaubęs į tą virvinį priegalvį, ku
rį paprastai nuleidžia nuo bordo, kad su
švelnintų garlaivio smūgį į krantinę. Jis 
gulėjo, per miegą iškėtojęs rankas ir vi
sai vaikiškai paspaudęs kojas.

Staiga berniukas netikėtai pažiūrėjo 
į šias kojas su pasikėlusiomis kelnėmis 
ir sustingo. Ant jų buvo gerai pažįstami 
laivyno matroso batai su rudais aulais. 
Nebuvo abejojimo, kad kaip tik šiuos pa
čius batus Petia šiandien matė po diliža
no suolu.

Tačiau, jeigu tai buvo net paprastas 
sutapimas, tai jau, šiaip ar taip, sutapi
mas negalėjo būti kita aplinkybė. Ant 
miegančiojo rankos, kaip tik tame pačia
me mėsingame trikampyje po nykščiu ir 
rodomuoju pirštu, Petia aiškiai įžiūrėjo 
mažutį žydrą inkarą.

Berniukas vos nesušuko iš netikėtu
mo.

Tačiau susilaikė. Jis pastebėjo, kad 
ūsuotasis keleivis taip pat atkreipė akį 
į miegantį.

Ūsuotasis praėjo kelis kartus pro šalį, 
stengdamasis pažvelgti į veidą, prideng
tą kepuraite. Tačiau jam tai niekaip • 
nesisekė. Tada jis, praeidamas pro šalį, 
tartum iš netyčių miegančiam užmynė 
ant rankos.

— Atsiprašau.
Miegąs krūptelėjo. Jis atsisėdo, išgąs

dintai žvalgydamasis nieko nesupran
tančiom, užmiegotom akim.

— A? Kas tai? Kur? — beprasmiškai 
murmėjo jis ir kumščia trynė skruostą, 
kuriame įsispaudė koralinis virvės ran
das.

Tai buvo jis, tas pats matrosas!
Petia pasislėpė už triumo iškišos ir, 

užėmęs kvapą, ėmė stebėti, kas bus to
liau.

Tačiau nieko ypatinga neįvyko. Dar 
kartą atsiprašęs, ūsuotasis nuėjo toliau, 
o matrosas apsivertė ant kito šono, bet 
jau nebemiegojo, o žvalgėsi į šalis, neri
maudamas ir, kaip Petiai pasirodė, su 
kažkokiu nekantriu apmaudu.

Ką daryti? Bėgti pas tėtę? Viską pa
pasakoti vyresniajam padėjėjui?

Ne, ne!
Petia gerai įsidėmėjo tėvo elgesį diliža

ne. Matyti, visame šiame įvykyje buvo 
kažkas tokio, apie ką niekam nereikia 
kalbėti, nieko nereikia klausinėti, o tylė
ti, apsimetant, kad nieko nežinai.

Tada berniukas nusprendė suieškoti 
ūsuotąjį ir pažiūrėti, ką jis veikia.

Jis jį rado beveik tuščiame pirmosios 
klasės denyje. Tasai stovėjo, prisiglau
dęs prie gelbėjimo valties, standžiai ap
trauktos sušniūruotu brezentu.

Po denio kajute ūžė nematomas ratas, 
mušdamas beveik juodą vandenį, pa
dengtą stambiais putų mezginiais. Ūžė 
kaip malūne. Jau gan ilgas garlaivio še
šėlis greitai šliaužiojo skaidriomis ban
gomis, kurios juo toliau nuo garlaivio, 
juo darėsi mėlynesnės.

Laivo užpakalyj plevėsavo saulės per
šviesta baltai mėlynai raudona prekybi
nė vėliava.

Už laivo, vis plėsdamasis ir tirpda- 
mas, toli traukėsi platus, tartum Užga
vėnių roginis, gerai nušluotas kelias.

Iš kairės jau ėjo aukštas molingas 
Novorosijos krantas.

O ūsuotasis laikė rankoje ir vogčio
mis žiūrinėjo kažkokį daiktą.

Petia nepastebimai priėjo iš užpaka
lio, pasistiebė ant pirštų galų ir jį pama
tė. Tai buvo nedidelė, vadinamojo viziti
nio formato fotografinė nuotrauka ma

troso su pilna uniforma, su narsiai už
lenkta kepure be snapo ir su užrašu 
raikštyje:

“Kunigaikštis Tauridės Potemkinas.”
Matrosas buvo ne kas kitas, tik tas 

pats su inkaru ant rankos.
Ir čia pat, dėl kažkokios nesupranta

mos minčių eigos, Petia staiga visai aiš
kiai suprato, kas, būtent, buvo keista 
ūsuotojo išvaizdoje.

Ūsuotasis, kaip ir tasai su inkaru, 
taip pat buvo persirengęs.

AŠTUNTAS SKYRIUS.
Pūtė šviežias palankus vėjas.
Norėdamas padėti vėjui ir atsigriebti 

laiką, prarastą užtrukusiai kraunant, 
kapitonas įsakė pastatyti burę.

Jokia šventė, jokios dovanos nebūtų 
Petiai sukėlusios tokio entuziazmo, kaip 
šis niekniekis.

Pagaliau, geras niekniekis!
Iš karto viename garlaivyje, tuo pat 

metu, ir mašina, ir burė. Ir paketbotas 
ir fregata tuo pat metu! (Fregata (pr.) 
—mažas karinis laivas.)

Manau, — kad ir jus, draugai, apimtų 
entuziazmas, jeigu jums staiga pasitai
kytų laimė paplaukti jūra tikru garlai
viu ir, be to, dar su bure.

Net tais laikais bures statydavo ant 
seniausių garlaivių. Ir tai labai retai. O 
dabar to ir visai niekad neatsitinka.

Taigi lengva įsivaizduoti, kaip šį įvy
kį pergyveno Petia.

Suprantama, berniukas iš karto už
miršo ūsuotąjį ir pabėgėlį. Jis kaip pa
kerėtas stovėjo ant rago, neatitraukda
mas akių nuo basojo matroso, kuris gan 
tingiai tripinėjo ties liuku, ištraukda
mas tiksliai sudėliotą burę. (Ragas — 
mūsų pajūrio žvejų žodis, reiškiąs laivo 
priešakį.)

Petia puikiausiai žinojo, kad tai klive
ris. Vis dėlto jis priėjo prie vyresniojo 
padėjėjo, padėjusio — nesant kitų mat
rosų — statyti burę.

(Kliveris (lot.)—trikampė burė prie
šakinėje laivo dalyje.)

— Klausykite, prašau pasakyti, tai 
kliveris?

— Kliveris, — gan nemaloniai atsakė 
vyresnysis padėjėjas.

Tačiau Petia nė kiek dėl to neįsižeidė. 
Jis puikiausiai suprato, kad tikrasis jū
ros vilkas būtinai turi būti truputį 
šiurkštus. Kitaip, kas tatai per jūrinin
kas?

Petia su sulaikomu pirmenybės šyps
niu pažiūrėjo į keleivius ir vėl kiek pa
drikai, kaip lygus į lygų, kreipėsi į vy
resnįjį padėjėją:

— O prašau pasakyti, kokių dar esti 
burių? Rodos, grotas ir fokas? (Grotas 
(oi.) — didžioji burė. Fokas (oi.) — 
priešakinė laivo burė.)

— Berniuk, nesipainiok po kojų, — 
tarė padėjėjas taip, tartum jam staiga 
suskaudėjo dantį, — eik iš čia su Dievu 
į kajutę pas mamytę.

— Mano mama mirė, — su liūdnu iš
didumu atsakė Petia šiurkštuoliui. — 
Mes plaukiame su tėte.

(Bus daugiau)

Ką Nusitarė Lietuvos Komunistai?
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

mojo darbo sustiprinimą ir įtraukimą į .kom
jaunimą jaunuolių žemės ūkio darbininkų/

Teikti komjaunimo organizacijoms realią 
paramą auklėjant komjaunuolius, vedant poli
tinį darbą viso darbo jaunimo tarpe, ypačiai 
likviduojant buržuazinę nacionalistinę įtaką 
jaunimui, mobilizuojant jaunimą vokiečių 
■okupacijos padariniams likviduoti ir visoke
riopai padėti frontui.

24. Plenumas įpareigoja CK Biurą, parti
jos Apskričių bei Miestų Komitetus imtis 
priemonių profsąjunginių organizacijų dar
bui greičiausiai atstatyti ir iš pagrindų page
rinti, sustiprinti respublikinius, apskričių bei 
vietinius profsąjungų komitetus patikrintais, 
atsidavusiais tarybų valdžiai žmonėms. Pla
čiai išvystyti profsąjungose darbininkų bei 
tarnautojų auklėjimą socialistinės pažiūros į 
darbą dvasia, sukelti juos į kovą dėl greičiau
sio vokiečių okupacijos padarinių liaudies 
ūkyje ir kultūroje likvidavimo, į kovą dėl dar
bo našumo pakėlimo, dėl socialistinio lenkty
niavimo ir stachanoviečių judėjimo išplėti
mo, dėl darbininkų bei tarnautojų materiali
nio ir buitinio aptarnavimo pagerinimo.

Visko Po Biskj
Mūsų kolonijos lietuviai gra

žiai atžymėjo Raudonojo Kry
žiaus vajų. Dirbo bendrai Liet. 
Amer. Piliečių Kliubas, Lietu
vių Literatūros Draugijos 68 
kp., Moterų Kliubas ir Amer. 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių 
Skyrius. Per savo parengimus 
sukėlė Raudonajam Kryžiui 
$1,032. Už šį darbą lietuviai 
buvo kredituoti įtalpinant vei
kėjų paveikslus vietos anglų 
spaudoje.

Kovo 25 d. Laisvės Choro 
Svetainėje buvo linksmas pa
rengimas, kurį rengė Lietuvių 
Daržo Bendrovė. Parengimas 
buvo geras ir tvarkus, vieni 
linksminosi prie geros muzi
kos, kiti gėrė, užkandžiavo ir 
šnekučiavosi darydami įvairius 
planus pagražinimui pinikų 
daržo. Neužilgo ir piknikai 
ten jau prasidės. Girdėjau, kad 
Bendrovei pelno liko apie $70.

Velykos vieniems buvo 
linksmos, o kitiems liūdnos. 
Sveiki praleido jas savo na
muose, o kiti Lietuvių Amer. 
Piliečių Kliube, kur, tarpe kit
ko, buvo duodama veltui įvai
rių spalvų margučiai, kaipo 
priminimas seno papročio Lie
tuvoj. Buvo įvairių gėrimų ir 
skanių užkandžių.

Bet buvo ir nelaimių : prieš 
Velykas, subatoj, geras kliu- 
bietis ir šv. Jono Draugijos 
narys, S. čebatorius, sulaukęs 
58 metų amžiaus, mirė. Pali
ko šeimą dideliame nuliūdime. 
Lai jam būna amžina ramybė 
Amerikos žemelėj, o šeimai 
reiškiame užuojautą.

Taip pat prieš pat Velykas 
labai sunkiai susirgo Bronius 
Vedeikis. Dabar yra Hartfor
do ligoninėj. Teko girdėti, kad 
bus padaryta gan sunki ope
racija. Linkiu ligoniui greitai 
pasveikti.

Per Velykas svečiavosi kar- 
žygis A. Skardžius, kuris iš
kaldavo prieš japonus per 2</2 
metų, dalyvavo paėmime 4- 
rių salų ir daug kartų iš bom- 
bininko B-29 daužė mūsų ša
lies priešus japonus. Vėliau
siame žygyje jam sužeidė ran

ką. Kovūnas yra pilnas ener
gijos ir pasveikęs trokšta grįž 
ti atgal. Jis yra Laisvės Cho
ro ir LAP Kliubo narys. Lin
kime greitai pasveikti ir lai
mės busimoj kovoj.

Nemunas.

Iš V. Andrulio Prakalbą
Kovo 29 dieną ant greitųjų 

buvo surengtos prakalbos V. 
Andruliui, Vilnies redaktoriui 
iš Chicagos. Kadangi prakal
bos įvyko viduryj savaitės, ka
da daug dirba naktimis, o ir 
garsinimų paskleidimui nebu
vo daug laiko, tai ir žmonių 
nedaug atsilankė.

V. Andrulis aiškiai išdėstė 
dabartinę karo eigą, pasaulinę 
padėtį ir Lietuvos reikalus, ku
riai amerikiečių pagalba yra 
reikalinga. Plačiai jis kalbėjo 
apie ‘ lietuvių organizacijas ir 
jų veikimą Amerikoj. Jis sakė, 
kad didelė didžiuma Amerikos 
lietuvių turės apsivienyti visa 
eile svarbių klausimų ir vienas 
iš jų bus, tai rėmimas Tary
bų Lietuvos, kaip pagalboj jos 
atsistatymo, taip ir esamos 
tvarkos. Ir tie elementai, ku
rie dabar būdami priešakyj tū
lų organizacijų, veda prieš ta
rybinę Lietuvą propagandą, 
stengiasi neprileisti lietuvius 
prie tokios vienybės, galų ga
le pralaimės, nuo jų lietuviai 
nusisuks ir tie ponai pasiliks, 
kaipo lietuvių tautos išmatos.

Kurie turėjo progos daly
vauti šiose prakalbose, tai visi 
likosi patenkinti. Gauta du 
nauji Vilnies skaitytojai. Buvo 
parinkta aukų padengimui lė
šų ir pasveikinimui dienraščio 
Vilnies 25-kių metų sukaktu
vių. Aukų surinkta $33.15. Iš
laidų buvo $5, tai Vilnies rei
kalams perduota $28.15. Au
kavo sekamai:

D. Aksomaitienė $10.
L. Monkienė $5.50.

Po $1 aukavo: M. Saba
liauskienė, F. Remeika, K. O. 
Brazauskas, J. Aibavičius, F. 
J. Repšys ir M. Bernotienė.

Po 50 centų : B. Muleranka, 
W. Brazauskas, J. Kazlauskas, 
A. Totorėlis, O. Lopato, P. Ra- 
manauskiutė, J. Kazlau, J. 
Kavarskiutė, J. Pilky, J. Mar- 
gaitis, Kvaratiejienė, F. Pe- 
trašiunas, K. Vilkas ir A. Ra
manauskienė.

Po 25c: J. Janulevičia, J. 
Giraitis, A. Klimas. (Bet prieš

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.
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Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Montreal, Canada
Per progresyvių lietuvių mo

terų Raudonojo Kryžiaus rate
lį, drg. Milevičienė įteikė savo 
rankų darbo 29 pr. kojinių ir 
nupirkus dar pridėjo 5 megs- 
tinius dėl Sovietų vaikučių.

Nors Kanados valdžia už
draudė daryti viešas aukų rin
kimo kampanijas dėl Sovietų 
žmonių, betgi neišdrįso už
drausti leisti priimti savano
rių aukotojų aukas, kadangi 
matyti, jog savanorių aukoto
jų dar randasi nemažas skai
čius. Todėl dar tebesitęsia dra
bužiu rinkimas Sovietams. Ir 
drg. Milevičienės auka bus 
priduota ten, kur ji buvo skir
ta.

Drg. Milevičienė praeityje 
yra pasižymėjus kaip stambi 
aukotoja Sovietų Sąjungos dra
bužių rinkimo kampanijose. 
Nors dabartiniu laiku draugė 
dar yra silpnam sveikatos sto
vyje, po sunkios vidurių ope
racijos, bet kiek sveikata lei
do, tiek stengėsi savo darbu ir 
auka prisidėti. Jos darbas ir 
auka bus giliai įvertinta So
vietu žmonių. *. 4.

Liuda.

reikia tuoj pasakyti: “April 
fool.” Ir už tą niekas nepri
valo supykti. O kas už tai su
pyktų, tai jau ne amerikonas.

Well, toje dienoje, mes sa
vo būrelyje sumanėme Vilnį 
“sufūlyti.” Mat, vilniečiai, tur 
būt, visai nesitikėjo iš tolimo 
Lowellio ką nors gauti. O kas 
nieko nesitiki, tai tokį visuo
met lengviausia apgauti.

Mes sumanėme pasveikinti 
Vilnies 25-kių metų jubiliejų. 
Tai ve, tuomi ir apgavome 
tuos, kurie nesitikėjo mūsų 
šposo.

Nors jau vėlokai ii’ nedide
liam būrelyje, bet sudėjome 
$12 ir skubiai pasiuntėm drau
gams vilniečiams kartu su 
mūsų pareikštu sveikinimu.

J. M. Karsonas.

★ KAIP PAREIT NAMO SU ★

Lowell, Mass.
Ką Mes Padarėme Balandžio 

Pirmoje Dienoje
Balandžio 1 dieną Liet. Pil. 

Kliube susirinkome būrelis 
draugų. Na, tai buvo Velykų 
diena. Bet sulyg amerikoniš
ku, tai ir “kvailumo diena.”

Balandžio pirmą yra priim
ta ką nors apgauti (sufūlyti) 
ir apgavus, paskiau iš to ska
niai pasijuokti. Tik apgavus 

prakalbas, rodosi, jis aukavo 
Vilnies jubiliejo atžymėjimui 
$10) ir P. Giraitis.

Varde Liet. Literatūros 
Draugijos 68 kuopos, visiems 
aukavusiems tariame širdingai 
ačiū.

W. Brazauskas.

* Extra Raudo - *
* naisiai Punktais *
* ★
★ Tik nepamirškite nunešt ★
★ tą savo panaudotų rieba- * 

lų dėžę mėsininkui. Gau-
★ kite 2 raudonus punktus *
★ dovanai už kiekvieną sva- ★
★ rą. Vis Taupykite Panau- *
★ dotus Riebalus Kovos Fron- 

tam ir Naminiam Frontui.
★ ★
★ ★★★★★★★★★★★

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia > 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimai

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave.. 

SCRANTON, PA 
TeL 8-6728.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER ; 

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA1
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

* ir kitkam. J
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

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-spinduliu
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina
tinkamą gydymą.

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

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

(Isist. 28 mj _

Arti Union Squan
<pkm O A M 2 P M
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Worcester, Mass.
Operetė “Kada Kaimas 

Nemiega”
Na, tai, žinoma, tą dieną ir 

Worcesterio lietuviai tuo la
biau nemiegos, o ateis pama
tyti ir girdėti tą stebėtinai 
puikią, gražią, žavėjančią, 
linksmą, kartais juokingą ir 
kartais graudingą operetę, 
kuri yra perstatoma pirmą 
kartą ne tik Worcesteryj, bet 
gal ir visoje Amerikoje. Tą 
operetę perstatys Worcesterio 
Aido Choras 15 d. balandžio 
(April), 3 vai. po pietų, 29 
Endicott St., Sūnų ir Dukterų 
Svetainėje.

Jeigu galima taip išsitarti, 
tai ta diena čia bus dainų 
“kermošius,” nes toje opere
tėje, apart lošimo, mirguoja ir 
skamba net 25 dainos. Čia 
dainuoja mišrus choras, mer
ginų choras, vyrų choras, kvar
tetai, trio, duetai ir solistai.

Dainuoja šieną pjaudami, 
dainuoja grėbėjos, dainuoja 
rugius pjaudami ir visi kartu 
dainuoja ant užbaigtuvių. Dai
nuoja ir užbaigę talką kaimy
nui. Vaikinai ir merginos nu
ėję j mišką uogauti ir ten dai

nuoja, net ir tada, kada juos 
užklumpa “liesinčius.” Dai
nuoja ir vargšė mergaitė-naš- 
laitė Burbos tarnaitė — tik 
pasiklausykite:

Kada noriu verkiu,
Kada noriu dainuoju,
Nuo sunkių darbelių 

neišsiliuosuoju.
Skauda man rankelės 
Nuo sunkių darbelių, 
Liūsta man širdelė 
Nuo rūsčių žodelių.
Dainuoja kita mergina ata

tinkamą dainą ir pamelžus 
karvutes. Vaikinas atėjęs nak
tyj pas merginą prašosi, kad 
leistų į svirną ir, negalėdamas 
perkalbėti, kad įleistų, mano 
sužavėti ją daina. Na, ir už
traukia: “Kai aš turėjau kai
me mergelę...” Bet čia dai
na sugadina jam visą meilę ir 
nedabaigęs dainos mauna, kur 
kojos neša, nes senis tėvas 
Burba, išgirdęs naktinį nelai- 
ku giedantį “gaidį,” užpleš- 
kina jam palei kulnis iš “piš- 
tolieto.” Senis Burba su savo 
žmona, sužinoję, kad jų vien
turtė duktė, pripiršta jau tur
tingam ūkininko - seniūno sū
nui, slapta apsiveda su jų pa
čių bernu — “slūžbelniku,” 
nežinia kokiais išrokavimais ir 
jausmias ir jie užtraukia du
etą.

“Dukrele jaunoji, ką sugal
vojai,

Beturtį bernelį pasidabojai.”
Merginos su vaikinais per 

vestuves šoka ir dainuoja ir, 
pagaliau susipyksta ir žiūrė
kite ir girdėkite, kokiomis dai
nomis “gražiai” vaišina vienas 
kitą.

Vaikinai dainuoja:
Už vieną varinį centą 
Gausi mergužėlių šimtą. 
Bim-bam tararam.
Merginos nepasilieka sko

lingos ir dar “gražiau” dai
nuoja :

Už cigarą nurūkytą
Gausi vyrų šimtą kitą.
Bim-bam... ir t.t.
Ir kur čia tą viską surašysi, 

kas dedasi, kai kaimas nemie
ga. Geriausiai, tai ateikite vi
si Worcesterio ir apylinkės lie
tuviai, ypač artimieji mūsų 
kaimiečiai - farmeriai ir apy
linkės miestų, ypač Hudsono, 
Gardnerio ir kiti, ir išgirskite 
tą viską. Jūs būsite linksmi, 
pamatę lyg ir savo paties kai
mą, kokis jis buvo daugelį me
tų atgal ir patys pasijausite 
jaunesni. Aš pats pasijaučiau 
daug jaunesnis, pamatęs pa
mokas tos operetės.

O kad ji bus gražiai sudai
nuota ir sulošta, tai tam užtik
rinimo nereikia, kuris žino, 
kad tos operetės dainas ir loši
mą mokina pagarsėjusi per 
daugelį metų gabi Aido Choro 
mokytoja J. Karsokienė.

Tai bus šį pavasarį pasku
tinis Worcesterio lietuvių pa
rengimas, puikiausias, kokį 
kada nors turėjome. Tik jau 
šį sykį būkite geri ir nevėluo
kite, nes mokytoja sakė, kad

“Motina Visy Vaiky”
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tus su tuo bizūnu. Po to 
“Motina visų vaikų” užsi
vilko bliuzę ant savo kruvi
nų pečių ir sugrįžo į bara
kus.

Kada Simone pamatė 
kraują, jinai pravirko. Bet 
“Ma,” šypsodamosi, bandė 
ją numaldyti. “Duonos ... 
duonos ..., vaikeliai turėsi
te duonos.” Ir tai buvo tie
sa. Ravas prie spygliuotos 
tvoros pradėjo prisipildyti 
gabalėliais rusų porcijos, 
paskiau su duona lenkų, 
francūzų, cechų ir italų ka
liniu.

Tačiau tą duoną reikėjo 
atgabenti vaikams. Nakties 
tamsoje “Ma” nuropodavo 
prie tvoros duonos parneš
ti. Švyturiais nuolatos bu
vo kempė ir apylinkės per
šviečiamos, mašininiai šau
tuvai riogsojo ant sargybi
nių bokštų. Sargybiniai 
klausydavosi mažiausio su
šlamėjimo.

Per keturis mėnesius 
“Ma” apgavo mirtį ir pa
valgydino vienuoliką savo 
priglaustų vaikų. Gi dieno
mis jinai visuomet eidavo 
darban, atlikdama tris kart 
tiek darbo, kiek skirta vy
rui. Ji nenorėjo būti skai
toma silpna ar liguista — 
tokius žmones vokiečiai už
mušdavo be atidėliojimo. 
Jos gyvybė reiškė gyvastį 
jos mažiukų.

Pradžioje penkto mėne
sio, skrodantis nakties tam
są švyturys nušvietė ir bu
delių akys užmatė prie že
mės prisiglaudusį moters 
kūną. Momentu vėliau vo- 
kietys sargybinis jau iš 
naujo lodavo savo tommy 
šautuvą.

Per dienų dienas po to 
vaikai laukė savo motinos 
sugrįžtant. Bet jinai nebe
sugrįžo. Dar dešimtis die
nų praėjo. Su didžiausiu 
sunkumu kitos moterys 
valgydino vaikus.

Tada atėjo Sovietų armi
ja. Jie išgirdo tą istoriją. 
Raudonosios Armijos ofi- 
cieriai ir kariai negalėjo 
atrasti “Motinos visų vai
kų” kapo. Bet jie susirinko 
prie ravo arti spygliuotos 
tvoros atiduoti jai pagarbą. 
Atiduota gedulingas saliu
tas nežinomai didžiajai mo
teriai, kuri atidavė savo 
gyvastį už kitų žmonių vai
kus.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 11 d., 103 Green St.,,
7:30 v. v. Draugai, malonėkite da
lyvauti, turime svarbių reikalų ap
tarimui, kaip tai piknikų rengimai 
ir tt. Taipgi prašome draugų pasi- 
mokėti šių metų duokles į. Centrą. 
Tad nepamirškite ateiti. — Fin. 
Rašt.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. balandžio, 8 v. v. LDP Kliu- 
be, 408 Court St. Draugai, būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių reikalų aptarti.— 
V. K. Sheralis, sekr.

SCRANTON, PA.
LPTK. susirinkimas įvyks trečia

dienį, 11 d. bal., 7:30 v. v., L. Trui- 
kius, 1315 N. Washington Ave. Ka
dangi yra susidėję daug svarbių 
reikalų, tad pageidaujama, kad su
sirinkimas būtų skaitlingas. — 
K. G. sekr. 
i *........ ...... —.... .......................................

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

Dėk $1 į laišką ir siųsk:
Z

DEKEN’S COLD CREAM
P. O. Box 666Ž Newark 1, N. J.

kaip garsinta 3 vai. po pietų, 
tai pasistengs ir pradėti laiku.

Kurie pavėluos, tai gailėsis, 
nes nemačius pradžios, netaip 
jau žingeidi tolimesnė eiga.

S. J.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI 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
MARMURO TRINIMO 

IR SMULKINIMO FABRIKUI.

NUOLATINIS DARBAS
DABAR IR PO KARO

UNIVERSAL MARBLE 
PRODUCTS CORP.

THORNWOOD, N. Y.
(87)

LIEJYKLOS DARBININKAI
Moulderiai ir pagclbininkai. Būtina pramonė. 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Viršlaikių kiek 

tik norite. Seniai įsteigta firma.
Prisilaikoma WMC taisyklių.
BINNS PASSAIC IRON

& BRASS FOUNDRY,
KAMPAS CHESTNUT ST., & 

MYRTLE AVE.,
PASSAIC, N. J.

(87)

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.
(90)

POLIŠIUOTOJAI-BUFUOTOJAI
Prie plastiko; vien tik patyrę. 

BERNARD DECOUFLE CO.
1 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(85)

Buy More Bonds

Sandėlis Knygų ir Žolių
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 Šmitas, papjovė Savo Meilužę

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

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas 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 31.25 
Kapitonas Velnias. 400 pus].............  $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 motų 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 išgelbsti nuo smerties ......... 25c
Geros namines rodos ir daug juokų 15c 
Trys uėkeiktos karaliaus dukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į Šventų žemę JERU-

ZOLIMĄ ...........••.............................. 25c
Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Praloto Olšausko D/rbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

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

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

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

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....  11.00

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

GROMATOS J Lietuvą bu pasveikinimais ir 
gražiomis kvietkolėmčms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. Tuzinas 40c, 3 tu- 
žinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos 32.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegintų ir vėžio 32.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkšti; 
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; Pailių arbata ir mostis 
po 85c;

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų 3L25.

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

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

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)

PAPRASTI DARBININKAI 
Fabriko darbui

80c 1 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.

(91)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE 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.

(87)

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),

REIKIA PAGELBININKŲ
VARIO ŠALTKALVYSTĖS DIRBTUVĖJ 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
THEO. WALTER

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

STALIORIAI
MAŠINŲ DARBININKAI. APSIGYNIMO 

DARBAS. VIRŠLAIKIAI 
TURI BŪT UNIJISTAI.

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

(87)

PAPRASTI DARBININKAI 
IR PUSIAU LAVINTI VYRAI

Būtinam išlaukiniam darbui; Puikiausia po
karine 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
ICĘ CREAM! CO.,

533' CRAVEN ST., BlloNX.
(ĄĘTI LONGWOOD AVŲ.)

, . \ i . (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 pagolbininkai J. V. Armijai 
Naujas Moderninis Fabrikas 

Ideališkos Darbo Sąlygos
5 Dienos — 40 Valandų 

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

Jersey. 7 minutės‘nuo Times Square.
Gera Alga. Gera pokarinė proga 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Goldwasser Packing Co. 
22-14 SUMMIT AVE.

UNION CITY, N. J.
(86)

REIKIA APVALYTOJŲ
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

LOEW’S BOROUGH PARK 
THEATRE

51ST 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)

BERNIUKALMAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo

Aukštos algos sulyg gabumo. 
Išmokysime prie mašinų.

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

Brooklyn.
(Broadway BMT, Marcy Avė. 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.
■ (90)

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

ŠAUKITE EVERGREEN 8-4624
tarpe 9 A.M. ir 8 P.M.

(85)

SUSIFORMUOKITE SAVO
ATEITĮ PLASTIKUOSE

MOLDERIAI, TOOLMAKERIAI, PAGELBI- 
NIAI VYRAI. BE PATYRIMO DARBININ
KAI ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ: MES JUS IŠLAVIN
SIME: PA'AKSTINIMUI IR NAKTINIŲ 

ŠUTŲ BONAI ; PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ

SHAW INSULATOR CO.
150 CO1T 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

SANDĖLIU VYRAI
DIVONŲ IR KAURŲ 

DEPARTMENTUI
RETAIL KRAUTUVE

45 VALANDŲ SAVAITĖ 
PASTOVŪS DARBAI 
POKARINĖ PROGA

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE.—35TH ST.

(87)
i .............. 1 1 ■»1

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

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

BERGEN 4-2414.
(89)

VETERANAI
ARGO PACKAGING CO.

Tęskite savo pakavimo pareigą 
Išsiuntimam už vandenynų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DAUG VIRŠLAIKIU 
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.
(86)

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)

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.
(86)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTINĖS DARBININKĖS
ABELNAS OFISO DARBAS 

PRIIMAME PRADINES
5 DIENOS

PASTOVUS DARBAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE.—35TH ST.

(87)
r11" ................... i—.. ........................................................................ i

—---------- -------- ------------------

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 
18 IKI 40

Pastoviams po karo darbams su chain 
restauranto organizacija

Patyrimas nereikalingas; gera alga laike mo- 
kinimosi ; puikiausios progos pakilimam.

Kreipkitės Red Tower, Inc., Room 219, 
31 Clinton St., Newark, N. J.
Vien tik 10 A.M. iki Pietų.
Prisilaikoma WMC taisyklių.

,___________________________ Ln

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 
PATENKINANCIOM KAINOM 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

EMPLOYMENT OFFICE 
ATDARA KASDIEN 
8 A. M. IKI 5 P. M. 

Šeštadieniais 8 iki 12 Pietų

(88)

MERGINOS-MAŠINŠAPĖJE
Su ar be patyrimo 

Aukštos algos sulyg gabumo.
48 VALANDOS 5*6 DIENOS

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

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

(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.
(87)

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

Proga pakilimam. 
BUTTERFIELD 8-0995.

1039 MĄDISON AVE. (79TH ST.) 
_______________________________________

MERGINOS-MOTERYS
(AMŽIAUS 16 IKI 45)

KAIPO LABORATORIJOS PAGELBININKĖS 
UŽDARBYS VIRŠ

$1200 Į METUS
Lengvas. Švarus darbas, užklijavimas leibelių 
ir pakavimas vaistų. A 1 firma. Puikiausios 
darbo sąlygos. Dėl pasitarimo skambinkit*

WATKINS 9-2800 
~  (85)

PATYRUSIOS ATRINKĖJOS, APDIRBĖJOS 
IR SODYTOJOS AVIŲ ŽARNŲ. TAIPGI 

PRADINĖS. GERA ALGA.
FELLERMAN & NEWMAN, 824 AVENUE A 

(85) 
(KAMP. 20TH ST.).
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Maria Kurenko Dainuos
Stalingrado Vaikų 

Paramai
Dienraščio Russky Golos 

rengiamame koncerte Stalin
grado karo našlaičiu paramai, 
balandžio 13-tą, Carnegie 
Hall, tarpe kitu Įdomiu artis-

Maria Kurenko

BROOKLYNO LIETUVIAI SVEIKINS 
SAN FRANCISCO KONFERENCIJA

B’klyno lietuviai per metų 
metus minėdavo Pirmąją Ge
gužės masiniuose paraduose- 
demonstracijose su šūkiais už 
suvaldymą fašizmo ir už pa
stovią taiką. Pastarieji keli 
metai, metai ginkluotos kovos 
sunaikinimui fašizmo buvo at
žymėti masiniais mitingais po 
darbo arba šventadieniais, kad 
nesutrukdyti produkcijos ka
rui. O mitingai būdavo pa
švenčiami paramai karo pa
stangų.

Šiemet minint Pirmą Gegu
žės karas tebėra nelaimėtas, 
tad mūsų atyda irgi tebebus 
sukoncentruota karo laimėji
mo pastangoms. Tačiau šieme
tinė Pirma Gegužės Įvyks lai
ke pasaulinės konferencijos ei

gos San Francisco mieste. Kon
ferencijos, kuri darbuosis su
daryti sąlygas išlaikymui pa
stovios taikos Amerikai ir pa
sauliui. Taigi, vienu iš svar
biausių punktų lietuvių gegu
žinio masinio mitingo bus pa
sveikinti San Francisco pa
šau 1 i n ę k on f eren ei j ą.

Lietuvių masinis mitingas 
Pirmajai Gegužės paminėti ir 
San Francisco konferencijai 
pasveikinti Įvyks šio mėnesio, 
balandžio 27-tos vakarą, Lie
tuvių Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, Brooklyne.

Visi esate kviečiami Į tą me
tinę iškilmę. Visų prašome bū
ti garsintojais to mitingo.

L. K. N.

Gerai Būtų Šelmiavoti,

Brookly niečiui Įteikta 
Didvyrio Medalis

Karo Departmentas Wash-
ingtone paskelbė, kad leite
nantui Almond E. Fisher su-

Jei Nebūtų “Pačios, 
Nei Marčios”

Joną Lazauską esame matę 
komedijose ir dramose. Abie
jose jam gerai sekasi. Tačiau 
kada jį matai* komedijoje, ap
link save tik girdėsi: “Tai šel-

Dingęs iš Namų 15 Mė
ty Vaikas Atsirado Tarp 

Karo Sužeistų

Jeigu Kas Giriasi Didvy
riškumu, Reikia 

Apsižiūrėti
Jonas Lazauskas

teiktas Medal of Honor už 
didvyriškus’ veiksmus Franci- 
joj pereitą rugsėjį. Tai yra 
aukščiausis mūsų krašto gar
bės požymis kariškiui.

Paskelbime sakoma, kad 
Fisheris, nors tuomet buvo su
želtom abiem kojom, pats vie
nas išmušė iš veiksmo keturis 
vokiečių kanuolių lizdus. Prie 
vieno iš tų lizdų Fisheris pri
šliaužęs “po baisia priešų šū
vių ugnimi, ir jį sunaikinęs vie
nu magazinu carbine kulkų. 
Kitus tris sunaikinęs mesda
mas į juos granatomis, kartais 
daeidamas prie tų lizdų tik už 
15 yardų.

Fisher esąs pasveikęs ir vėl 
vadovaująs grupei mūšiuose. 
Kur nors karo fronte jam bus 
Įteiktas ir tas didžiosios pa
garbos ženklas.

tų, bus Maria Kurenko, solistė.
Maria Kurenko gimė Mask

voj. Būdama 10 metų amžiaus 
jau giedojo chore ortodoksų 
katedroj. Mokinosi pas garsų
jį profesorių Mazetti Maskvos 
Konservatorijoj ir baigė su 
aukso medaliu. Vėliau stebi
nančiai išstojo Maskvos Grand 
Operoj, kur likosi publikos 
mylėtine ir po revoliucijos.

Amerikoje Mme. Kurenko 
dainuoja jau 12 metų ir yra 
žinoma, kaipo “rusų lakštinga
la.” Yra skaitoma rusų muzi
kos žinove. Kada RCA Victor 
Co. ruošėsi išleisti Čaikovskio 
dainų albumą didžiojo kompo
zitoriaus šimtmečiui paminėti, 
Kurenko buvo pakviesta tas 
dainas užrekorduoti. Jinai tu
ri įdomų balsą, jungini lyriš
ko ir coloratura su dramatiš
ku. Ji yra dainavus solo su i 
didžiosiomis simfonijos orkes-į 
tromis Europoje ir Amerikoje.

Greta Kurenko, programoje 
dalyvaus simfonijos orkestrą, 
vadovybėje Leonardo Bern
stein; Rusų Chorų Draugija, 
susidedanti iš kelių žymiausių 
rusų chorų šioje apylinkėje; 
Lawrence Tibbett, Metropoli-; 
tan Operos baritonas; Eugene; 
List, pianistas.

Tai bus įspūdingas muzikos- 
dainos atžvilgiu ir naudingas 
pergalei vakaras. Kam gali
ma, verta dalyvauti. Koncertas 
prasidės lygiai 8:30 vakaro.

Bankierius Nusišovė
Leon Fraser, 55 metų, pre

zidentas New Yorko First Na
tional Banko, nusišovė pereitą 
sekmadienį ant pievelės neto
li savo namų, North Granville, 
N. Y.

Fraser buvo žymus tarp 
bankininkų Amerikoje ir tarp
tautiniai. Vaikystėje buvo nu-

Melvin Rosen, 3108 Brigh
ton 5th St., Brighton Beach, 
Brooklyne, dingo iš namų pra
džioj lapkričio, 1942 metais ir 
nuo to laiko šeima daugiau jo 
nematė, nors dėta daug pa
stangų jį surasti. Jis išėjo 
prieš savo 15-jį gimtadienį, 
kuris pripuola lapkričio 8-tą.

Už pustrečių metų, ši pava
sarį, Melvinas atsirado Vokie
tijoj, karo ligoninėj, sužeistas 
kariaujant Patton’o Treciojoj 
Armijoj. Jis iš ten parašė mo
tinai laišką. Jame jis motinai 
pasipasakojo, kaip jis iš namų 
nuvykęs Į Clevelandą ir po 
vardu Michael Rollin, 18 me
tų, gavęs darbą karo fabrike. 
Kaip iš ten buvęs priimtas ar
ini jon.

“Aš norėjau jums parašyti,” 
rašo vaikinas motinai, “bet bi
jojau išsiduoti, kad aš mela
vau apie savo amžių.”

Kadangi šį rudenį jam sueis 
18 metų, matomai, jis nu
sprendė, jog dabar pasisakyti I 
amžių jau nebepavojinga.

Kiek pirmiau motina jau ži
nojusi, kad jos sūnus randasi 
armijoj, nes gavusi armijos 
čekį nuo kario Michael Rollin, 
bet nebuvę nuo jo antrašo at
gal.

Motina dabar užsimiršusi rū
pestį dėl sūnaus dingimo, sa
ko, kad jinai didžiuojasi dėl 
tokio tikslo iš namų bėgusiu 
sūnumi. Tačiau vis vien ma
nanti, kad jis tebėra perma- 
žas kariauti. Parašius į Wash- 
ingtoną, kad jį iš tarnybos 
paleistų dėl jo per jauno am
žiaus.

Melvin rašė laiške savo mo
tinai, kad jinai jo nepažintų, 
nes jisai išaugęs, esąs 6 pėdų 
aukščio, nors ir laike dingimo 
jis atrodęs ne į berniūkštį, bu
vęs 5 pėdų 8 colių aukščio ir 
svėręs 190 svarų. Tai jo aug- 
muo ir padėjo jam išvengti su
sekimo.

Pastaruoju laiku kartkartė
mis spaudoje pasirodo žinių, 
kaip vienas ar kitas šarlata
nas, besigirdamas prasimany
tu “didvyriškumu,” prisitaiko 
kaip nors geros valios žmones 
apgauti, išnaudoti. Tikrieji 
didvyriai, kaip žinia, patys ne
sigiria.

šiomis dienomis New Yorke 
areštuotas Peter Meilino, 28 
metų, pašto tarnautojas, kuris, 
tiesa, armijoj buvęs 8 mėne
sius, bet niekur iš sausžemio 
nebuvęs kojos iškėlęs. Jis pri
pasakodavęs žmonėms galybę 
pasakų apie savo “didvyriš
kus” veiksmus ir nukentėjimą 
frontuose. Priplepėjęs nesąmo
nių, jis trumpu laiku prisivi
liojęs ir vedęs dvi pačias. Ir 
nežinia, kur būtų buvęs galas, 
jeigu paskiausios, kovo 3-čią, 
šių metų, vestos tėvai būtų ne
įtarę, kad naujasis žentelis ne
sielgia, kaip jaunavedis, per 
retai tebūna namie.

Patyrinėjus, surado, kad jis 
turįs mažiausia dvi pačias. 
Viena, Frances Casare Molli- 
no, gyvena su tėvais 2460 Wa
shington Ave., Bronx, o kita, 
pirmutinė, Concetta Rera Mei
lino, gyvena 104-60 45th Avė., 
Astorijoj. Pirmoji sako, kad 
vyras ją apleido po to, kada 
jinai jam sugestavo eiti dirbti. 
Menama, jog jaunikis nužiū
rėjo, kad ir antrosios pačios 
tėvai gali paraginti eiti dirbti, 
tad jis jau rengėsi sau dirvą 
kitur kur pasipiršti į žentus 
ir vėl be darbo pagyventi ne
būto “didvyriškumo” pasako
mis apmonijus žmones.

mis vyras!” O tai jau rodo, 
kad pas jį komedija išeina j 
Įspūdingai .komiška.

Šio mėnesio 22-rą, komedi-| 
joj “Moterims Neišsimeluosi,” ■ 
Jonas ir vėl norėtų pašelma-Į 
voti rolėje Alpio, žento, iri 
jeigu jam nebūtų nei pačios,' 
nei uošvės, tai kažin prie ko 
prieitų. Iš jo šelmysčių ir ne
laimių smagiai pasijuoks visi, 
kurie bus Ukrainian National 
Home, 216 Grand St., Brook
lyne, kur bus perstatoma toji 
komedija. Pradžia vaidinimo 
4 :30.

Liaudies Teatras tikisi, kad 
pamatę šį pranešimą jūs jau 
užsiregistruosite savo kalendo
riuje balandžio 22-rą, kaipo 
svarbu “deitą.”

N. T.

Brangus Cigaretų 
Degtukas

Kainų Administracija suse
kė, jog daugmeniškai parda
vinėjantis mechaniškus cigare
tų degtuvus ėmė nuo $2.75 iki 
$3.75 už degtuvą, kurio lubi
ne kaina turėjo būti 60 centų. 
Aprobuota, kad tas prekybi
ninkas, Williams Co., 107 W. 
41st St., New Yorke, taip par
davė 1,342 degtuvus. Iš jo 
teismo keliu išrinko pabaudų 
$10,400. Jis teisinosi, kad ir 
kiti taip parduoda, bet jam 
teisme patarė, kad blogų pa
vyzdžių nereikia sekti.

Gaisre Priduso 30 
Gaisragesiu

Užsidegus 5 aukštų sandėlio 
bildingui prie West ir Watt 
Sts., New Yorke, pereitą pir
madienį, 30 gaisragesiu buvo 
.pridusinti ar. kaip kitai]) pa
žeisti, reikalingi medikališkos 
pagalbos.

Ugnis ruseno ir degė pakai
tomis per visą dieną. Apgesi
na, suvaldo vienoje vietoje, iš 
naujo Įsigali kitoje. Užbaigė 
tiktai belikus keturioms sie
noms. Nuostolių esą apie 
$500,000. Sukrauta buvę like
rių, arbatos, kavos, rašalo, ja
poniškų žaislą ir Įvairių daly
kėlių.

Atidaryta Miestavos 
Golfo Pievelės

Pradedant balandžio 8-ta, 
didžiajame New Yorke oficia
liai atidarytos gyventojų var
tojimui dešimtis golfo pieve
lių. Prie jų yra kliubai, ku
riuose galima pavalgyti, per
sirengti, apsiprausti. Sezoni
niai leidimai yra $5, bet rei
kia damokėti po tam tikrą su
mą per žaismę (per round). 
Savaitės dienomis pievelės 
duodamos Jungtinių Tautų ka
riškiams visai nemokamai.

New Yorko valstijos sepa- 
torius Mead sergąs iš nuovar
gio.

PRANEŠIMAI
KVIEČIAME J PARĘ

šeštadienį, balandžio 14 d., įvyks 
Laisvės Bazaro ir kilų didžiųjų 
Laisvės naudai parengimų darbi
ninkų pavaišinimui parė. Kviečiame 
visus, kurie esate dirbę dienraščio 
Laisvės parengimuose j šią parę. 
Laisvės salėje, 419 Lorimer St., 7 v. 
vak. Ne visų iš pasidarbavusių 
dienraščio parengimuose turime an
trašus, ne visus galėtume laiškais 
pakviesti. Todėl prašome šį mūsų 
pranešimą priimti kaipo asmenišką 
jūsų pakvietimą ir dalyvauti parėję.

Kurie iš vyrų dirbote bile kuria
me parengime, ateikite su žmonom, 
jei turite vaikučių atsiveskite ir 
juos. Taip pat moteris prašome atsi
vesti savo vyrus ir vaikučius.

(85-86)

ORGANIZACIJŲ ATYDAI!
ALDLD 2-ro Apskr. piknikas 

įvyks 10 d. birželio, Liberty Park, 
Linden, N. J. Pageidautina, kad 
kilos broliškos organizacijos nieko 
nerengtų tą dieną artimoj apylin
kėj, ačiū! — A. Gilmanas, 2-ro 
Apskr. pirm,(85-86)

RANDAVO.JIMAI
*

i Pasirandavoja 4 kambarių apart, 
mentai. Naujai ištaisyti, karštas 
vanduo. $16 j mėnesį. Lietuvių ap
gyventa kaiminystė. Dėl daugiau in
formacijų kreipitės pas Superinten
dent Apt. L (yra du namai) 317 ir 
319 So. 41h St., Brooklyn, N. Y.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO. 

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija SapoJ 
Telef.: GR. 7-7553

< 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Mergaičių Skautų organiza
cija pradėjo namuose saugu
mo kampaniją. Saugumo rei
kalo ir priemonių aiškinimą 
publikai ves per šešias savai
tes.

DANTŲ GYDYTOJAS
DR. A. PETRIKĄ i

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ?~~į2 ry!f '
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

LITUANICA SQUARE -®|

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVĘ 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

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

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau su ame- 

l rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

pavienių, 
padarau 
paveiks, 
krajavus

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MOK

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

savintas ir užaugintas svetimų, 
išleistas mokslą. Visuomenišką 
gyvenimą pradėjo politinių 
mokslų dėstytoju Columbia 
Universitete. 1917 metais iš 
ten buvęs atleistas už pacifis
tines pažvalgas, tačiau tarna
vęs armijos teisdarybės skyriu
je. Po karo stojo advokatūron 
ir bankų sritin patarėju, o 
1937 m. tapo First National 
Banko prezidentu su $72,000 
algos metams.

Po nusišovimo, jo kamba
riuose rastuose laiškuose jis 
atsiprašęs kaimynų už suteik
tą nemalonumą ir skundęsis, 
kad jį kas kart vis labiau pra
dedąs veikti nusiminimas. Jis 
nenorėjęs laukti visiško svei
katos pablogėjimo.

Fraser’io žmona, buvusi ak- 
torė-sekretorė, mirusi prieš 
porą metų, o vienatinis sūnus 
dar tebėra studentu.

RADIO
New Yorko ir apylinkės lie

tuviams yra proga pasiklausy
ti šį vakarą, balandžio 11 d., 
Birutos Ramoškaitės. Ji dai
nuos lietuviškas dainas per 
New Yorko miesto nuosavą 
stotį WNYC, 8:30 v. v. ’

Prašome ^sitėmyti šį prane
šimą, pasiklausykite Birutos šį 
vakarą.

L. K. B.

Greitai Pageliai
Dėl Nuovargio, Rankų, Kojų skau
dėjimo ir Tirpimo, Reumatiškų 
skaismų, ir sustingusių sąnarių — 
Kas jums yra reikalinga, tai Deks- 
nio Galinga Mostis, Deken’s 
Ointment $1.00.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666ž Newark 1, N. J.

Raud. Armija Suėmė 
42,000 Nacių Ka

raliaučiuje
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

turėjo bent du milionus gy
ventojų.

Vakar Vienoje sovieti
niai kariai užėmė miesto 
vidurį — Austrijos seimo 
rūmą, Vienos valdybos rū
mą, centralinę policijos 
stotį, pašto ir telegrafo 
centrą, Vidurinės Europos 
Banką, Operos rūmą ir ki
tus vidurmiesčio pastatus. 
Į pietus nuo Vienos buvo 
paimtas Berndorf.

Vienos srityje raudonar
miečiai pagrobė 25 vokie
čių lėktuvus, 191 tanką bei 
motorinę patranką, 245 
lauko patrankas, 30 garve
žių, 1,665 vagonus ir daug 
kitų įrengimų ir suėmė 1,- 
700 vokiečių.

Drs. Stenger & Stenger 
' Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

F. W. Slialins
(SIIALINSKAS)

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 SIMONAVIČIUS
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. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9608

$i

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

rur,

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

Jules, Jurgensen.

m.71

Persodlnam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

fEM-THlN K YTHM... 17-iewel Precise*

movement Smartly H y La J yellow

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

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.
-------- _ _ ----------------- ■>----------




