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Šnekos apie nacių žvėrišku
mą esančios perdėtos. Tai 
esanti tik bolševikų propagan
da !

Taip kalbėdavo gana daug 
neviernųjų Tamošių. O dar 
taip neseniai (vas. 21 ir 22 
dd.) Chicagos Naujienos 
griežtai tvirtino, kad naciai 
“lietuviu nešaudė.’’

Dabar amerikiečių armija, 
žygiuodama per Vokietiją, už
ėjo ir atidengė šiurpulingų 
vaizdų. Spauda pilna paveiks
lų, parodančių išlaisvintuosius 
karo belaisvius, amerikiečius, 
mūsų jaunuolius. J juos žiūrė
ti baisu: tik kaulai ir skūra!

Ką dabar sakys tie, kurie 
sakė, kad pasakos apie nacių 
žvėriškumus yra tik bolševikų 
propaganda?

★ ★ ★
šiuo tarpu Maskvoje lanko

si du žymūs svečiai — marša
las Tito ir ponia Churchillie- 
nė. Jie buvo iškilmingai sutik
ti ir gražiai priimti. Apie jų 
misiją spaudoje matėsi tik la
bai mažai. O jie juk ten ne
važiavo tik dėl pasivažinėjimo.

Maršalas Tito atstovauja 
Jugoslaviją. Jugoslavijos gi 
vaidmuo Balkanuose labai di
delis. Jos santykiai su Tarybų 
Sąjunga yra draugiški ir šilti.

Chicagos dienraštis Vilnis 
gražiai paminėjo savo 25 me
tų gyvavimo sukaktį. Balan
džio 7 dienos dienraštis išėjo 
net 24 puslapių. Jame telpa 
daug įdomių raštų ir galybė 
sveikinimų.

Atsimenu tuos laikus, kai 
kalbėjome apie mūsų spaudos 
praplėtimą. Man visuomet pa- . 
tikdavo chicagiečių didelis op-i 
timizmas, nebijojimas didelių, 1 
naujų žygių. Už išauklėjimą 
Vilnies į didelį, įtakingą dien-| 
rasti pirmutinis kreditas eina! 
V. Andruliui.

★ ★ ★
Italijos Komunistų Partijos) 

vadas Togliatti smarkiai išba
rė Italijos katalikų kunigus. 
Tie kunigai, atrodo, nieko ne
išmoko ir nieko nepamiršo. Jie 
tebepučia prieš audrą, tebesi- 
spardo prieš naująjį gyvenimą. 
Kunigai tebetiki į prakeikimą 
komunistų. Sykį žmogus įstojo 
į komunistų eiles, jau jam iš
ganymo nebesą!

Dalykas štai kame: šiandien 
labai daug tikinčiųjų yra įsto
ję į komunistų partijas, ne tik 
Italijoje, bet visose šalyse. 
Jiems tų partijų durys jau se
niai plačiai atidarytos.

Miršta katalikas komunis
tas, katalikas kunigas atsisa
ko jam patarnauti su sakra
mentais! Togliatti sako: Tok
sai kunigų elgėsis yra nepatei
sinamas, žiaurus, neteisingas. 
Jie vėją sėją ir pjausią audrą!

Kas ten dedasi toje Jungti
nių Tautų komisijoje, kuri bu
vo sudaryta išdirbimui plano 
dėl nubaudimo karinių krimi
nalistų, pirmoje vietoje hitle
rininką? Aną dieną su pasi
piktinimu iš jos pasitraukė 
amerikietis Peel. Dabar čecho- 
slovakijos atstovas Ecer rašo 
ir komisiją pasmerkia.

Ecer sako, kad ten kas nors, 
kuris verda smalą ir neleidžia 
komisijai savo pareigomis rim
tai rūpintis. Jai trukdo suda
ryti surašą tikrųjų kriminalis
tų. Pavyzdžiui, tik po ilgo vil
kinimo, didžiausia kova, pavy
ko Hitlerį įdėti į karo krimi
nalistų surašą!

Na, įsivaizduokime, kas bū
tų, jeigu toks Grigaitis įeitų 
į tokią komisiją. Jeigu jis sa
ko, kad vokiečiai Lietuvoje 
žmonių nešaudė, tai argi jis 
rastų nors vieną nacį krimina
listą, kurį reikėtų nubausti? 
Jeigu naciai, jo supratimu, ne
kaltų žmonių nešaudė, nežudė, 
nekankino, tai už ką Hitleris 
turėtų būti skaitomas krimi-
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JANKIAI IR ANGLAI FAKTINAI SUARDĖ NACIU FRONTĄ;
SOVIETAI KIRTO NACIAM BAISU SMOGĮ KARALIAUČIUJ
SOVIETAI VISAI APSUPO 

NACIUS VIENOJ; BAI
GIA JĄ UŽIMTI

Karaliaučiui Suim
ta 92,009 Nachį, 
Užmušta 42,000

AMERIKOS KARIAI PAĖ
MĖ HANOVERĮ, ĮSIVERŽĖ 
Į BRUNSWICK DIDMIESTĮ

Maskva, bal. 11. — Sovie
tų kariai, persimetę per 
Dunojų, užtvėrė paskutinę 
spragą naciams ištrūkti į 
žiemius iš Austrijos sosti
nės Vienos. Iki vakar Rau
donoji Armija užėmė 90 
procentų viso to didmies
čio.

18 miesto apskričių buvo 
jau Sovietų rankose ir tik 
trijuose liekamuose apskri- 
čiuose vokiečiai dar laikėsi.

Antroji Ukrainos armija 
Čechoslovakijos žemėj paė
mė Trencin miestą, geležin
kelio ir plentų mazgą, ir į- 
žengė į Moravijos lygumas. 
Moravija yra vidurinė Če
choslovakijos provincija. 
Šie raudonarmiečiai gru
miasi pirmyn palei Morav- 
skos Ostravos - Vienos ge
ležinkelį linkui Bruenno 
(Brno), didžio Čechoslova
kijos geležinkelių mazgo ir 
fabrikų centro.

Apart miestų, užimtų ar
timoj Vienos apylinkėje, 
Trečioji Ukrainos armija 
atėmė iš vokiečių eilę mie
stų bei miestelių už 50 iki 
75 mylių į pietus nuo Vie
nos. Sovietiniai kariai pa
siekė Gleichenbergą, 26 my
lios į pietų rytus nuo Grą
žo, svarbaus pramonės mie
sto.

Kai Viena bus apvalyta 
nuo vokiečių, Raudonoji 
Armija galės greičiau mar- 
šuot į vakarus Dunojaus 
kloniu linkui Linzo, Nu-

Raudon. Armija Užė
mus Jau Visą Vieną
London, bal. 11. — Radi

jas iš Austrijos skelbė, kad 
Sovietų kariuomenė užė
mus jau visą Vieną, Aus
trijos sostamiestį.

KANADIEČIAI APSUPO 
150,000 NACIŲ

London. — Teigiama, kad 
kanadiečiai uždarė pabėgi
mą apie 150,000 vokiečių iš 
Holandijos.

Urmu Triuškina Vokiečių 
Lėktuvy Aikštes

London. — Amerikos la
kūnai per keturias paskuti
nes dienas sutriuškino dau
giau kaip 50 Vokietijos or
laivių stovyklų ir sunaikino 
kuo ne 800 nacių lėktuvų 
ant žemės ir per kautynes 
ore.

nalistu ?
O juk tokių sutvėrimų, kaip 

mūsiškis Grigaitis, nestinga nei 
Anglijoj, nei Amerikoje, nei 
Francijoje. Tai jie ir sabota- 
žuoja minėtosios komisijos 
darbą.

remBergo, Miunicho ir 
Berchtesgadeno, asmeniš
kos Hitlerio sostines, Bava
rijos kalnuose. Užimdami 
Nulegenbachą, sovietiniai 
kariai pasiekė vietas už 15 
mylių į vakarus nuo Vie
nos.

Sovietų lakūnai vėl bom
bardavo naciu uostus Pilia- 
va ir Hel. V

Bratislavos Fabrikai 
Sveiki Paimti

•>

London. — Užėmus Bra
tislavą, Raudonoji Armija 
rado beveik visai sveikus 
fabrikus ir dirbtuves. Bra
tislava, Slovakijos sostinė, 
yra stambus pramonės mie
stas. Jame veikia audyklos, 
popieros fabrikai, didelė 
degtukų dirbykla ir įvairios 
kitos dirbtuvės.

Naciai nepaspėjo išsi
veži fabrikinę mašineriją iš 
Bratislavos. Jie turėjo sku
bėt savo kariuomenę išga
beni traukiniais, kurie pra
stai teveikia, nes talkininkų 
bombanešiai žymia dalim 
suardė geležinkelius.

Nereikėsią Daugiau Tanky 
Fabrikų Amerikai

Washington. — Buvo sta
toma dvylika naujų fabrikų 
tankams gaminti. Bet da
bar sustabdytas naujų tan
kinių fabrikų statymas. A- 
merikos karo departmentas 
sako, užteks esamųjų tan
kams fabrikų, bet jie visi 
turės be pertraukų statyti 
tankus.

Karas Lėšavo Sovietam 
250 Biliūnu Rubliu

Maskva. — Buvęs Fran
ci jos oro ministeris Pierre 
Cot skaičiavo, jog karas lė
šavo Sovietam 250 bilionų 
aukso rublių. Iš tikrųjų ka
ras brangiau atsiėjo Sovie
tų Sąjungai, kaip rašo žur
nalas Bolševik, įskaitant 
nuostolius, kuriuos vokie- 
čiaia padarė, viską naikin
dami ir piešdami.

Jokioj kitoj valstybėj per 
šį karą nebuvo tiek daug 
turto sunaikinta, kaip So
vietų Sąjungoje, sako Bol
ševik.

ANGLIES KOMPANIJOS PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU UNIJA
Washington. — Jungtinė 

Mainierių Unija pasirašė 
naują sutartį su minkštųjų 
angliakasyklų savininkais. 
Skaičiuojama, kad anglia
kasiai už darbo dieną vidu

Maskva. — Sovietinė ko
manda oficialiai paskelbė 
tokius vokiečiam padarytus 
nuostolius Karaliaučiuje:

Trečioji Baltarusijos ar
mija per mūšius dėlei vo
kiečių sunaikinimo Kara
liaučiuje nuo balandžio 6 
iki 10 d. suėmė 92,000 na
ciu kareiviu ir oficieriu. 
Vien balandžio 10 d. pasi
davė 50,000 vokiečių.

Tuo pačiu laikotarpiu bu
vo užmušta 42,000 vokiečių 
kareivių ir oficieriu.

Tarp suimtų yra 1,819 
priešų oficieriu ir keturi 
generolai: Karaliaučiaus 
srities komendantas, gen. 
Lasch, tvirtovės komendan
tas - pavaduotojas gen. Mi- 
kosch ir generolai* Spearl ir 
Henle.

SENATAS NETARĖ PRATĘST 
LEND-LEASE PASKOLAS

Washington. — Jungtin. 
Valstijų senatas vienbalsiai 
nutarė dar vienus metus po 
šios vasaros birželio 30 d. 
duoti Jungt. Tautoms pa
skolų iš Lend-Lease fondo.

Atmetė Tafto Pataisą
Republikonas senatorius 

Taftas siūlė pataisymą, ku
ris būtų uždraudęs Lend- 
Lease paramą Jungtinėms 
Tautoms nuo tos dienos, kai 
tik karas pasibaigs. Taftas

MacARTHURO KARIAI 
PAĖMĖ JOLO, SU

LU SALYNE
Manila, bal. 11. — Gene

rolo MacArthuro kariuome
nė įsiveržė į Jolo salą ir 
atėmė ją iš japonų. Jolo y- 
ra Šulu salyne, pačioje pie
tinėje Filipinų salų grupė
je.

Jolo miestas senovėje bu
vo mahometoniškų Šulu 
sultanų - valdovų sostinė. 
Su Jolo amerikiečiai įgijo 
kontrolę visame Šulu saly
ne. Iš Jolo aikščių jau vei
kia amerikiniai lėktuvai.

KAZOKAI LINKUI 
BERLYNO

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad didelės kazo
kų raitininkų jėgos, marša
lo Žukovo komandoje, pra
deda žygiuoti linkui Berly
no.

tiniai gausią apie $1.15 
daugiau, negu pagal senąją 
sutartį.
Valdžia Užėmė Užstreikuo- 

tas Kasyklas
Prez. Roosevelto įsaky

Sovietiniai kariai pagro
bė 2,023 vokiečių lauko pa
trankas, 89 tankus ir moto
rines patrankas, 1,652 mi
nosvaidžius, 4,673 kulko

svaidžius, 119 š a r v u ot ų 
trokų, du šarvuotus trauki
nius, 8,560 automobilių, 137 
traktorius, 774 garvežius, 
8,554 vagonus, 146 motori
nius laivukus ir valtis ir 
441 kariniu reikmenų san
dėlį.

Tuo pačiu laiku buvo su
naikinta 120 nacių lėktuvų, 
1,193 lauko patrankos 568 
minosvaidžiai, 104 tankai ir 
motorinės patrankos, 82 
šarvuoti trokai, 1,719 auto
mobilių 23 garvežiai, 215 
vagonų ir 77 kariniai san
dėliai.

piršo užgint prezidentui 
daryti sutartis dėl pašalpų 
bei atstatymo net atlieka
mais po karo dalykais.

Už Tafto pataisymą bal
savo 39 senatoriai, o prieš 
jį taip pat 39. Senato pirmi
ninkas Trumanas, Jungt. 
Valstijų vice - prezidentas, 
pridėjo savo balsą prieš 
Tafto siūlymą. Tuo būdu 
Tafto pataisymas ir atmes
tas 40 balsų prieš 39.

OKINAWOJ JANKIAI 
ATĖMĖ IŠ JAPONŲ 

SVARBU UOSTĄ
Guam, bal. 11. — Ameri

kos marininkai Okinawos 
saloj atėmė iš japonų Un- 
ten Harbor uostą su priešų 
submarinų gūštomis. Jie 
taip pat pažygiavo pirmyn 
į šiaurę Ishikawos pussaly- 
je.

Japonai nuolat kontr-ata- 
kavo amerikiečius pietinėje 
Okinawos dalyje, kurioj per 
dieną jankiai nieko nelai
mėjo. Bet kiti amerikiečių 
junginiai užėmė Tsukan 
saliukę, Nakagusuku Įlan
koj, rytinėje Okinawos pu
sėje.

Japonų Nuostoliai
Per astuonias dienas nuo 

savo įsiveržimo į Japonijos 
salą Okinawa amerikiečiai 
užmušė 5,009 japonus ir su
ėmė 222. Jankių nuostoliai 
kelis kartus mažesni.

mu, tapo perimtos į val- 
džio žinybą 235 angliaka- 
syklos Pennsylvanijoj, Ala- 
bamoj, Ohio, Virginijoje, 
Indianoj, Tennessee ir Ken
tucky. Jų darbininkai strei

Paryžius, bal. 11.—Ame
rikos pėstininkai per dieną 
nušlavė vokiečius iki 25 
mylių atgal, o amerikiniai 
tankai prasiveržė 40 mylių 
pirmyn. Naciai sparčiai 
bloškiami atgal visu 150 
mylių frontu. Vokiečiai 
silpnai tesipriešina, ir tik 
šiauriniame ir- pietiniame 
fronto galuose jie šiek tiek 
kiečiau ginasi. Fronto pra-

Jankiai Suėmė Virš 
Miliono Nacių

Paryžius. — Nuo talki
ninkų įsiveržimo Į vakarų 
Europą pernai birželio 6 d. 
iki šių metų balandžio 10 d. 
amerikiečiai viso suėmė 1,- 
018,367 vokiečių kareivius 
ir oficierius.

Anglai muša nacius Bre
meno priemiesčiuose.

BRUNSWICK ESĄS 
UŽIMTAS!

Paryžius, bal. 11. — Neo
ficialiai pranešimai sako, 
kad amerikiečiai jau užėmę 
Vokietijos didmiestį Bruns- 
wicka.

Sušaudyta 102 Priešingi 
Hitleriui Karininkai

London, bal. 11.—Prane
šama, kad naciai kovo 31 d. 
sušaudę 102 vokiečių lakū
nų karininkus, kurie daly
vavę naujame sąmoksle 
prieš Hitlerį. Tarp sušau
dytų esąs ir vienas gene
rolas.

VOKIEČIŲ VALYMAS Iš 
SAMLANDO

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė balandžio 10 d., 
bevalydama vokiečius iš 
Samlando pussalio, į vaka
rus nuo Karaliaučiaus, už
ėmė Metgetėnus, Moditė- 
nus, Kleinfridrichs ir Gross- 
Holstein.

VOKIEČIŲ NAIKINIMAS 
VIENOJ

Maskva. — Naikindami 
apsuptus Vienoje vokiečius, 
sovietiniai kariai suėmė 
dar 2,000 priešų ir pagrobė 
72 jų tankus, 75 lauko pa
trankas, 85 šarvuotus tro- 
kus ir daug kitų įrengimų.

Burmoj anglai atėmė iš 
japonų Thazį.

kavo be unijos centro leidi
mo. Sakoma, jog praeitą 
savaitę vien Pennsylvanijoj 
per vietinius streikus liko 
neiškasta milionas tonų 
minkštosios anglies. 

nešimai sako, kad faktinai 
suardyta visa nacių gyni
mosi linija, ir vokiečiai jau 
neturi nuolatinio fronto va
karuose. Amerikiečių žy
giavimas primena priešų li
kučių naikinimą ir ėmimą, 
o ne frontinę kovą.

Vakar Devintoji Ameri
kos armija užėmė Hanove
rį, 400,000 gyventojų mies
tą, nepaprastai svarbų ge- * 
ležinkelių mazgą ir pramo
nės centrą. Balandžio 11 d. 
žinios teigė, kad šios armi
jos jankiai įsiveržė į Brun- 
swicka, pusės miliono gy
ventojų miestą. Kiti ameri
kiečių junginiai pramarša- 
vo pro Brunswicką ir užė
mė punktus už (99 mylių 
nuo Berlyno. Brunswicke 
pradėjo plevėsuoti baltosios 
vokiečių pasidavimo vėlia
vos.

Pirmosios amerikiečių ar
mijos tankai buvo jau tik 
už 115 mylių nuo susisie
kimo su Raudonąja Armija 
Berlyno fronte.

United Press praneša, 
jog Pirmosios jankių armi
jos štabe yra spėjama, kad 
šie amerikiečiai šeštadienį 
susisieks su Sovietų ka
riuomene. Jeigu vokiečiai 
nesugebės apstahdyt jankių 
palei Elhos upę, į vakarus 
nuo Berlyno, tai gal, girdi, 
ir anksčiau amerikiečiai 
pasisveikins su raudonar
miečiais.

Anglai Pradeda Ofensy- 
vą Italijoje

Roma. — Aštuntoji ang
lų armija pradėjo naują 
ofensyvą rytiniame Italijos 
šone ir prasiveržė per Se
nio upę arti Lugo miesto. 
Penktosios armijos ameri
kiečiai vakarinėje Italijos 
pusėje užėmė Altagnaną ir 
įsiveržė į Massos priemies
čius. Jankiai grumiasi ar
tyn La Specios, vokiečių 
naudojamo uosto ir karinio 
laivyno bazės.

1,000 bombanešių triuški
no nacių pozicijas pirm 
pradedant anglų tankam ir 
pėstininkam šturmuot prie
šų linijas rytiniame fronto 
gale. Anglai užėmė Lugo ir 
dar du miestelius; per die
ną suėmė 1,200 nacių.

HIMMLERIS UŽIMSIĄS 
HITLERIO VIETĄ

London, bal. 11. — Ang
lų Spaudos Susivienijimas 
gavo pranešimą, kad Hitle
ris būsiąs pavarytas, o jo 
vietą užimsiąs Heinrich 
Himmler, Gestapo žandarų 
galva, aršiausias korikas. 
Teigiama, kad įvykęs nacių 
partijos skylimas.
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Karaliaučius Išvaduotas.
Prieš virš porą menesių, kai Kara

liaučius buvo apsuptas, Raudonosios Ar
mijos vadovybė pareiškė, jog vokiečiai šį 
miestą įtvirtino labiau, negu kitas savo 
tvirtumas. Karaliaučius, be to, stovi y- 
patingoje pozicijoje — prie jūros, kurio
je yra kyšuliai sausžemio su tvirtovė
mis. .

Nežiūrint visko, Karaliaučius tapo iš
vaduotas. Kelias dešimtis tūkstančių ka
rių vokiečiai paklojo gatvėse ir arti šim
to tūkstančių pasidavė į Raud. Armijos 
nelaisvę. Miestas matyt labai sužalotas, 
sunaikintas.

Karaliaučius — Rytų Prūsijos sostinė. 
Karaliaučiuje kadaise Prūsijos karaliai 
buvo vainikuojami. Karaliaučius —lop
šys Prūsijos militarizmo. Per ilgus me
tus Rytų Prūsijoje klestėjo dvarponija, 
žydėjo aristokratija, — Vokietijos kari- 

• ninkai ir generolai čia gimė ir augo. Ka
raliaučius buvo jųjų puošmena ir auklė
jimosi vietovė. Daugiau jis tuo jau ne
bebus!

Mums, lietuviams, Karaliaučiaus išva
davimas tuo svarbus, kad tai miestas, 
tampriai susijęs su mūsų tautos istori
ja. Čia gyveno senovės prūsai, lietuvių 
giminės žmonės, kuriuos vokiečiai užka
riavo ir kiek galėdami per šimtmečius 
naikino. Aplink Karaliaučių dar ir šian
dien yra lietuviškais vardais miestelių ir 
kaimų, yra dar ir lietuviškai kalbančiųjų 
žmonių, nepaisant to, kad jie buvo žiau
riai naikinami, kaipo lietuviai.

Rytų Prūsija, kaip jau: ne kartą buvo 
'rašyta, daugiau neauklės vokiečiams ka
rininkų ir ji net nebus Vokietijos dalimi. 
Didesnė Rytų Prūsijos dalis, kurioje 
daug lenkų gyvena, teks Lenkijai. Kita 
dalis, — mažesnėji, su Karaliaučium ir 
Tilže, teks tarybinei Lietuvai.

Lietuviška kultūra čia pradės klestė
ti, lietuviškas žodis čia vis dažniau ir 
garsiau pasigirs. Be to, Karaliaučius, 
kaipo uostas, turės milžiniškos reikš
mės mūsų tėvų kraštui.

Atsiranda ir pas lietuvius politinių ab- 
lavukų (pav. p. Pakštas), kurie Kara
liaučių siūlo Rusijai. Mes nemanom, kad 
tarybinė Rusija Karaliaučių ims ir kad 
jis jai reikalingas. Kaip sakėme, mes 
jaučiame, mes manome, jog Karaliaučius 
priklausys tarybinei Lietuvai. 0 jei taip 
bus, tai sykį ant visados lietuvių tautos 
aspiracijos įsikūnys gyveniman: ji bus 
visiems laikams apvienyta ir turės ilgą 
pajūrį, su dviem gerais uostais —Klai
pėda ir Karaliaučiumi!

Pranašauja Revoliuciją 
Argentinai

Tūlas diplomatas Meksikoje, kaip ra
šo žinių agentūra ONA, pranašauja, jog 
bėgyj vieno mėnesio Argentinoje įvyk
sianti revoliucija prieš dabartinę mili
tarist!; klika, esančią valdžoje.

Kas toji,,do revoliucija bus, tasai di
plomatas .* nepasako. Revoliuciją galima 
visaip suprasti. Jei tai bus liaudies su
kilimas prieš Perono-Farrello valdžią, ir 
jei tasai sukilimas pavyks, bus gerai. 
Bet jeigu tai įvyktų “revoliucija” iš “ki
tos pusės”, — fašistiniai militaristai 
puls fašistinius militaristus, tai naudos 
nebus jokios.

Yra žinoma, kad Argentinoje liaudis 
bruzda. Visos demokratinės pajėgos — 
liberalai, socialistai, komunistai, katali
kai — sudarė demokratinį frontą ir ko
voja už Argentinos išlaisvinimą.

Jei paminėtasis diplomatas turi galvo
je, kad šitos pajėgos sukils bėgyj mėne
sio, tai reikia labai abejoti. Toki daly- 

.kai, kaip sukilimo laikas, iš anksto ne
garsinami.

Jungtinių Valstijų pripažinimas da
bartinės Argentinos karininkų-fašistų 
valdžios, be abejo, ją šiek tiek sutvirtins 
ir pakenks liaudiškam demokratiniam 
frontui.

Ketvirtad., Balandžio 12, 1945

Liaudies Teismai Bulgarijoj 
Baigė Darbą

Iš Sofijos (Bulgarijos sostinės) pra
nešama, kad tame krašte veikusieji liau
dies teismai karo kriminalistams teisti 
jau baigė savo darbą ir dabar išsiskirs
tė. Liaudies teismai veikė Sofijoj ir pro
vincijose. Visi, nusikaltę bulgarų tautai 
elementai, visi karo kriminalistai, ku
riuos teisingumo ranka sučiupo, buvo 
atitinkamai nusmerkti ir jiems bausmė 
pritaikyta. Kuriems pavyko iš Bulgari
jos pabėgti, tie “susilauks savo” vėliau.

Šiuo atžvilgiu Bulgarija parodė pavyz
dį kitoms tautoms, net ir Franci jai, kaip 
reikia bausti liaudies priešus, dėl kurių 
“žygių” žuvo daugybė nekaltų žmonių ir 
ištisos tautos buvo įtrauktos į baisiąją 
karo nelaimę.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Pagaliau ir fašistinė Argentinos valdžia paskelbė 
karą Japonijai ir Vokietijai. Čia parodomas Argentinos 
kabineto susirinkimas.

Ką Toliau Darys Tarybą 
Sąjunga?

Didžiosios Koalicijos Priešai Pritrenkti; Tautų Žygiai Ir In
teresai; Japonijos Militarizmo Sutemos; Naujieji Prospektai 

Priartinimui Karo Pabaigos

Rūpinasi Invalidais
Hitlerininkų ir japonų imperialistų 

karas ne vien sunaikino daug miestų, iš- 
teriojo šalis, pražudė milionus žmonių, 
bet ir daugybę padarė invalidais—kolie- 
komis, netekusiais darbui pajėgų. Už
laikymas invalidų, aprūpinimas jų šei
mų bus naujas apsunkinimas kiekvienoj 
šalyj.

Sovietų Sąjungoj daugiausiai žmonių 
nukentėjo nuo hitlerininkų barbarizmo. 
Naciai nužudė milionus civilių žmonių, 
milionus paliko invalidais — be sveika
tos. Jeigu prie jų pridėsime dar karo 
lauko invalidus, tai valstybei susidaro 
nemaža problema išrišimui šio klausi
mo, kaip aprūpinti tuos didvyrius ir jų 
šeimas gyvenimo reikmenimis.

Vien Rusų Sovietinė Federatyvė So
cialistinė Respublika (viena iš didžiau
sių Sovietų Sąjungoj), per tris metus 
karo invalidų pagalbai ir jų šeimoms iš
mokėjo 3,600,000,000 rublių. Per vienus 
metus virš 15,000 invalidų buvo pasiųsta 
valstybės lėšomis į kurortus gydytis.

Sovietų Sąjungos vyriausybė nutarė 
mokėti invalidams pensiją; nepaisant, 
kad jie dar ir dirba industrijoj ar že
mės ūkyj, pensija dėl to nemažinama. 
Taipgi, vyriausybė deda pastangų, kad 
pralavinus invalidus tokių darbų, kurie 
mažiau reikalauja fizinių jėgų, kuriuos 
invalidai galėtų atlikti.

Pagalbai nelaimingųjų stoja ir masi
nės organizacijos, unijos, kolektyviai ū- 
kiai. Taip RSFSR, kolektyviečiai tik per 
vienerius metus laiko savo tarpe su
rinko 47,000,000 rublių invalidų pagal
bai. Greta to, dar vietomis aprūpina in
validų šeimas veltui galvijais ir kitokio
mis reikmenimis.

Invalidams suteikia laisvę mokytis bi
le darbo, kurį jie pasirenka ir esą tam 
tinkami. Tambovo srityj tik vienais me
tais 120 invalidų išmokyta knyvedžių 
darbo, 90 bitininkystės ir 55 prekybos 
amatų. Daug invalidų' užima kolchozų 
pirmininkų vietas, taip, kad vien Oriolo 
srityj 450 invalidų yra kolchozų pirmi
ninkais ir garbingai savo pareigas at
lieka, ir 960 pirmininkais miestelių So
vietų.

Įsteigtos mokyklos, kur invalidai mo
kosi mokytojais ir kitokių jiems galimų 
darbų. Dirbantieji industrijoj yra pa- 
liuosuojami nuo viršlaikių.

Taip Sovietų Sąjunga rūpinasi invali
dais.

Storžieviška Italijos Katalikų 
Dvasiški j a

Italijos Komunistų Partijoje, kuri yra 
toje šalyje bene pati skaitlingiausia po
litinė partija, yra daug katalikų, tikin
čiųjų darbininkų/ Nors jie palaiko ry
šius su katalikų bažnyčia, ją lanko ir 
joje meldžiasi, tačiau tie darbininkai 
mano, kad jiems vieta yra Komunistų 
Partijoje, ginančioje darbo žmonių ir 
visos italų tautos interesus.

Na, ir štai kas pasirodo.
Šiomis dienomis įvyko Italijos Komu

nistų Partijos kongresas. Savo praneši
me, tos partijos vadas Palmiro Togliati 
(kuris, beje, yra vienas Italijos vice
premjerų) pažymėjo, jog Italijos katali
kų dvasiškija atsisako suteikti paskuti
nius sakramentus mirštantiesiems komu
nistams katalikams. Atsisako tik dėl to, 
kad jie buvę komunistai!

Matyt, aukštoji Italijos dvasiškija yra 
nusitarusi “boikotuoti” komunistus ir 
mano tokiu savo storžieviškumu juos 
nubausiu. Matyt, jog eiliniai kunigai tik 
pildo vyskupų įsakymus. '

Ar šitokia savo elgsena Italijos kata
likų dvasiškija mano suboikotuoti ko
munistinį judėjimą? Klysta, jei ji taip 
mano. Greičiau ji pakenks savo bizniui. 
Kai katalikų masės sužinos, kaip elgiasi 
jų “piemenys”, jos sukels skandalą!

Kas Ką Rašo ir Sako
ĮTEIKIA TAIKOS IR

SAUGUMO
Naciai grūmoja pasauliui 

kariavimu amžinai. Jie ka-
riauja dabar, jie kariausią 
pasitraukę į Alpes. Jeigu ir 
ten pralaimės, jie kariau
sią slaptai!

Iš to “New York He
rald Tribune” padaro tokią 
išvadą:

“Vienintelis kelias neleis
ti jiems išsilaikyti griuvė
siuose, vienintelis kelias pa
daryti galą jų galėjimui 
nuodyti žmones Europos ir 
viso pasaulio amžinai, yra 
įsteigimas tokio stipraus ir 
tokio pozityvaus taikos pa
stato, jog jų atsišaukimams 
nebetikėtų niekas, keno 
protas nėra mažiau sukvai- 
lėjęs, kaip nacių. Tie vokie
čiai, kurie dabar pasirodo 
už talkininkų linijų su pa
reiškimu, kad dabar talki
ninkai turi tuojau pradėti 
Vokietiją maitinti ir atsta

tyti, nes kitaip komunizmas 
nušluosiąs visą šalį, sukelia 
daugiau nieką, kaip pasi
piktinimą jais. Talkinin
kams nėra reikalo prisiimti 
ir jie negali prisiimti atsa
komybės išgelbėti vokiečius 
iš tos katastrofos, kurią jie 
patys ant savo galvos užsi
traukė. Jie tik turi atsako
mybę įsteigti tokią pasto
vią tarptautinę tvarką, su
stiprintą talkininkų tarpsa- 
vinę vienybę, kurioje toly
giai liksis bereikšmėmis vi
sos šnektos apie ‘komuniz
mo’ ar ‘demokratijos’ nu- 
siautimą per visą Vokieti
ją. Toji tarptautinė san
tvarka turi būti taip pajėgi 
išspręsti didžiąsias ekono
mines ir politines mūsų 
laikų problemas, jog ji įti
kintu vokiečius, arba bet kaV z

kitą, kad civilizacijos, o ne 
gengsterizmo, kelias yra 
vienintelis kelias linkui 
šviesesnio gyvenimo.”

Ruoškimės Pokari- 
f

niam Gyvenimui
su pergalę Azijoje, priar
tins grįžimą mūsų karių ne 
tik iš Europos, bet ir iš A- 
zijos. Tad ir šis dalykas, pa
kelia ūpą piknikauti.

Vyriausias reikalas pik
nikų tai yra sustiprinimui 
savo dienraščio materia
liai. Supraskime, kiek turi
me svarbių vajų aukom 
rinkti įvairiems reikalams 
sąryšyje su karu, o savo 
.dienraštį aukomis gerokai 
primiršome. Jei už aukas 
Laisvei vajaus nedarome, 
tai turime rūpintis kitais 
būdais teikti jai materialę 
pagelbą.Šiuo tarpu piknikai 
yra svarbiausi būdai mate
rialiam mūsų dienraščio su
stiprinimui. Tačiau jie turi 
būt rengiami planingai ir 
ant plačios skalės. Tik tuom 
būdu atsieksim savo tikslą.

Turime rūpintis, kad ir 
po karo mūsų dienraštis 
laikytųsi. Taigi jau dabar 
laikas ir mums planuoti 
persiorganizavimui poka
riniam gyvenimui.

Tačiau, kaip geri savo ša
lies patriotai nė sekundai 
neatsitraukime nuo rėmi
mo karinių pastangų grei
tai pergalei. 7-toji Karinė 
paskola, vadinama V-E pa
skola prasidės gegužės mė
nesį. Tad jau dabar laikas 
raupy tis pinigų įsigijimui 
V-E Bonų.

Stiprinimas d i e n raščio 
Laisvės yra kartu stiprini
mas karinių pastangų, kėli
mas patriotinio ūpo ir gi
liau sieloje susigyvenimas 
su Washingtono - JefĘer- 
sono-Lincolno šios šalies 
žmonėms iškovotomis lais
vėmis. P. Buktiys.

I

Plačiai kalbama apie po
karinį gyvenimą ir valdžios 
įstaigos sparčiai ruošia 
planus pokariniam persior
ganizavimui. Iš visko ma
tyt, kad Europoje karas vi
sai arti pabaigos. Laikas ir 
mums pagalvoti apie poka
rinį persiorganizavimą su 
parengimais.

Šią vasarą sunkusis kari
nio gyvenimo spaudimas 
žymiai palengvės. Vokietiją 
nušlavus, bus lengviau su 
gazolinu, bus patogiau pa
siekti piknikus. Gi galuti
nas nacių nušlavimas gali 
būt visai arti, o iš blogiau
sio atžvilgio, tai neilgiau 
tęsis kaip iki pradžios va
saros. Todėl dabar jau lai
kas samdytis parkus, rengti 
piknikus ir rengti juos ant 
plačios skalės.

Didieji Laisvės naudai 
piknikai Bostono ir Phila- 
delphijos apylink., turi būt 
ruošiami taip kaip jie buvo 
ruošiami prieš karą. Šie
met mūsų dienraščio pikni
kai tikrai bus apvakščioji- 
mas Amerikos ir jos talki
ninkų pergalės. Rudasis 
žvėris nacizmas jau bus 
amžinai palaidotas tada, 
kai mūsų piknikai įvyks. 
Todėl šią vasarą piknikai 
bus linksmi ir sėkmingi.

Sovietų Sąjungos pareiš
kimas Japonijai, kad ne
puolimo sutartis tarp tų 
dviejų valstybių panaikina
ma, yra didelis džiaugs
mas amerikiečiams tėvams 
ir motinoms, kurių sūnūs 
kaujasi su Japonija. Sovie
tų Sąjunga nusistačiusi 
prieš japoniškąjį agresorių. 
Tas greičiau priartins mū-

Tūliems žmonėms Tary
ti b Sąjungos vėliausis žygis 
prieš Japoniją yra perkū
niškas trenksmas iš giedro
jo dangaus. Argi jie nebuvo 
paleidę svietan įvairiausių 
kalbų apie “bolševikų susi
broliavimą su Japonijos mi- 
litaristais”? Argi jie 

nesakydavo: Tegul Rusija 
paskelbia karą japonams, 

į tai mes atidarysime antrą
jį frontą prieš vokiečius? 
Joki argumentai jiems nie
ko nereiškė. Galėjai jiems 
sakyti, kad Vokietijos su
mušimas yra pirminis rei
kalas, kad vokiečių 90 nuoš. 
jėgų nukreipta prieš Tary
bų Sąjunga ir kad pastaro
sios išstojimas prieš japo
nus tuo tarpu būtų didžiau
sia klaida, nes reikštų su
mažinimą spaudimo ant 
Vokietijos, pakenktų visam 
Jungtinių Tautų reikalui, 
vis tiek jų negalėjai įtikin
ti.

Lietuviškoji gelto no ji 
spauda (Draugas, Naujie
nos, Keleivis, -Vienybė ir 
tt.) demoralizavo lietuvius 
ta pačia tema. Ji sakė: A- 
merika padeda Rusijai ka
riauti josios priešą, o Rusi
ja “draugauja” su Japoni
ja. Tuo tarpu ta spauda 
puikiai žinojo, kad tarpe 
Tarybų Sąjungos ir Japoni
jos niekados nebuvo ir nėra 
jokio draugavimo.

Atėjo laikas, pribrendo 
sąlygos ir Tarybų Sąjunga 
pasakė Japonijai, kad ne- 
utrališkumo sutartis, pasi
rašyta dar 1941 metų pra
džioje, nebeturi prasmės ir 
nebegalima. Tai kokį dabar
argumentą bando pavartoti 
tie patys Anglijos, Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos ben
dradarbiavimo priešai? Jie 
dabar vienu balsu šaukia: 
Rusija “susipyko” su Japo
nija grynai saumylingais 
sumetimais. Jai rūpi jos 
pačios locnieji interesai. Ji 
nori dalyvauti taikos kon
ferencijoje ir gauti koncesi
jų Mandžūrijoje.

Nepatiko jiems socialisti
nio kraštb politika tuomet, 
nepatinka jiems jinai da
bar. O pamatiniai nepatin
ka todėl, kad jie nenori Ja
ponijos pralaimėjimo, kaip 
tolygiai jie nenori Vokieti
jos pralaimėjimo. Jeigu 
paimsime lietuviškųjų kle
rikalų, tautininkų ir men
ševikų spaudą, tai pama
tysime, jog ji dabar pasida
rė daug pasiutesnė, negu 
buvo pirmiau. Ji didžiau
sioj desperacijoj, kad Hitle
riui ateina galas. Ji nieka
dos pirmiau taip žiauriai 
neplūdo ir neniekino Tary
bų Sąjungos, kaip plūsta ir 
niekina dabar.

Ar Tarybų Sąjunga savo 
interesų labui panaikino su 
japonais neitraliteto sutar
tį? Pamatiniai, žinoma, 
taip. Bet tie jos interesai 
pilnai supuola su interesais 
Amerikos ir viso pasaulio.

Jokia moderniška tauta 
neis į konfliktą su kita tau
ta išimtinai keno nors nau
dai. Ar Jungtinės Valstijos 
įstojo į šį karą tik tam, kad 
padėti Anglijai ir Tarybų 
Sąjungai sumušti Vokieti
ją? Žinoma, kad ne. Pama
tiniai mes ėjom į karą tam, 
kad apginti savo tautos in
teresus. Ne tam mūsų mi- 
lionai jaunų vyrų sumobi
lizuota ir kenčia ir miršta 
įvairiuose frontuose, kad 
keno nors kito interesus ap-

ginti. Bet apgynimas Ame
rikos yra apgynimas Tary
bų Sąjungos, Anglijos ir vi
so demokratiškojo pasaulio. 
Vadinasi, mūsų tautos inte
resai šiame kare supuola 
su interesais kitų tautų. 
Štai kodėl galėjo susidary
ti didžioji koalicija. Kiek
viena tauta savo geriausių 
interesų apgynimui turėjo 
gauti talkininkų.

Visai nereikėtų speku
liuoti, ką dabar Tarybų Są
junga darys. Spėliojimai 
nepadeda karo pastangoms. 
Ji darys tai, kas bus reika
linga Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Tautų interesam. 
Palikime jai tatai išspręsti. 
Josios panaikinimas neitra- 
liškumo pakto su Japonija 
pats savaime yra didžiau
sias Japonijos militariz- 
mui smūgis. Nėra jokia pa
slaptis, kad Japonijos kabi
netas nuvirto tik tuomet, 
kai išgirdo, kad Tarybų 
vyriausybė darys tą žygį. 
Japonijos militaristai ma
to, kad jau prasidėjo jų su
temos. Amerikos ginkluoto
sios jėgos, MacArthur ir 
Nimitz vadovybėje, vis ar
čiau slenka prie pačios Ja
ponijos. Sala po salos, my
lia po mylios Pacifike pa
tenka į mūsų rankas. Iwo 
Jima tik už penketo šimtų 
mylių nuo Japonijos. Ta sa
la jau mūsų rankose. Iš jos 
lėktuvų laukų mūsų lėktu
vai jau pleškina Japonijos 
miestus. Okinawa tik už 
trejeto .šimtų mylių nuo Ja
ponijos. Mūsų jėgos Įkėlė 

koją Į tą salą ir grūmoja 
80,000 japonų sunaikinimu.

O Vokietija iš visų pusių 
mėsinėj ama, kaip kokiais 
milžiniškais peiliais. Anglai 
ir amerikiečiai iš vakarų, o 
Raudonoj Armija iš rytų 
jau baigia pasiekti pačią 
hitlerinės tvirtovės širdį. 
Jau patys nacių propagan
distai nebeslepia savo pa
dėties desperatiškumo.

Dabar jau galima drą
siai sakyti, kad greitam 
pribaigimui hitlerinės Vo
kietijos prospektai labai 
puikūs. Naciai dar spardy- 
sis ir kausis, aišku, bet jie 
patys jau priversti prisipa
žinti, kad jų dienos jau su
skaitytos.

O Japonija, kaip ilgai ji 
laikysis? Tebėra didelis ir 
svarbus klausimas. Ir kol į 
tą klausimą nesimato atsa
kymo, karo pabaigos dar 
nesimato. Ji gali ateiti 
greičiau, negu mes turime 
šiandien rimto pamato ti
kėtis, arba gali nusitęsti 
dar daug ilgiau, negu gali 
šiandien pranašauti net pa
tys didžiausi pesimistai.

Kam Eis Jankių Sučiuptas 
Vokiečių Auksas?

Washington. — Jungtin. 
Valstijų armija šiuo tarpu 
laikys savo žinyboje 100 
milionų dolerių Vokietijos 
aukso ir įvairius meno kū
rinius, pagrobtus iš drus
kos kasyklos ties Me r kers, 
Vokietijoje. Paskui Ameri
ka leis talkininkams nu
spręsti, ką su tais turtais 
daryti. Artistiniai paveiks
lai, statulos ir kiti meno 
veikalai bus grąžinami tiem 
kraštam, iš kurių naciai 
Juos išvogė. Taip sakė A- 
merikos valstybės sekreto
rius Ed. Stęttinius.
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i < Vilnies Praeitis Ir
Ateitis

“Vilnis,” o sykiu su ja ir 
tūkstančiai jos nuoširdžių 
draugai, gali džiaugtis ir di-; 
džiuotis, kad daugelis tų 
idealų, už kuriuos “Vilnis” i 
kovojo per 25 savo gyvavi
mo metus, arti įsikūnijimo. i

“Vilniai” labiausia rūpė- į 
jo darbo žmonių vienybe ir! 
demokratijos stiprinimas 
bei plėtimas. Šiame žūtbū
tiniame patriotiniame kare 
prieš fašistinį gyvatyną vi
so pasaulio darbininkija la
biau vieninga negu kada 
nors praeityje. Ji užsigrū
dino kovose ir išsiauklėjoI 
atsakomybėje už sukūrimą 
pasaulio be vargo ir bedar
bės. :

Visai pažangiajai Anieri-j 
kai, taip pat ir mums vi
suomet rūpėjo, kad šios ša
lies darbo masėms būtų už
tikrinta gerbūviška ateitis. 
Amerika artėja prie to tik
slo. 60,000,000 darbų poka
riniam periode nėra kokia 
tai svajonė. Amerikos žmo
nės ant tiek pribrendo poli
tiniai, kad iškėlus į aukš
tesnį lygį savo ekenominę 
būklę. 150 bilionų naciona- 
lių pajamų, plus tarptauti
nėj kooperacija ekonomi
niai!? fronte užtikrins Ame
rikos žmonėms tą, ką žada 
prez. Roosevelto programa.j

“Vilnis,” išvien su visa į 
nuosekliąja Amerikos de
mokratija, visą laiką įro
dinėjo, kad Amerika negali 
gyvent izoliacijoj, tarytum 
turklys, įsitraukęs į savo 
lukštą. Draugingi santykiai 
su pasauliu Amerikai taip 
jau reikalingi, kaip ir Ame-1 
rika pasauliui. Ant metme
nų tarptautinio bendradar
biavimo bus išausta pasau
linė naujoji dalyba. Krymo 
konferencijoj Amerika pa
darė griežtą posūkį ta 
kryptimi.

“Vilnies” rekordas kovoj i 
su rudaisiais ir juodaisiais
fašistiniais gengsteriais, su J Judas Gira, Putinas-My- 
japoniškais militaristais vi- kolaitis, Korsakas, Šimkus, 
siems žinomas. “Vilnis” nie- Marcinkevičius ir daugelis 
kad neduodavo giliuot ir kitų. Jų meistriški raštai 
lietuviškiems smalaviriams, yra gausus šaltinis tėvynai- 
fašistų prieplakoms. Mes miško įkvėpimo visiems 
nevedam prieš juos apsigy- “Vilnies” skaitytojams.
nimo kovą. Mes, išvien su į Amerikos lietuviai pergy- 
“Laisve”, “Liaudies Balsu” vena ryškų diferenciacijos 
ir ’’Tiesa”, * išplėtėm prieš procesą, kur kviečiai atsi- 
juos griežtą ir platų ofen- i skiria nuo kūkalių, kaip 
šyvą. | sveikas organizmas nuo fa-

Senosios gimtinės likimas šistinės gangrenos. Laips- 
išsisprendė jos liaudies in- niškai cimentuojasi demok- 
teresuose. Lietuva nebus ratiniai tautinis frontas 
užuita šalelė, kurioj viešpa- pavyzdžiu visos Amerikos 
tavo smetoniniai ir klerika- nacionaliai d e m o kratinio
lai. Jai atsiskleidė daug!fronto. “Vilnis” su juo. 
platesnės perspektyvos di-i Reakcinių pronaciškų lie-

Vokietijos puikūs keliai dabar labai gražiai patar
nauja Amerikos motorizuotai armijai. Štai kelias prie 
Aegidienbergo. Mūsų sunkvežimiai juomi naudojasi, 
grūsdami nacius linkui Berlyno;

džioj šeimoj tarybinių res
publikų. Visos “Vilnies” 
simpatijos su laisvosios 
Lietuv. liaudim, šiuo laiku 
mums ypač rūpi fašistų n'u- 
teriotos Lietuvos šelpimas.

Čia, Amerikoj, mūsų lie
tuviškam fronte, buiniai iš
augo “Vilnis” ir “Laisvė”. 
Savo pirmaisiais metais 
’’Vilnis” buvo maža kibirk
štėlė, kuria lietuviški reak- z V
cininkai tikėjosi užgesinsią 
pasityčiojimais ir skundais. 
Metams slenkant, “Vilnis” 
tolydžio vis labiau stiprėjo 
ir šiandien ji nelyginant 
švyturys, rodąs kelią mūsų 
pažangiajai išeivijai. Tikrai 
mes visi galime pasidžiaugt 
vaisiais visų mūsų kolekty- 
vio darbo.

Mirtingumas senojoj iš
eivijos gentkartėj paveikia 
mūsų progresyvį frontą ir 
užduoda mums naujų gal
vosūkių. Bet nežiūrint to, 
lietuvių organizacijos, su 
kuriomis “Vilnis” tamp
riausiai susirišus, nerodo 
tendencijos silpnėti. Kad ir 
lėtesniu tempu, jos vistik 
stiprėja. Taip yra su Lie
tuvių Darbininkų Susivie
nijimu, taip yra su Lietuvių 
Literatūros Draugija, su 
moterų kliubais, su dauge
liu lokalių organizacijų, su 
chorais.

Jaunimas Dėdės Šamo 
Armijoj, Laivyne ir Orlai
vy ne. Jaunimas grįš iš karo 
po didžios pergalės, kurios 
pošvaistes jau matome. Ko
vose užsigrūdinęs, daug 
matęs ir daug kentėjęs jau
nimas užpildys naujais re
zervais visas mūsų veikimo 
sritis.

Iš jo daug ko laukiame, 
daug ko tikimės.

Mūsų kultūriniam darbui 
nepaprastai daug padeda 
geriausi ir gabiausi Lietu
vos rašytojai — Cvirka, 
Venclova, Salomėja Nėris,

tuvių balaganas, nors dar 
šumija isteriškais užkeiki
mais, bet jam nebėra jokios 
vilties. Juo labiau jiems 
slysta žemė iš po kojų, tuo 
labiau trykšta iš jų gerk
lės vitrioliškas blūdas. Tai 
ženklas silpnėjimo, po to 
seks merdėjimas. 

• • • •
Jau labai senai, nuo 1935 

metų, “Vilnis” stojo už 
liaudies frontą, už sutarti
ną veikimą visų demokrati
nių antifašistinių elementų. 
Mes visuomet troškome, 
kad komunistai suartėtų su 
socialistais. Tas pildosi šian
dien daugely šalių. Vieny
bės nenori tik prarūgę ne
apykantoj socialdemokra
tai, kurie klampoja fašistų 
pramintuos šuntakiuos.

Markso-Lenino mokslas 
mums nėra dogma, bet pa
mokymas kaip veikti besi
keičiančiose sąlygose. O są
lygos tos labai ir labai pa
sikeitė. Teherano ir Krymo 
konferencijos nustatė nau
jas gaires visai civilizuotai 
žmonijai.

Kodėl gi pokariniam pe
riode nekooperuot toms pa
jėgoms, socialistinėms ir 
kapitalistiniai - demokrati
nėms, kurios bendromis iš
galėmis likviduoja fašisti
nius barbarus? Atsakymas 
gali būti ir turi būti teigia
mas.

šiandien nenuginčijamai 
aišku, kad “Vilnis” ir “Lai
svė” laimėjo tą metų-me- 
fais užsitęsusią kovą su lie
tuviškais a t ž a gareiviais, 
kurią mes vedėme Sovietų 
Sąjungos klausimu. Kiek 
pamazgų ir srutų išpylė lie
tuviški reakcininkai ir vi
si jų orakulai ant sovieti
nės demokratijos.

Jie priremti prie gėdos 
stulpo, kaipo kerštinčiai, 
tamsūnai, fanatikai ir am
žini šmeižikai.

Soveitų Sąjunga yra gar
bingas Amerikos talkinin
kas, partnerys kovoj prieš 
fašistinius barbarus. 

• • • •
“Vilnies” sidabrinis jubi

liejus supuola su tuo mo
mentu, kada karas, pasie
kęs čiukurą, spinduliuoja 
pergalės vaivorykštėm. Po 
karo žmonija užgydys savo 
žaizdas ir stversis didžio 
kūrybinio darbo.

“Vilnis” ir vilniečių idėji
nė šeima mažutė dalelytė 
žmonijos, jau dabar turi į- 
sipareigoti naujiems dar
bams.

Šioj šalyj yra daug pa
tamsio jėgų, kurios stato 
tvenkinius progresui ir de
mokratijai. Tas jėgas reikia 
suvaryti į ožio ragą. Po 
karo nacionalė vienybė dar 
labiau reikės sustiprinti. 
Įvairiatautėj Amerikoj vi
soms tautoms ir rasėms tu
ri būti užtikrintos lygios 
progos. Roosevelto prezi
dentavimo laikotarpiu A- 
merika pralobo naujom so
cialinėm reformom. Jas rei
kia dar labiau praplėsti.

Kovoje už skaistesnį ry
tojų, kovoje už tokį pasau
lio surėdymą, kuriame ne
būtų nei skurdo nei karų, 
privalo dalyvaut visi laisvės 
ir žmoniškumo mylėtojai.

Didžioji vilniečių šeima 
įsipareigos naujiems • dar
bams tikru nuoširdumu ir 
derama ištverme.

Praslinko amžiaus ket
virtadalis. Prasideda nau
jas “Vilnies” gyvenimo eta
pas. Apsišąrvoję patyri
mais, kuriuos įgijome per 
praslinkusius 25 metus, mes 
drąsiai žiūrime ateitin.

Pirmyn, draugai, po vė
liava Amerikos Jungtinių 
Valstijų, po vėliavom Jung
tinių Tautų!

(Vilnies editorialas
1945 m. bal. 7 d.)

Soviet, kariai, išlaisvinti iš naciu nelaisvės. Jie buvo 
laikomi baisiausiose sąlygose. Kurie išliko gyvi, tų svei
kata bado ir nešvaros pakirsta. Čia vienas jų netekęs 
regėjimo. Jo draugas veda ji už rankos. Šiuos karžy
gius išlaisvino Jungtinių Valstijų Devintoji Armija.

Skaitytojų Balsai
Gerbiama Laisves Red.:

Tikiuosi, kad rasite Lai
svės špaltose vietos šiam 
mano laiškučiui. Man ro
dos, kad laikraščių redakto
riai turėtų suprasti ir nu
jausti laikraščių skaitytojų- 
prenumeratorių pajėgą ar 
galimybę skaityti ir supras
ti laikraščio raštus bei 
straipsnius. Ir tikiu, kad 
jūs, draugai redaktoriai, tai 
jaučiate. Ir pavėlina man 
taip tikėt jūsų, kaip A. 
Bimbos, taip ir R. Mizaros 
“Krislaį” pereitą savaitę. 
Patarimas, maž daug įsa
kantis, skaityti Laisvėj tal
pinamą apysaką “Baltuoja 
Burės Tolumoj.”

Deja, esu vienas iš tų, 
kurie negali jūsų patarimą 
išdildyti, nors ir labai no
rėčiau. Priežastis yra ne ta, 
kad manęs netrauktų tokie 
raštai. Mėgau ir dar mėgs
tu skaityti ką nors, kad ir 
iš tolimos praeities. Bet va 
karas, dabar reikia dirbti 
gana ilgas valandas, savi 
reikalai ir organizac. susi
rinkimai. Todėl dažnai 11 
vai. vak. parkiutinęs savo 
lindynėn, eini į lovą miegot, 
nes ryto 6 vai. reik keltis. 
Neišmiegojęs juk darbo ne
atliksi.

Ir paštas dabar neveikia 
reguliariai. Pasitaiko, kad 
dvi-tris dienas “Laisvės” 
visai neatneša ir kai kada 
visai vienas, kitas numeris 
žūsta bei atneša suvėluotą, 
daugiau negu savaitės. Gai
la būtų, jei ši apysaka, ku
ri dabar eina Laisvėje, bū
tų neatspausdinta knygos 
formoj. Tai tikrai paliksiu 
ją neskaitęs. Ne kokis nuo
stolis būtų, jeigu vienas 
toks vargšas būčiau. Bet, 
deja, tikiu, kad tokių yra 
nemažas nuošimtis.

Ir tam tai turiu pamąto. 
Štai pereitų metų pabaigoj 
ir šių metų pradžioj tilpo 
“Laisvėje” svarbių raštų 
tąsomis. Stengiaus skaityti 
ir suprasti visus, kiek galė
damas, bet nepajėgiau. 
Priežastį jau minėjau. Ir 
kad daugiau patirti savo 
silpnumą, vakarėlyje - pa
rengime, kuriame buvo 
renkama delegacija “Lais
vės” suvažiaviman turėjau 
garbę pirmininkauti. Man, 
kaip giliai įsitikinusiam į 
kolektyvę vadovybę visose 
gyvenimo srityse, taip ly
giai laikraščių turinio įver
tinime, parūpo patirti, kiek 
draugai skaitytojai pasi
naudojo tais straipsniais. Ir 
iš apie 100 susirinkusiųjų, 
tik gal 6 pakėlė rankas ir 
iš tų du buvo man abejoti
ni. Vienok Laisvės suvažia
vime mūsų delegacija šio

klausimo nekėlė, ai1 nebuvo
progos kelti. Man rodos, 
kad tokių ilgų raštų neskai
to dabar ir penki nuošim
čiai. Tai kam eikvot popie- 
ra, darbas ir 1.1. Gal tik pas 
mus ?

M. Kazlauskas.
So. Boston, Mass.

Nuo Redakcijos: Mes 
puikiai žinom, kad ne visi 
skaitytojai turi laiko bei pa
traukimo ilgesnius straips
nius ir ilgas apysakas per
skaityti. Tačiau jokiu būdu 
nesinori sutikti su d. Kaz
lausku, kad tik 5-tas nuoš. 
jų tokius straipsnius per
skaito. Jau esame patyrę, 
kad ypatingai geresnes a- 
pysakas dauguma skaityto
jų perskaito.

Aišku, kad karo sąlygose 
laiko skaitymui mažiau lie
ka. Tačiau, su gerais no
rais, galima jo dar gana 
daug surasti.

Kas dėl neparankumo a- 
pysaką kasdien sekti ir 
skaityti, tai patariame ją 
išsikirpti, susidėti ir per
skaityti tada, kada daugiau 
laiko atsiranda. Labai dau
gelis skaitytojų taip daro ir 
nepraleidžia nei vienos a- 
pysakos, tūpusios Laisvėje, 
neperskaitę. Knygos gi iš
leidimas surištas su dide
liais kaštais.

SO. BOSTON, MASS. IR APYLINKEI

Kada Kaimas Nemiega
STATO SCENON MOTERŲ SĄRYŠIS

J. Sabaliauskas, 
Petro rolėje.

Vaidins Worcesterio

Marijona Sukackienė, 
Katrės rolėje.

Aido Choras, vadovybėje Josefinos Karsokienės

Operetė “Kada Kaimas Nemiega” vaizduoja gyvą, tipišką Lietuvos kaimo 
gyvenimą, tėvų rūpesnį nustatyti vaikus pagal senovės tradicijas ir įsimylėjusių 
vaikų kovą prieš tas tradicijas, pastojančias kelią jų laimei. Tą margą kaimo 
gyvenimą operetėj, lyg vainiku, puošia liaudies dainos, žaislai.

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVOS ŽMONIŲ PARAMAI
KVIEČIA VISUS—MOTERŲ SĄRYŠIS.

Los Angeles, Cal. Pittsburgh, Pa.
Iš LLD 145 Kp. Susirinkimo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 145 kuopos susirinkimas 
atsibuvo balandžio 1 d. Neži
nia, kas buvo per priežastis, 
kad neskaitlingai narių atsi
lankė i šį susirinkimą ? Ne
jaugi, tai paveikė tas skirtu
mas, kad šis sekmadienis va
dinasi Velykomis?

Bet susirinkę apie 20 narių 
padarė daug gerų tarimų. Iš 
raportų pasirodė, kad 6 d. ge
gužės yra rengiamos prakal
bos, kalbės F. Abekas, Vilnies 
redaktorius iš Chicagos. Taigi, 
visi ir visos ateikite į šias pra
kalbas, nes dabar yra labai 
daug svarbių dalykų apie ka
rą, Lietuvą ir kitus reikalus 
pasakyti. O kaip žinia, drau
gas Abekas yra geras kalbė
tojas ir visus svarbius klausi
mus jis gera) išaiškina.

Prie kuopos prisirašė viena 
nauja narė, tai Gloria Mackla- 
veckas. Drg. Macklaveckai 
(May) yra geri ir nuoširdūs 
kuopos nariai, jie visada nuo
širdžiai remia judėjimą. Sma
gu matyti, kad jų dukra įstojo 
į mūsų kuopą.

Iš Draugijų Bendro Komite- • 
to raportas buvo platus ir ge-j 
ras. Pasiųsta dar 56 svarai ge
rų vaikų drabužių Lietuvos 
vaikučiams, per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą' 
Brooklyne. Pasiųsta 5 punde
liai vaikams ir atskirai palaidų 
drabužių. Pundelis skiriamas 
bernaičiui arba mergaitei. Du 
pundelius berniukui ir mer-l 
gaitei .aukavo M. J. Daukšai,! 
du pundelius dėl mergaičių! 
aukavo K. Repečkienė ir 1 
pundelį berniukui aukavo Tu- 
pikai.

Buvo kaip kurių nepasiten
kinimo, kad nebuvo paskelbti 
vardai tų, kurie daugiausiai ti- 
kietų išplatino dėl koncerto, 
kuris įvyko vasario 11 d., ku
rio pelnas skiriamas Lietuvoj 
vaikučiams. Taigi čia ir sumi
nėsiu tuos, kurie pardavė ne
mažiau, kaip po 10 tikietų. 
Pardavė sekamai:

K. Repečkienė 48, A. Leva- 
nienė — 40, O. Pikienė — 28 
ir M. May — 10.

Taipgi, buvo pagarsinta, 
kad W. Virbickas nupirko vai
kui aprengimą už $10, o turė
jo būti už $20. Klaidą patai
sau ir atsiprašau drg. Vir
bicką.

Po susirinkimo buvo disku
sijos parlamentariškų teisių 
klausime, arba kaip vesti su
sirinkimai tvarkiai. Daug ge
rų minčių buvo išreikšta, kaip

Sekmadienį

Balandžio-April

PATRICK F. GAVIN 
SCHOOL AUDITORIJOJ
Kamp. Dorchester ir 7th Sts 

SO. BOSTON, MASS.

Pradžia 2:30 vai. dieną

Netekome Geros Veikėjos

Kovo 28 d. vietos anglų 
laikraštis Pittsburgh Press, mi
rimų skyriuj, sakė: “Charnis 
namuose įvyko nelaimė, 407 
Walsh Ave., Wilmerding, Pa., 
mirė kovo 26 d., Ona Tampso- 
nukė, moteris Petro Charnis 
ir motina trijų sūnų — Alber
to, Edwardo ir Thomas, kurie 
visi trys yra Dėdės Šamo ka
rinėje tarnyboje ir užjūryje. 
Prašomi visi draugai ir pažįs
tami atsilankyti pas laidotuvių 
direktorių Undercofft. Laido? 
tuvės įvyks kovo 30.”

Perskaičiau ir antru kartu 
tą žinią, vis nesinori tikėti. 
Ona Charnis buvo dar jauna, 
pilna energijos ir noro gyven
ti. Man su velione tapo proga 
susipažinti pora metų atgal, 
kada mes Pittsburgh o ir apy
linkės lietuviai dirbome, kad 
sukėlus fondą nupirkimui am- 
bulanso Amerikos Raudona
jam Kryžiui ir kito Raudonajai 
Armijai. Tada Ona energingai 
dirbo, per jos pasidarbavimą 
Wilmerdinge lietuviai surinko 
daug aukų.

Kada prasidėjo rinkimas 
drapanų Lietuvos žmonėms, 
tai Ona energingai stojo į dar
bą, ji surinko daug drapanų 
ir pinigų nupirkimui naujų, 
drapanų, kad tik padėjus Lie
tuvos žmonėms. Dar bus tik 
apie mėnesis laiko, kaip Ona 
šaukė mane telefonu ir klausė, 
kaip geriau pasiųsti surinktas 
drapanas į centrą. O dabar, 
štai jau jos gyvųjų tarpe nėra! 
Kaip liūdna! Mirtis jau ją iš
plėšė iš mūsų eilių!

Aš manau, kad draugai 
arčiau gyvenanti plačiau ap
rašys Onos gyvenimą, jos dar
bus ir staigią mirtį.

Ona, ilsėkis Amerikos žeme
lėj, o mes, pasilikę dirbsime 
prakilniam tikslui, kad tęsti 
tavo darbus. Nuo savęs reiš
kiu gilią užuojautą Petrui 
Charniui ir jų šeimai!

H. Kairienė

Washingtone 38-nių Jung.
Tautų teisininkai gamina 

tarptautinio teismo planus.

galima geresnius susirinkimus 
padaryti ir išvengti tūlų klai
dų. Aš manau, kad tokias dis
kusijas būtų gerai turėti bent 
tris ar keturis kartus į metus. 
Mat, savo klaidas patsai nega
li pastebėti, o kitas jas geriau 
pastebi. Tai geras pasimokini- 
mas tokios diskusijos.

R-ka.

<
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Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.
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Binghamton, N. Y.

(Tąsa)
Tačiau vyresnysis padėjėjas į tai nie

ko neatsakė, ir pokalbis nutrūko.
Pagaliau pastatė kliverį.
Garlaivis ėmė plaukti dar greičiau. 

Jau galėjai jausti, kad Odesa arti. Prie
kyje buvo matyti balta Sausojo Limano 
dalgė.

Žemas jo vanduo buvo toks tirštas, 
mėlynas, jog net švitėjo raudonai.

Paskui pasirodė šiferiniai vokiečių ko
lonijos Lustdorfo stogai ir aukšta šiurk
šti kirkė su vėjarodžiu ant bokšto smai
galio.

O jau toliau ėmė eiti vasarinės, sodai, 
daržai, maudyklės, bokštai, švyturiai.

Iš pradžių įžymusis Kovalevskio bokš
tas, apie kurį net buvo legenda.

Vienas turtuolis, ponas Kovalevskis, 
savo rizika ir atsakomybe nusprendė pa
statydinti miestui vandentiekį. Tfai turė
jo jam atnešti neapskaičiuojamo pelno. 
Juokai pasakyti! Už kiekvieną vandens 
gurkšnį žmonės turėjo ponui Kovalevs- 
kiui mokėti tiek, kiek jis panorės. Mat, 
pono Kovalevskio žemėje buvo gėlo van
dens versmė, vienintelė, Odesos apylinkė
se.

Tačiau vanduo buvo labai giliai. No
rint jo gauti, reikėjo pastatyti didžiau
sią vandens siurbyklą. Tokią įmonę sun
ku vienam pakelti. Tačiau ponas Kova
levskis su niekuo nepanoro dalytis būsi
mo pelno. Jis pradėjo bokštą statydinti 
vienas. Statinys pasirodė žymiai bran
gesnis kaip jis 'sprendė iš sąmatos. Gi
minės maldavo jį atsisakyti nuo bepro
tiško sumanymo, tačiau jis jau buyo įdė
jęs į šį reikalą pernelyg daug pinigų, 
trauktis buvo vėlu. Jis toliau varė staty
bą. Jis išvarė tris ketvirtis bokšto, ir 
jam ėmė nebetekti pinigų. Tada jis įkei
tė visus savo namus ir žemes, ir jam pa
vyko baigti statyti bokštą. Tai buvo di
džiulis pastatas, panašus į milžiniškai 
padidintą šachmatinį mokštą. Odesie- 
čiai ištisomis šeimomis sekmadieniais at
eidavo pasižiūrėti neregėto daikto. Ta
čiau vieno bokšto, suprantama, buvo ma
ža. Reikėjo iš užsienių išrašinėti maši
nas, gręžti dirvą, tiesti vamzdžius. Po
nas Kovalevskis nusiminęs puolė pinigų 
prie Odesos negociantų ir bankininkų. 
Jis siūlė jiems pasakiškus procentus. Jis 
žadėjo neregėtą pelną. Jis maldavo, že
minosi, verkė. Turtuoliai, kurie jam ne
galėjo atleisti, kad jis anksčiau nenorėjo 
jų priimti į kompaniją, dabar buvo ne
nulenkiami. Niekas jam nedavė nė ka
peikos. Jis buvo visiškai sugriautas, su
naikintas, sutrėkštas. Vandentiekis vir
to jo įkyriąja idėja. Ištisomis dienomis 
jis vaikščiojo kaip beprotis aplink bokš
tą, surijusį visą jo turtą, ir laužė gal
vą — kur gauti pinigų. Pamažu jis

kraustėsi iš proto. Pagaliau, kartą užli
po ant pat prakeiktojo bokšto viršaus ir 
šoko žemyn. Tai atsitiko prieš penkias
dešimt metų, tačiau ligi šiol nuo laiko 
pajuodęs bokštas stovėjo ties jūra, netoli 
nuo turtingo prekybinio miesto, kaip rū
stus perspėjimas, baisus nepasotinamo 
žmogiško godumo paminklas.

Paskui pasirodė naujas baltas švytu
rys, o po jo — senas, nebeveikiąs.

Abu juodu, išgaubtai apšviesti raus
vos saulės, besileidžiančios į auksines 
vasarinių akacijų dulkes, stovėjo ant 
skardžių, taip ryškiai, taip arti — o, 
svarbiausia, taip pažįstamai, jog Petia 
buvo pasiryžęs iš visų jėgų pūsti į klive
rį, kad tik greičiau privažiuotų.

Čia jau kiekvienas kranto sklypelis 
buvo jam žinomas ligi mažiausių smulk
menų.

“Didysis Fontanas”, “Vidutinysis Fon
tanas”, ’’Mažasis Fontanas”, aukšti 
skardūs krantai, apaugę žirnmedžiais, 
erškėtrožėmis, alyvomis, šliaudromis.

Vandeny ties krantu —uolos, ligi pu
sės žalios nuo maurų, ir ant šių uolų 
meškeriotojai su bambukinėmis meške
rėmis ir besimaudą žmonės.

O štai ir “Arkadija”, restoranas ant 
polių, straigė orkestrui — iš tolo mažu
tė, ne didesnė už suflerio būdelę, — įvai
riaspalviai skėčiai, staltiesės, kuriomis 
bėga šviežias vėjas.

Visos šios smulkmenos kilo prieš ber
niuko akis, viena įdomesnė už kitą. Ta
čiau jos nebuvo užmirštos. Ne! Jų nie
kaip nebuvo galima užmiršti, kaip nebu
vo galima užmiršti savo vardo. Jos tik 
kažkaip laikinai buvo išsprukusios iš at
minties. Dabar jos staiga bėgo atgal, 
tartum namo po savavališko nebuvimo.

Jos bėgo viena po kitos. Jų darėsi vis 
daugiau ir daugiau. Jos ėjo lenktynių 
viena su kita.

Rodėsi, jos per kita kitą šaukė ber
niukui :

—^Sveikas, Petia! Pagaliau tu parva
žiavai! O mes visos tavęs taip pasiilgo
me! Argi tu mūsų nepažįsti? Pažiūrėk 
gerai: juk tai aš, tavo mylima Mazarlio 
vasarinė! Tu taip mėgdavai vaikščioti 
mano puikiai apkarpytais smagardiniais 
gazonais, nors tai būdavo griežčiausiai 
uždrausta! Tu taip mėgdavai žiūrinėti 
mano marmurines statulas, kuriomis 
rėpliodavo stambios straigės su ketu
riais ragučiais, vadinamosios “Lavriki- 
Pavliki,” paskui save palikdamos žėruti- 
nį kelelį! Pažiūrėk, kaip aš per vasarą 
išaugau! Pažiūrėk, koki tiršti pasidarė 
•mano kaštonai! Koki sodrūs jurginiai ir 
bijūnai žydi mano klombose! Kokios 
puošniausios rugpjūčio plaštakės tupia 
juodoje mano alėjų paunksmėje!

(Bus daugiau)

Metine Sukaktis
v

Balandžio 12 d. yra metine 
sukaktis, kai mirtis išskyrė Le
onardą Tvarijoną iš gyvųjų 
tarpo.

Vieni metai, kai Leonardas 
ilsisi Vestal Hills Memorial 
Parke, kur iš tam tikro bokšto 
dažnai gaudžia liūdnų melodic 
jų muzika, o tos muzikos aidai 
sklysta ir plaukia etero ban
gomis toli, toli. . .

Parke čiulba paukščiai. Jie 
džiaugiasi pavasario grožiu,

Leonardas Tvarijonas

jie ruošiasi sutuoktuvėms, jie 
taisosi namukus-lizdus. Naujas 
gyvenimo pareigas atliks jie, 
kaip pridera, neveizint nei 
skepspainių, jei jos pasitaikys 
tų gyvenimo kelyje sutikti.

Parke žydi ankstyvosios pa
vasario gėlės ir vilioja praei
vį pažvelgti į jas ir pasigrožė
ti jų grožiu.

Tik Leonardas ir kiti jo li
kimo asmenys, beilsį to puoš
naus parko žemėje, nebegirdi 
nei liūdnųjų muzikos melodijų, 
nei žavingo paukščių čiulbe
sio, nei nebesigroži žydinčio
mis gėlėmis. . .

Beeiną įvairias organizacijų 
darbo pareigas Leonardo drau
gai, ne sykį prisiminė jį ir ne 
sykį dar prisimins. Jie jfcutė 
ir jaučia trūkumą to geroftal- 
kininko, to nuoširdaus pažan
gos organizacijų nario, kuris 
nuo darbų nesišalino.

Atsidaręs laiškų susisieki
mas su Lietuva, be abejonės, 
skuba nešti ta liūdną žinią Le
onardo ir jo žmonos, Adelės,

giminėms. Jei dar tebėra išli
kusi gyva senutė motinėlė — 
ji susigraudins mylimo sūnaus 
likimą sužinojus. Jei gyva — 
ji laukia nuo sūnaus džiugesio 
žinios, o sulauks tik širdį 
gniaužiantį liūdesį. . . Tą patį 
jausmą pajus Leonardo bro
liai ir sesuo, tą patį našlės 
Adelės namiškiai.

Adelė Tvarijonienė, minėda
ma mylimo vyro metinę mir
ties sukaktį, siunčia dovaną 
dienraščiui Laisvei $5, Lietuvių 
Meno Sąjungai $5 ir Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui 
$5. Tas įstaigas rėmė Leonar
das, tų įstaigų nepamiršta ir 
Adelė.

Jasilionis.

Vancouver, Canada
Kas Aukojo Drabužių 

Sovietų Sąjungai
Laikino Vancouverio Lietu

vių Komiteto vardu, pranešu, 
kad gauta drapanų nuo sekan
čių draugų :

Nuo J. Kavalynų iš Canoe, 
B. C.; John Binks iš Victorijos, 
B. C.; ir nuo šių vancouverie- 
čių: K. Markevičiaus, Dapkū- 
nų, Jarašiūno, Žilinskų, J. Pvaš- 
kąusko, K. Romo, J. Mikšio, 
ukrainiečio Harry ir O. Grin- 
kus.

Vasario 19 dieną visi drabu
žiai — apie 100 svarų — bu< 
vo priduoti Canadian Aid to 
Russia Fund. Dabartiniu metu 
jie bus jau pusiaukelyje.

Visiems aukojusiems ir pa
sidarbavusiems rinkime drapa
nų, komiteto vardu, tariu šir
dingai ačiū.

A. Grinkus,
Komit. Sekretorius, 
855 W. 8th Avė. 
Vancouver, B. C.

KĄ KRIENAS SAKO-
Po karo naujoji ir laisvo

ji Vokietija iš Hitlerio tu
rės tik vieną “gerą”, daly
ką: tai pasibjaurėjimą pil
niausioj šio žodžio prasmėj.

Nesakyk: toks ir toks 
žmogus yra negeras; sa
kyk: toks ir toks žmogus 
galėtų būti geresnis — jei
gu jis nėra pro-nacis bei 
fašistas.

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.
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New Haven, Conn.
Liet. D-kų S-mo Penktasis 

Apskritys šaukia kuopų kon
ferencija balandžio 29 d. š. 
m., Waterbury, Conn.

Apskričio valdyba savo laiš
ke prašo, kad delegatai atsi
vežtų ir gerų sumanymų.

New Haveno 16 kuopa jau 
išrinko delegatus į konferen
ciją, turėsim didelę atstovybę. 
Mano sumanymas, rodos, bus 
neblogas ir mūsų delegatai 
turėtų turėti konferencijoj ant 
dienotvarkio šiuos sumanymus: 
Pirmiausia, remt Lietuvos žmo
nes reikalingiausia pagalba; 
antra, pravest pasekmingai 
LDS dabartinis naujų narių 
įrašinėjimo vajus.

Kitų kuopų delegatai, ma
nau, kad patieks gerų sumany
mų taip pat. čia galima ir 
daugiau pasiūlyti sumanymų, 
bet šiuom kartu užteks, pa
kalbėsime vėliau. Waterburie- 
čiai privalėtų parengti kokį 
parengimą tą dieną, kokiam 
svarbiam visuomeniniam rei
kalui.

New Haveno ir apylinkės 
publika matysime hartfordie- 
čius lošiant 15 d. balandžio. 
Iš Hartfordo atvažiuoja tea
trininkų grupė pas newhave- 
niečius pasirodyti, kaip jie 
(geriau pasakius, jos) puikiai 
susimokinę teatrus vaidinti. 
Ant scenos matysimo lošėjus 
abiejų lyčių, o kuomet pasi
baigs lošimas, tai jau bus vie
nos moterys (iš vyrų pavirs 
moterimis) ir galėsite su jo
mis susipažinti, nes ne visiems 
newhavenieciams tos lošėjos 
yra pažįstamos.

Veikalas “Prakeikimas,” tai 
šauni drama iš Lietuvos žmo
nių gyvenimo. Taip pat dai
nuos John Latvis, jaunasis; kas 
girdėjo J. Latvį dainuojant, 
tai jau tie žino, kad yra pui
kus baritonas ir jau ne vienai 
kartą yra palinksminęs arba 
sužavėjęs Connecticut valstijos 
lietuvių publiką. O gal dai

nuos ir abudu broliai Latviu
kai — John su Viktoru duetus. 
Įžanga tik 50c asmeniui. Pra
džia 3 vai. dieną, Liet. B-vės 
Name. Gros gera orkestrą, ku
rie netingėsi!, galėsite prisi
šokti iki sočiai.

Nesivėluokite.
Antanuk.

Manchester, Conn., Viršijo 
Drabužių Rinkliavos Kvotą
Manchester, 23,799 gy

ventojų miestas Connecti
cut valstijoje, surinko jau 
200,000 svarų drabužių 
žmonėms nuteriotuose per 
karą Europos kraštuose, 
kaip pranešė Henry J. Kai
ser, Jungtinės Nacionalės 
Drabužių Rinkliavos pir
mininkas. Tai pirmas Jun
gtinių Valstijų miestas, 
kuris viršijo surinktinių 
drabužių kvotą. Manches- 
teris buvo pasiskyręs su
rinkt 125,000 svarų; taigi 
jis savo kvotą viršijo 75 
tūkstančiais svarų.

Paryžiuje vėl paskelbta 
savaitė be mėsos. Bemėsė- 
mis savaitėmis užtrausta ir 
arkliena.

Amerikos lakūnai supleš
kino dešimti Vokietijos ra- 
kietinių - švirkščiamųjų 

lėktuvų stovyklų.

Thomas J. Klimai*i*
Graborius-Underta1'

Laidotuvių Direktorių-
Balsamuoja ir laidoja h n 

visokių kapinių 
šermeninė (Koplyėin 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavime 

Reikale Kreipkitės

THOMAS J. KLIMATO
1640 North Main Ave. 

SCRANTON, PA 
TeL 8-6728

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius J

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. )
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
' Telephone: EVergrocn 8-9770 !
I, I
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TRAKTYR1US
| (VALGYKLA IR ALINĖ) | 
| Didelis- pasirinkimas visokių I 
i Vynų ir Degtinės. i
I Kasdien Turime Karšty
Į Užkandžių I

Juozas Zeidat
. Savininkas
j 411 Grand St Brooklyn j

Elizabeth, N. J.
Apsivedė ir Aukos

Balandžio 7-tą apsivedė 
draugai K. Churlis su J. Gra
žiene. Vestuvių pokilis įvyko 
jaunavedžių namuose. Svečių 
į pokilį buvo suprašyta gra
žus būrys. Jaunavedžiai sve
čius priėmė mandagiai, vaiši
no svetingai ir, kadangi abu1 
jaunavedžiai turi nemažai ge
rų draugų-gių, tai ir susirin
kę visi buvo vidutinio amžiaus 
svečiai, pavalgius, užsigėrus, 
buvo ir kalbų. Kalbėję linkė
jo Churliams ilgai ir laimingai 
poroje gyventi. Kalbų progra
mą vedė A. Matulis.

Well, dabar kas link jauna
vedžių. Drg. Churlis buvo il
gametis Bayonnės gyventojas, 
geras veikėjas mūsų organiza
cijų ir, dabar, kuomet apsive
dė, tai apsigyveno Elizabeth. 
Elizabetho draugai ir draugės 
susilaukė gero ir darbštaus 
draugo savo kolonijoje, gi 
draugai bayonniečiai nustojo 
gero, sumanaus ir darbštaus 
veikėjo ir jie tą spragą turės 
nelengvai užpildyti. Drg. 
Churlis yra LDS Trečio Aps
kričio komiteto narys ir gerai 
veikia, sumanus ir darbštus 
draugas. Jo gyvenimo draugė 
Jadvyga ilgą laiką gyveno 
Jersey City ir jau keletą me
tų dabar gyveno Kearny, N. 
J. Abu buvę pirmiau vedę ir

antru kartu suėjo į ženybinį 
gyvenimą. Jadvyga, tikiu, bus 
irgi gera ir darbšti mūsų or
ganizacijų narė, pasekdama 
savo gyvenimo draugo pėdo
mis, bus visuomet ir visada iš
tikima organizacijų veikėja.

Ir kad atžymėjus jų vedy
binį gyvenimą, su jaunavedžių 
pritarimu, parinkta aukų Lie
tuvos nukentėjusioms.

Aukavo sekami:
Churliai, Žilinskai ir Slan- 

čiauskai po $5.
Janiūnai, Zaleckai ir Matu

liai po $2.
Barštys, Milvintai, Lukoše

vičiai, Skairius, Abraitis ir O. 
Zavišienė po $1.

Viso $27. Ačiū visiems už 
atjautimą Lietuvos žmonių! 
Pinigai pasiųsti Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 
Brooklyn, N. Y.

Na, ir taip susirinkę jų drau- 
gai-draugės palinkėjo jiems 
gražaus ir laimingo šeimyniš
ko gyvenimo. . .

Reikia priminti, kad drau
gus- bayonniečius iš tikrųjų 
jau antru kartu ištinka “ne
laimė.” Koki trys metai atgal 
apleido Bayonnę darbštus 
draugas Zaleckas ir ^apsigyve
no Roselle Park, N. J. Dabar 
Churlis, ir man gyvenant ša
lia Bayonnės ir netekus dviejų 
gerų draugų, kaimynų, irgi no
risi apleisti savo koloniją.

Svečias.

Newark, N. J.
Atitaisau Klaida

Kovo 15 d. įvykusiose pra
kalbose, kur kalbėjo drg. V. 
Andrulis, ten buvo renkamos 
aukos pagalbai Lietuvos žmo
nių. Tarp aukotojų praleista 
vardas draugės Felicijos Šim
kienės, kuri aukojo dolerį. At
siprašau draugės.

Jamison.

Toronto, Canada
Kiek Toronte Nuveikta Dėl 

Raudonojo Kryžiaus
Laike Raudonojo Kryžiaus 

kampanijos torontiečiai pasi
darbavo pusėtinai gerai, nors 
tas nereiškia, kad negalėjo bū
ti geriau.

Komitetai bei šiaip asmenys 
buvo mažiau įsitraukę į darbą, 
bet už tad draugijos daugiau 
prisidėjo iš savo iždų.

Iš draugijų, dėl R. K. auko
jo:

Darbo-Progresyvių Partijos 
lietuvių kliubas $10.00; Mote
rų Ratelis $10.00; Sūnų ir Duk
terų Draugijos 1-ma kuopa 
$10.00; SDKLSPD Centro Ko
mitetas $25.000; Bangos Cho
ras $5.00.

Pavienių suaukota $94.00.
Bendrai viso sukelta $154.

Reporteris.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
■iTAfrO 2-504^

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS
< (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

DR. ZINS
110 East 16lh Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M 2 P M

i? ra r

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip 
kitės prie manęs 
ar naktį, greit suteiksi 
me modernišką patarus 
vimą Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
nū s i te patenkinti.

diem.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



Ketvirtad., Balandžio 12, 1945 
—■■■■, ■ .n—.... ................................................... , , a, Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

Mirė A. Meškauskienė Maynard, Mass. HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Mirė Amelia Meškaus
kienė, 51 m. amžiaus. Gy
veno po num. 202 Washing
ton St., Palmyra, N. J. Mi
rė bal. 8 d., West Jersey 
Homeopathic Hospital, 
Camden, N. J. Kūnas pa
šarvotas laidotuvių įstaigoj 
po num. 313 E.-Broad St., 
Palmyra, N. J.

Laidotuvės įvyks balan
džio 13-tą vai. ryto, Lake
view Memorial kapinėse, 
Riverton, N. J.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Anecetą ir 4 sūnus. 
Anecetas Jr. tarnauja J. 
V. laivyne; Vytautas tar
nauja U. S. Marinuose; Le
on tarnauja J. V. laivyne ir 
Albertas — netarnaujantis. 
Taipgi paliko dukterį Mrs. 
Andrew Dockwell.

Laidotuvių pareigom rū
pinasi grab. Juozas Kava
liauskas, 1601 S. 2nd St., 
i’hila., Pa., kuris pranešė 
telefonu apie šias šermenis, 
bal. 10 d.

Amerikiečiai Sunaikino dar 
397 Nacių Lėktuvus

London, bal. 11. —Jungt. 
Valstijų bombanešiai ir 
lengvieji lėktuvai vakar su
pleškino aštuonias Vokieti
jos lėktuvų stovyklas; su
daužė 284 priešų lėktuvus 
ant žemės ir nušovė 113 jų 
lėktuvų ore. Amerikiečiai 
prarado 25 bombanešius ir 
8 lengvuosius lėktuvus, su 
kuriais neteko 258 lakūnų.

Kariniai Anglų Nuostoliai 
Iki Vasario š. m.

London.— Visuose fron
tuose iki šių metų vasario 
pabaigos buvo užmušta 
216,287 Anglijos kariai, 
kaip pranešė anglų premje
ras Churchillas. Tarp už
muštųjų buvo 31,439 kana
diečiai ir 19,430 australų.

Didžiosios Britanijos ka
riuomenė viso nukentėjo 
502,396 asmenų nuostolius, 
įskaitant nukautus, sužeis
tus, nelaisvėn paimtus bei 
internuotus karius.

JAPONAI NUŠLUOTI 
PIETINIAM LUZONE
Pranešama, kad Ameri

kos kariai visai sulaužė ja
ponų pasipriešinimus pieti
nėje Luzon salos dalyje. 
Luzon yra svarbiausia Fi
lipinų sala.

London, bal. 11. — Pa
sklido gandai, kad kiti na
cių vadai išmetę sergantį 
Hitlerį iš vadovybės.

Maybe Yon Know

IN
WORLD

WAR I,
18 RED CROSS

WORKERS WENT INTO FRANCE DURING 
THE FIRST TWO WEEKS OF AMERICAN 
PARTICIPATION 1 A GENERATION LATER, 
300 RED CROSS WORKERS WENT INTO 
NORMANDY DURING THE FIRST TWO

WEEKS OF 
INVASION

CROSS
CLUB

SOFTBALL WAS INTRODUCED TO 
•.THE MARSHALL ISLANDS BY » J 
ROBERT A.O.WOLFE, RED CROSS 
FIELD DIRECTOR WITH THE 
MARINES. AFTER SERVICEMENS^ 
LEAGUES WERE STARTED. HE - 
'TOOK EQUIPMENT 
40 NATIVE TROOPS' 
QUARTERS AND 
'TAUGHT THEM 
I TOPLAY

DANCE 
TONIGHT

U.S. SERVICEMEN AND 
WOMEN MADE NEARLY 
8,500,000 VISITS TO RED 
CROSS OVERSEAS CLUBS

L IN A SINGLE MONTH

“Streikas”
Tik 6 darbininkai sulaikė 

veik visą dirbtuvės darbą, ku
rioj dirba virš 2,000 žmonių. 
Darbininkai uždirba ne vieno
dai, kurie dirba nuo kavalkų, 
tai uždirba daugiau, o kurie 
nuo dienų, tai gauna po 62 
centus į valandą. Bet viena
me skyriuje vieni gauna po 
62c, o kiti po 82c., tai yra di
delis skirtumas. Patyrimo ne
reikia, gali bile kas dirbti, 
jeigu tik du gali pakelti 150 
svarų, tai ir dirba.

Pirmiau, kada netrūko dar
bininkų, tai ir mažiau gaunan
ti tylėjo, o dabar, tai ir tie 
šeši pareikalavo, kad atlygi
nimas visiems būtų vienodas. 
Taip trečiadienį jie ir “su
streikavo,” reikalaudami ly
gios algos.

Vieną dieną dirbtuvė dirbo 
be jų, bet ketvirtadienį jau, 

; išdirbus 4 valandas, bosai pa
leido namo visus darbininkus, 
pasakydami, kad pašauks į 
darbą. Penktadienį pranešė, 
kad visi ateitų į darbą pirma
dienyje, o “streikieriamš” pa
sakė, kad už savaitės ' laiko 
duos jiems atsakymą, ar bus 
pakelta alga ar jiems duos lei
dimą eiti darbo jieškoti kitur.

Praėjo savaitė ir nieko ne
girdėti. Pirmadienį, balandžio 
2 d., vėl bosai leido darbinin
kams išdirbti 4 valandas, o 
paskui paleido namo. Matote, 
šios kompanijos yra pasirašy
ta su unija sutartis, kad jeigu 
darbininkai nėra atleisti nuo 
darbo, o nedirba, tai turi mo
kėti jiems algos už 4 valan
das, tai kompanija duoda iš
dirbti tas valandas, kad nerei
kėtu mokėti.

Antradienį atvažiuoja čio
nai iš Social Security agentai 
registruoti tuos, kurie nedirba. 
Bet jie nežino, kad American 
Woolen Co. yra paleidus šim
tus darbininkų iš darbo. Bosai 
sako, kad čia yra “strėikas,” 
o darbininkai sako, kad ten jo
kio streiko nėra, kad pati 
kompanija, nenorėdama suly
ginti šešių darbininkų algas, 
trukdo visos dirbtuvės darbą.

Tada tie atstovai pasiraito
jo rankoves ir pradėjo regis
truoti nedirbančius. Tris die
nas registravo. Tai matote, ko
kis , sabotažas iš kompanijos 
pusės. Valdžia turi aprengti 
milionus armijos vyrų, pas 
mus čia ir dirba, kaip tik ar
mijai, gamina blanketus ir 
džiaketukus, o per kompani
jos užsispyrimą tas darbas su
trų kdomas.

Darbininkas.

Jankiai paėmė Nordhau- 
seną, į pietvakarius nuo 
Berlyno.

Anglai nuskandino dar 3 
karinius nacių laivukus.

1

•-f 9,

REIKIA VYRŲ 
VIDAUS IR IŠLAUK O DARBAS.

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI

I»AGEIDAUjAMA 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)

MĖSININKAI—KAULŲ IŠĖMĖJAI 
$1.50 Į VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

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

 (87)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
IR SUSTATYTOJAI 

Lengvas linksmas darbas. 
TAIPGI MERGINOS ABELNAM DARBUI. 

Kreipkitės
682 Jamaica Ave.. Brooklyn,. 
COLONIAL PRODUCTS CO. 

APPLEGATE! 7-5905.

* ELEANOR AT HOME *

Mrs. Billie Rose, the former swim- 
ming star, Eleanor Holm, salvages 
kitchen fat in her New York home. 
Eleanor knows that every drop of 
usecUcooking fat will continue to 
be needed until the islands in^th^ 
Pacific again become fat producers,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Gražus dailės vakaras. Teatras, 

muzikališka programa ir šokiai. 
Rengia Liet. Teatrališkas Ratelis. 
Balandžio 14 d., Liet. Taut. Namo 
salėje. Ratelio nariai suvaidins kla
sišką komediją “Dėde Atvažiavo.’’ 
Garsi “Cowboys Orkestrą” pildys 
muzikališką programą ir gros šo
kiams. Šios orkestros nariai yra 
Radio artistai, kurie dar pirmą sy
kį palinksmins montellicčius. Pra
džia 7 v. v. įžanga 50c, taksai 5c. 
Viso 55c. Kviečia Komisija. (86-87)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio 15 d., 
11 vai. ryto, 3014 Ycmans. Visi na
riai malonėkite dalyvauti laiku, nes 
vra daug svarbių reikalų aptarti.— 
Sekr. (86-87)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia balių, 14 d. 

balandžio. Pradžia 7 v. v. Pelnas eis 
pusiau, kuopai ir Lietuvos našlai
čiams. Prašome visų dalyvauti, bus 
gerų užkandžių ir gero šalto alaus. 
Tuom pačiu sykiu paremsi t svarbų 
dalyką. — Kom. (Salė?—Adm.)

(86-87)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Jurgio Skie- 

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

Katherine Lessaek, 1144 Liberty 
Ave., Hillside, N. J.

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:
DEKEN’S COLD CREAM

P. O. Box 666Ž Newark 1, N. J.

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 Į 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 V AKACIJOS

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.

191)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(86)

STALIORIAI
MAŠINŲ DARBININKAI. APSIGYNIMO 

DARBAS. VIRŠLAIKIAI 
TURI BŪT UNIJISTAI.

U. S. MFG. CO.
151 Fabyan Pl., Newark, 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)

VETERANAI
ARGO PACKAGING CO.

Tęskite savo pakavimo pareigą 
Išsiuntimam už vandenynų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 
POKARINĖ PROGA

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės

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

Philadelphia, Pa.
(86)

VYRAI
Lavinti ir Nelavinti 

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

Presai
★ TOOL MAKERS

STALIORIAI
BROWN & SHARPE Automatinių Šriubų Mašinų Nu
statymui Vyrai

★ VYRAI NUSTATYMUI Barber-Coleman Gear Hobbing 
Mašinas

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

GERA ALGA*— NUOLATINIAI DARBAI
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

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

(86)

MĖSININKAI (50) 
Jautienos Kaulų Pjovėjai 

Patyrę pagelbininkai J. V. Armijai 
Naujas Moderninis Fabrikas 

Ideališkos Darbo Sąlygos
5 Dienos — 40 Valandų 

Laikas ir Puse 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.

J86)

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 A ve., 

Brooklyn.
(Broadway BMT, Marcy Ave. 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)

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

KITUOSE.
KNOTT HOTELS

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

pareiškimo,

LIEJYKLOS DARBININKAI
Moulderiai ir pagelbininkai. 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)

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 SAVAITE 
Laikas ir pusė už viršaus 40 vai. 

Patyrimas nereikalingas.
REINER CO.,

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

PAPRASTI DARBININKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS! 

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
5c į VALANDĄ BONŲ VĖLESNIAIS 

ŠIFTAIS
10c 1 VALANDĄ BONU UŽ NAKTIMS 

ŠILTUS
Nemokamai Apdrauda; Apmokėtos 

Vakacijos ;
Daug Kitų Darbininkų Pašalpų

LITHALOYS CORP.
42-25 9th St., L. I. City.

(91)

PAPRASTI DARBININKAI
Stiprūs, stambūs vyrai, 

dirbti prie plieno. 
Būtinas karinis darbas.

NUOLATINIS DARBAS.
ALGA PRADŽIAI 80c ] VALANDĄ 

BERKSHIRE STEEL FABRICATORS CO..
1059 38th St., Brooklyn.

(88)

VAISIŲ ŪKININKAS
Pilniausia patyręs. Virš 60 akrų, arti New
burgh. Geras namas ant vietos. Gera alga ir 

pasidalinimas pelnu. Rašykite
Box 302, laisve, 20 W. 43rd St., N. Y. City.
___________ ____________________________ (88)

SANDELIU VYRAI
DIVONŲ IR KAURŲ 

DEPARTMENTUI
RETAIL KRAUTUVĖ

45 VALANDŲ SAVAITĖ 
PASTOVŪS DARBAI
POKARINĖ PROGA

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE.—35TH ST.

(87)

BERNIUKAI—VYRAI
DIRBTI ICE CREAM DIRBTUVĖJE 

GERA ALGA, NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI JEI PAGEIDAUJAMA

PILGRIM HIGH GRADE
ICE CREAM CO.,

523 CRAVEN ST.. BRONX.
(ARTI LONGWOOD AVE.)

(88)

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

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

BERGEN 4-2414.
(89)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
OFISŲ VALYMUI

GERA ALGA!
Prisideda bonai už naktinį darbą.

Pastovūs darbai. 
KREIPKITĖS 10 A.M. IKI 3 P.M.

Colgate - Palmolive - Peet Co. 
105 Hudson St. (Exchange PI.) Jersey City.

(89)

MOTERYS VALYMUI' 
55c j VALANDĄ 

Ofisų būdinkas. Kreipkitės į Superintendent.
60 JOHN ST.

REIKIA MOTERŲ. ATRINKĖJŲ 
prie naujų skipukų.

Patyrimas nereikalingas. Gera alga.
9 BOERUM ST.. BROOKLYN, N. Y.

(88)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI 
KREIPKITĖS 

JOHN J. NESBITT, INC. 
STATE ROAD & 

RHAWN ST. 
HOLMESBURG 

PHILADELPHIA, PA.
(86)

RAŠTINĖS DARBININKĖS
ABELNAS OFISO DARBAS 

PRIIMAME PRADINES
5 DIENOS

PASTOVUS DARBAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE.—35TH ST.

 (87)

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)
L--------- .. ......... Jj

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.

(87)

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% DIENOS

LENKEIT MACHINE
429 Kent Avė., 

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

________________________
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)

LABORATORIJOS 
PAGELBININKAI 
UŽDIRBA VIRŠAUS 

$1400 PER METUS 
SU BONAIS IR VIRŠLAIKIAIS 

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

Mes išmokiname pradines.
I DĖL PASITARIMO TELEFONUOKITE 

WAtkins 9-0707. 
________________________________

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)
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Raud. Kryžiaus Vajaus 
Paskutinės Dienos

Dar neužbaigusiems savo 
kvotos distriktams, Raudono
jo Kryžiaus centralinė raštinė, 
Brooklyne, leido iki 14-tos 
pratęsti darbą, kad užbaigti 
kvotas. Tai reiškia, kad dar
buotojai turi priduoti paskuti
nes aukas ii’ likusias medžia
gas ten, iš kur gavę, ne vėliau 
penktadienio, balandžio 13- 
tos.

Visam Williamsburgui dar 
vis trūko apie katvertos tūks
tančių nuo užbaigimo kvotos, 
kuri yra $36,000. Trūko dar 
šiek tiek ir mūsų 85-tam pre- 
cinktui. Tik 14-kos dolerių 
trūko to precinkto 8-tai sek
cijai, Piliečių Kliubo ir Laisvės ‘ 
teritorijai.

Paskiausios per lietuvius at
ėjusios šios aukos :

P. Buknys pridavė $15. Au
kojo po $5: M. Simonavičius, 
426 So. 5th St., Wm. Skuo
dis, 564 Wythe Ave., Petras 
Nork, iš Bronx.

Alex Giedra atvežė, varde 
Lietuvių Literatūros 118-tos 
kuopos, White Plains, surink
tus $16. Aukojo po $5: Mrs. 
N. Van Bergan ir Mr. ir Mrs. 
Murray. Po $1 : A. Kraujai is, 
Mrs. Baransky, Ch. Darleda- 
no, Mr. ir Mrs. Darledano, 
Delia Giedra, A. Giedra.

Mary Kulikienė atsiuntė 
(per Levanienę) LDS 50 kuo
pos auką $10.

Per S. Sasną $6. Aukojo 
Mrs. Ona Yakštis $5, J. Ku
raitis $1.

Anne Papas pridavė $5.25. 
Aukojo: K. Karpavičienė $1.- 
15. Po $1 : Mrs. A. Papas, G. 
Dulkė, Mrs. Aldona P. Dul- 
berger. Anne Papas ir John 
Papas (karys) po 50c.

R.

LDS 1 Kuopa Žada Išpildyti 
Naujų Narių Kvotų

Susirinkimas įvyko ketvirta
dienį, balandžio 5 d., Laisvės 
svetainėje. Narių atsilankė ne
mažas būrelis. Valdybos ra
portas priimtas be diskusijų.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos kuopos daug na
rių darbavosi dėl Raudonojo 
Kryžiaus, sukėlimui finansų. 
P. Buknys pridavė $71, Gą- 
siunai $28.30, J. Dainius $6, 
E. Kasmočienė pririnko 4 ke
lius ir $12 ant blankų, A. Bal
čiūnas $13.15, J. Grobis $32.- 
25.

Vietinio Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pirmininkas 
J. W. Tomsonas raportavo, 
kad .jau ruošiamas 9-tas Siun
tinys dovanų Lietuvos žmo
nėms. Karštai ragino visus 
darbuotis rinkime drabužių ir 
a v a 1 y n ės- č e v e r y k ii.

Iš Mūsų Parengimo
Kadangi mūsų kuopos meti

nis ir sykiu 15 metų jubilieji
nis parengimas įvyko už die
nos po susirinkimo, tai prisiei
na šioj korespondencijoj žo
dis kitas pasakyti.

Nariai nebuvo taip jau skai
tlingai susirinkę, galėjo būti 
geriau. Draugas R. Mizara, 
LDS Centro pirmininkas, pa
sakė trumpą prakalbėlę. Jis 
nurodė, kaip sunkiais keliais 
iš pradžių turėjo susiburti ir 
koks šiandien yra mūsų Darbi
ninkų Susivienijimas.

Kuopos vardu, ačiuoju gas- 
padinėms ir visiems dirbu
siems. Buvo pagaminta labai 
gerų vaišių ir svečiams gerai 
patarnauta.

Beje, draugai, kurie nega
lėjo atsilankyti į parengimą, 
patys save nusibaudė. Drau
gai Liepai pridavė $7 kuopos 
iždan, vardan tos pramogos, 
draugas Gaitis $1. Tai gražus 
pavyzdys visiems, kurie neda
lyvavo savo kuopos pramogoj.

J. Grubis Įrašo Daug 
Naujų Narių

Jonas Grubis perstatė 6 nau
jus narius. Sakėsi, kad jau tu
rįs naujų narių ir kitam susi
rinkimui. Tai, kaip matome, 
draugas Grubis deda daug pa
stangų mūsų kuopos vardą pa
kelti. Jis sakė, kad mūsų kuo
pai skiriama kvota bus išpil
dyta su kaupu. Grubis užsispy
ręs lenktyniuoti su detroitiete 
drauge Palevičiene. Velijame 
jam geriausio pasisekimo.

Mes visi galime padėti orga
nizatoriui visai lengvu būdu. 
Sužinome vyrą ar moterį, ku
ris nori prisirašyti į apdraudos 
ir pašalpos organizaciją, gau
kime jų vardą, pavardę, ant
rašą ir priduokime J. Grubiui. 

I Jo antrašas: J. Grubis, 64 Ten 
Eyck St., Brooklyn 6, N. Y.

Kuopos stovis: Ligonių 2, 
i eina prie susispendavimo 5.

Korespondentas.

“Vyrai-Šeimos Galvos,” 
Bet Kas Valdo Vyrus?

Ko svietas neprasimanytų, 
jeigu nebūtų, kas jį suvaldo?!

Komedijoje “Moterims Ne- 
išsimeluosi,” kurią statys sce
noje Lietuvių Liaudies Teatras

JULIA STANKAITIENĖ 
rolėje uošvės

Apmokės Dviem Pa
čiom Divorsų Lėšas

_ ____ -4
Patrauktas teisman už daug

patystę (ne kažin kiek turėjo, 
tik tris!), James J. Smith, 34 
m., grosernės darbininkas, pa
sižadėjo atmokėti dviem pa
čiom divorso lėšas ir pasilikti 
su trečia, paskiausia vesta. 
Naujausia, kaip žinia, veik vi
suomet turi pirmenybę pĮ’ieš 
pirmutines.

Pasižadėsimu finansuoti di- 
vorsus jis išvengė 2 iki 4 me
tų kalėjimo. Trečioji žmona, 
sakoma, sutikus padėti jam 
atsimokėti divorsus. žmonos, 
visos slaugės, vestos bėgiu 12 
metų. Pirmą, Margaret Eng
lish, vedęs 1933 m., antrą, Ra
chel Foster, 1941; trečią, Eli
zabeth Wilson, šių metų sau
sio 13-tą. Su šia paskiausia jis 
gyvena 530 E. 85th St., New 
Yorke.

Smithas teisinosi, kad vis 
prie naujų vedybų jį akstinęs 
noras turėti vaikų, o iš pirmų
jų dviejų jis vaikų nesulau
kęs.

Visas Svietas Turi Bėdų 
Su Pavardėm

Vargiai apsimoka pavardes 
trumpinti ar keisti tik dėl to, 
kad žmonėms būtų lengviau 
užrašyti ar ištarti. Kai kam 
vistiek nebus lengva. Tūlas 
nenugirs, nesupras, užsimirš, o 
dar kitas pamanys, jog turi 
būti taip, kaip jis ar ji kito 
kieno pavardę įsiklausė-girdė- 
jo. Kaip dabar galėtų būti pa
vardė skirtinga nuo pažįsta
mosios? Nevalia! Vistiek va-
dins, rašys savaip.

New Yorko miesto majoro i 
pavardė — LaGuardia — ro
dos, taip lengvutė atsiminti ir 
ištarti. O vistiek yra visokių 
tarmių ir abejonių. Aną dieną 
majorui kalbant Washingtone, 
be kitų klausimų, liečiančių 
New Yorko miesto reikalus, 
mūsų krašto ir užrubežių po
litiką, kai kas majoro paklau
sė, kaip ištariama jo pavardė. 
LaGuardia atsakė, jog stebėti
na, kaip tūli žmonės jį vadiU 
na.

Susilaukė Dukters
Elmira Gustaitytė — Wilk 

jį£.pirmasis saržentas Eddie 
Wilk džiaugiasi susilaukę pir
magimės dukrelės, Lynne An
ne. Dukrytė gimė balandžio li
tą, St. Catherine’s Maternity 
Hospital, Humboldt ir Rich
ardson Sts., Brooklyne.

Lankytojus leidžia kasdien 
nuo 3 iki 4 po piet ir 7 iki 9 
vakarais.

Greta jaunų tėvų, P. ir E. 
Gustaičiai džiaugiasi susilau
kę anūkės. O baigianti išaug
ti į tėvus ir motinas pirmoji 
LDS jaunuolių karta džiau
giasi, kad jie ne už ilgo gaus 
narę j antrąją LDS jaunuolių 
kartą, kadangi Elmira yra LDS 
narė.

Linksmieji “senukai” Gus
taičiai, Laisvės skaitytojai, gy
vena 135 N. 4th St., Brookly
ne. Y.

Rinkimų Taryba pareiškė 
protestą prieš Budžeto Tary
bos pasiūlymą nukapoti rinki
mų priežiūrai skirtas lėšas. 
Rinkimų Taryba numato, kad 
majoro rinkimuose šiemet da
lyvaus daug balsuotojų, tary
bos darbas turės būti platus.

Policijos komisijonierius Va
lentine pereitą sekmadienį at
žymėjo 437 policistus kaipo 
turinčius specialių nuopelnų. 
Iš jų 13-kai skirti garbės atžy- 
mėjimai, 138-niem pagyrimai, 
o 286 paminėti.

Vienos dienos amžiaus mer
gaitės kūnelis rastas Century 
Hotel 6-me aukšte, New Yo»- 
ke, prie keltuvo durų. Kūnelis 
suvyniotas į gabalus geltonos 
uniforminės suknelės, su juo
dais apvadais. Vedama tyri
mas nustatymui kūdikio mir
ties priežasties.

Popiera vis dar labai reika
linga karui. Taupykite kožną 
gabalą ir atiduokite surinkė- 
jams kas trečiadienį.

Brite

Prašymas

šio mėnesio 22-ros popietį, 
daug kas turi šaunius norus. 
Daug kam, daug kur norisi 
prašm atn i a u p asu m y ti.

Tame trijų veiksmų persta
tyme Albertas (Jonas Juška) 
ir Alpis (Lazauskas) šeimos 
galvos, turi “svarbių reikalų,” 
ir jie, o ne kas kitas, tegali 
.juos atlikti. Tarpe tų įeina net 
tokios niekam kitam nepatiki
mos pareigos, kaip užėjimas 
troškulio užslopinti, o kai ka
da net sielos nuraminti pas bu
vusią meilužę. Bet, kas tame 
turi paskutinį žodį? Kaip su 
pačia, kaip su uošve (Stankai- 
tiene), kuri pasiliko namie?

Įkrito Stotin pro Langų
Isadora Flaks, 38 m., 785 

Hewitt Place, Bronx, iškrito ar 
iššoko per langą nuo 21-mo 
aukšto Municipal Building, 
New Yorke. Jo kūnas prasi
mušė per stogą Third Ave. 
elevated stoties prie Park Row 
ir Chambers St. ir nukrito ant 
platformos.

Pagal rastus kišeniuose do
kumentus buvo pašauktas mi
rusiojo brolis Abraham. Bro
lis jį pažino, bet sakė nežinąs 
priežasties, dėl ko jo brolis 
būtų turėjęs žudytis.

John Henry Lowe, 44 metų, 
dirbęs pardavėju tik i etų 
Pennsylvania Gelžkelių Kom
panijai, sulaikytas teismui kal-
tinimu, kad jis greičiau gauda
vęs tikietų važiavimui į Flo
ridą tiems, kurie duodavę jam 
pačiam penkinę ar dešimkę 
ekstra — kyšių.

Laisvės piknikas įvyks lie
pos - July J d., bus Klaščiaus 
Clinton Park, Maspeth, L. L, 
N. Y.

ORGANIZACIJŲ ATYDAI!
ALDLD 2-ro Apskr. piknikas 

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

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

DEKEN’S OINTMENT CO.
I*. O. Box 666Ž Newark 1, N. J.

Civilinių Apsigynimas tebc-! 
verbuoja liuosnorius kainų 
kontrolės divizijai. Stokite į 
talką! Tai reiškia apgynimą 
ne tik šios dienos uždarbių, 
bet ir apsaugą seniau sutau
pyto turto.

John S. Burke, iš Altmąn 
firmos, išrinktas į direktorius 
Nacionalio Karo Fondo.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAT.tlS dėl Balių, Koncertų, Rankiotų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir 1.1. Puikus 

ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos

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

Mes ir vėl turime kreiptis L 
geruosius brooklyniečius ir 
prašyti pagalbos L. P. Teiki
mo Komiteto centre. Į centrą 
ateina daug drapanų ir čeve- 
rykų ir mes vien tik komiteto 
spėkomis nebegalime apsidirb
ti. Reikia drapanas surūšiuoti 
ir sudėti i medines dėžes. Gi 
tai visa tenka atlikti tiktai va
karais, nes visi dirbame sava
noriškai, nemokamai.

Nutarėme koncentruotai 
dirbti dviem vakarais savaitė
je, būtent, pirmadienio ir tre
čiadienio. Todėl ir prašome at
eiti tais vakarais. Reikia vyrų 
ir moterų. Kad darbas eitų 
sėkmingai, tai reikia turėti

nuo 7 iki 10 žmonių. Tada 
darbą galima tinkamai pasi
dalinti ir jis eina labai sklan
džiai.

Kurie galite, ateikite nuo 6 
valandos. Kiti galite ateiti vė
liau, kad ir nuo 8 va!., kurie 
dirbate dirbtuvėje ilgas valan
das ir anksčiau pribūti bega
lite.

Tikimės, jog šį mūsų prašy
mą pasidarbuoti dėl suteikimo 

! pagalbos Lietuvos žmonėms iš
girsite ir ateisite mums talkon. 
Iš anksto tariam ačiū visiems!

Lietuvai Pagalbos i 
Teikimo Komitetas, 
417 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Viskas tas ir daug ko kito 
duos smagų popietį visiems, 
kurie neužmirš, jog tam pro
ga bus tik vieną kartą, balan
džio 22-ros popiečio 4 :30, Uk
rainian National Home, 216 
Grand St., Brooklyne.

N. T.

New Yorko mieste pradeda
ma pasiruošimas 7-tos Karo 
Paskolos vajui.

Laisves Parengimų 
Darbininkai!

Laisvės bendrovės direkto
riai nori su jumis pasimatyti šį 
šeštadienį, 7 valandą, Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Nori jums užfundyti už 
jūsų pasidarbavimą bent ku
riame iš Laisvės parengimų. ,

Kurie tik esate dirbę Lais
vės piknike, bankiete ar baza- 
re, visus širdingai kviečiame 
užeiti į Laisvės salę šį šešta
dienio vakarą, balandžio 14 d. 
Turėsime užkandžių ir gėrimų

visiems, mėsą mėgstantiems ir 
vedžeterijonams, blaivininkam 
ir išsi&eriantiem.

Kurie iš dirbusiųjų esate su 
šeimynomis, atsiveskite savo 
šeimynas. Pavieniai ateikite su 
merginom ar su vaikinais. Im
kite šį pakvietimą kaipo šir
dingą Laisvės direktorių norą 
su jumis pasimatyti ir išreikšti 
padėką už jūsų triūsą dienraš
čiui.

Laisvės Administracija.

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 

'---- N upięšiartiPlanus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

t 
I DANTŲ GYDYTOJAS f 
j DR. A. PETRIKĄ Į 
Į 221 So. 4th Street | 
| BROOKLYN, N. Y. |
I Tel. EVergreen 7-6868 |

j VALANDOS: įįį2 

T Penktadieniais uždaryta. Į
■ ?

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn

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

; L1TUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BR00KLYN
Tel. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givlals.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE -

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

s................. ............

Algų Nešėjus Sumušė ir 
Apiplėšė

Du gražiai apsirengę, tam
siais nuo saulės akiniais prisi
dengę akis plėšikai pasekė 
Udall & Lan d an Manufactur
ing Company, Inc., algų nešė
jus, vienam iš jų pramušė gal
vą ir atėmė $1,800 pinigais ir 
$500 vertės karo bonų.

Plėšikai pirm alganešių bu
vę atėję į šapos bildingą, 295 
Lafayette St., New Yorke. Ka
da sekretorė Evelyn Garber 
su. palydovu Michael Silva su
grįžo iš banko, esančio prie 
Spring St. ir Brod way, vienas 
plėšikas stvėrė iš sekretorės 
pinigus ir bonus, o kitas smogė 
Silvai per galvą, įstūmė jį į 
keltuvą, ir įsakė keltis į viršų. 
Plėšikai paspruko su turtu.

Mokyklos Davė Armi
jai Daug Knygų

Pirmomis dešimčia dienų 
rinkliavos armijai knygų, 
miesto 86-se mokyklose su
rinkta 34,288 knygos. Iš; ki
tų 58 mokyklų knygos tebe
buvo nepaimtos laike sudary
mo virš minėtos skaitlinės. 
Agitaciją už knygų rinkliavą 
armijai pravedė Civilinių Ap
sigynimas.

New Yorke areštuotas Wil
liam James O’Connor, kaltini
mu, kad jis neteisėtai prakti
kavęs mediciną. Jis turėjęs 
kambarius keliuose viešbu
čiuose. Persistatydavęs spe
cialistu ir imdavęs po $100 iki 
$500 už “pagalbą” iš pasi
turinčių pacijentų.

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

s 150 ...
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET 1 BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

VEH-THIN RYTHM... 17-i.wd 

movement Smartly styled yellow 

. UITI

Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




