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maršalo Malinovskio armija 
išvadavo Odessa. Nuo Odessos 
iki Viennos apie 800 mylių.

Šiemet to paties Malinovs
kio armija, drauge su marša
lo Tolbuchino armija, jau 
Viennoje.

Per vienerius metus Mali
novskio armija žygiavo per AMERIKOS KARIAI PRASIVERŽĖ PER ELBOS UPE
milžiniškus kalnus, per upes, 
per miestus ir per vokiečių la
vonus aštuonius šimtus mylių!

žygiavo mušdama priešą, 
nešdama pavergtosioms tau
toms laisvę, o vergėjams, fa
šistams — mirtį!

Kai skaitytojas šiuos žo
džius skaitys, Vienna, atrodo, 
jau bus pilnai išlaisvinta.

★ ★ ★
Vienna šiandien kur kas 

svarbesnė už Berlyną. Pasta
rasis sugriautas ir mažai kas 
jo šiandien tepaiso. Vienna gi 
raktas į Centralinę Europą 
arba, kitaip tariant: Centra- 
linės Europos politinis ir kul
tūrinis centras!

Praga, Czechoslovak i jos sos
tinė, taipgi turi milžiniškos 
svarbos. Jai laisvė pražydės 
neužilgo.

★ ★ ★
Visos Amerikos spauda, ap

gailestaudama plačiai rašė 
apie žuvimą karo fronte 
(Francijoj) amerikiečio lietu
vio sportininko leitenanto Al
fredo C. Blbžio.

Sporto pasaulyj jis buvo ži
nomas tik kaip “Al” Bložis. 
Tai buvo aukštas, tvirtas vy
ras, nepaprastai gražiai nuau
gęs. Tikras milžinas!

Susipažinau su juo viena
me LDS sportininkų pasirody
me. Gražu buvo stebėti šį 
ąžuolą, tarytum nebijantį jo
kio pavojaus, tarytum galintį 
atsilaikyti prieš visokias gyve
nimo audras.

Bet karo frontuose išverčia
mi didžiausi ąžuolai, sugriau
nami milžiniški pastatai, į nie
kus paverčiamos Herkulio sta
tulos. Karo fronte krito nuo 
vokiškosios kulkos ir leitenan
tas Al Bložis!

Jis krito Vosges’ų kalnuo
se, — tai irgi simbolingas 
reiškinys!

Gabus buvo Al Bložis moks
le, gabus jis buvo ir sporte. 
Jis buvo baigęs Georgetown 
Universitetą. Bet savo gabu
mais jis niekad nesididžiavo. 
Jis buvo mandagus ir kuklus 
vyras!

Al Bložis atidavė viską, ką 
jis turėjo geriausio, savo kraš
tui ir visai taiką ir laisvę my- 
linčiajai žmonijai. Jis krito 
kovodamas nuožmiausi žmoni
jos priešą — fašizmą — pa
našiai, kaip krito tūkstančiai 
kitų geriausių mūsų krašto sū
nų !

★ ★ ★
| naująjį Čechoslovakijos 

vyriausybės sąstatą įeina ke
turi komunistai.

Vaclovas Nosek’as, komu
nistas, eis vidaus reikalų mi- 
nisterio pareigas, ši vieta di
džiai svarbi, nes čechoslovaki- 
ja, kaip ir kiti kraštai, turės 
sugaudyti ir atitinkamai nu
bausti visus kriminalistus, tar
navusius hitleriniams žvėrims.

Vadinasi, dabar komunistai 
įeina į visos eilės kraštų vy
riausybes: Bulgarijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Jugoslavijos, 
Italijos, Francijos, Belgijos, 
Lenkijos ir, veikiausiai, įeis į 
naująją Suomijos vyriausybę.

Tarybinės Lietuvos vyriau
sybėje taipgi yra komunistų.

Dar prieš kokią 20 metų 
Chicagos Grigaitis buvo pa
reiškęs, jog Lietuvoje komu
nistams nebūsią vietos!

Koks tas vyrukas politinis 
trumparegys!

Prieš tūlą laiką vienas fran- 
cūzas pasakė:

“Tie, kurie kadaise skirstė 
francūzus anti-komunizmo šū
kiais šiandien yra Hitlerio tar-

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Diktatorius Franko Sutrauko 
Ryšius su Japonija

Madrid. — Ispanijos fa
šistinė Franko valdžia su
traukė diplomatijos ryšius 
su Japonija; tai esą todėl, 
kad japonų kariuomenė va
sario 12 d. šiemet užpuolė 
Ispanijos konsulatą Mani
loj, Filipinų sostinėj; išžu
dė konsulato pareigūnus ir 
sudegino konsulato rūmą. 
— Tuo laiku ėjo kova 
tarp a m e r i k i e č ių ir 
japonų dėl Manilos.—Fran
ko reikalauja iš Japonijos 
atlyginimo už padarytus 
nuostolius.

(Nutraukdamas ryšius 
su Japonija, Franko nori 
pasigerint Jungtinėms Tau
toms. Pirmiau jisai sveiki
no japonų pastumdėlį Lau- 
relį kaip Filipnu “preziden
tą.")

Abiejuose Italijos 
Frontuose Talki

ninkai Laimi
Roma. — Penktoji Ame

rikos armija užėmė Massa 
miestą ir Carrara miestelį, 
vakariniame Italijos pajū
ryje. Amerikiečiams padėjo 
italų partizanai.

Rytiniame Italijos pajū
rio ruože Aštuntoji anglų 
armija ir su ja veikią len
kai ir italai atėmė iš vo
kiečių Fusignano, Cotigno- 
lą ir atgriebė Alfonsine. 
Prasiveržę per Senio upę, 
anglai daugelyje vietų pa
siekė Santerno upę. Naciai 
smarkiai priešinosi.

Anglai šturmuoja didį 
Vokietijos uostą Bremeną.

OKINAWOJ JAPONAI 
KIETAI GINASI 

NUO JANKIU
Guam, bal. 12. — Verda 

atkaklūs mūšiai tarp ame
rikiečių ir japonų pietinėje 
Okinawos salos dalyje. Be 
paliovos veikia jankių ir 
priešų artilerija, minosvai
džiai, kulkosvaidžiai ir lėk
tuvai. Per dieną mažai te
pasikeitė fronto linija.

Amerikos kariai atgriebė 
vieną poziciją kalno briau
noje, kurią japonai fyuvo 
užėmę. Jankių marininkai 
truputį pasistūmė pirmyn 
Motobu pussalyje ir Ishika- 
wos “kakle”, kuriuom jun
giasi šiaurinė Okinawos sa
los dalis su pietine.

Per devynias dienas nuo 
įsiveržimo į 0kinawą 432 
amerikiečiai buvo užmušti, 
2,103 sužeisti ir 160 be ži
nios dingo. Bet amerikie
čiai 11 kartų daugiau už
mušė japonų, kaip skaičiuo
ja Associated Press.

Maskva. — Sovietinės jė
gos visuose frontuose bal. 
10 d. sunaikino bei apšlubi- 
no 13 vokiečių tankų ir mo
torinių patrankų ir nušovė 
16 jų lėktuvų.

Raud. Armija Užėmė Vieną, 
Apart Mažo Kampo; Žygiuo

ja Linkui Berlyno
London, bal. 12.— Vokie

čių radijas pranešė, kad 
Raudonoji Armija, maršuo- 
dama Dunojaus kloniu pir
myn, užėmė vietas už 42 
mylių į vakarus nuo Vie
nos, Austrijos sostamiesčio, 
ir artėja prie Linzo, svar
baus geležinkelių mazgo ir 
fabrikų miesto, vakarinėje 
Austrijoje.

Maskvos pranešimai ro
do, jog Sovietų kariuomenė 
paėmė faktinai visą Vieną, 
išskyrus nedidelį šiaurinį to 
didmiesčio kampą, kur ap
supti naciai be atlaidos nai
kinami.

Per dieną Vienoje rau
donarmiečiai užmušė 4,000 
vokiečių, suėmė 2,400 ir pa

VENGRŲ POLITIKAS SAKO, 
NACIAI IŠŽUDĖ 5 MILIO- 

NŪS ŽYDŲ SILEZIJOJ
Erfurtu Vokietija. — Dr. 

Bela Fabian, kadaise buvęs 
Vengrų Demokratų Nepri
klausomosios Partijos pir
mininkas, liudija, kad na
ciai dujomis nunuodijo 5 
milionus žydų Oswiecim be
laisvių stovykloje, Lenkiš
koje Silezijoje. Jis pats bu
vo laikomas toj stovykloje 
ir išliko gyvas gal tik todėl, 
kad jis moka kelias kalbas 
ir buvo vokiečiams naudin
gas kaip vertėjas. Be to, ji
sai slėpė savo amžių. Ka
dangi naciai žudė visus, tu-

Sovietų Laimėjimai 
Čechoslovakijoje

London, bal. 12. — Rau
donoji Armija Čechoslova- 
kijoj prasiveržė į vakarinę 
pusę Moravos upės, užėmė 
daugiau kaip 40 gyvenamų 
vietovių ir pasiekė punk
tus arčiau kaip už 31 my
lios nuo stambaus Bruenn 
miesto, ginklų pramonės 
centro. Sovietų kariai šia
me fronte, tarp kitko, paė
mė geležinkelių mazgą 
Brutki. O į šiaurvakarius 
nuo Bratislavos raudonar
miečiai Austrijos žemėje 
atėmė iš vokiečių tuziną 
miestelių, pagrobė 44 gar
vežius ir 1,050 vagonų.

London. — Skaičiuojama, 
kad 90 divizijų vokiečių su
statyta prieš Sovietus Ber
lyno fronte.

Valdinės Įstaigos Tvirtins Angliakasykly Sutartį
Washington. — Karinių 

Darbų Taryba ir kitos val
dinės įstaigos tvirtins nau
ją sutartį tarp Mainierių 
Unijos ir minkštųjų anglią- 
kasyklų savininkų.

Sutartis numato regulia- 
rę 35 valandų darbo savai
tę. O ilgiau dirbant, turė
tų būti mainieriui mokama 

grobė dar 25 priešų lėktu
vus, 39 tankils ir motorines 
patrankas, 38 lauko patran
kas ir daug kitų karinių 
reikmenų.

Linkui Berlyno
Naciai pripažino, kad So

vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Klessiną, vakari
nėje Odro upės pakrantėje, 
33 mylios į rytus nuo Ber
lyno. Sovietinio fronto pra
nešimai sakė, jog didelės 
kazokų raitininkų jėgos 
pradėjo veiksmus vakarinė
je Odro pusėje linkui Ber
lyno.

Naciai sako, kad rusai 
netrukus darys didį žygį 
artyn Berlyno.

rinčius 50 mę^tų amžiaus ar 
daugiau, tai Bela, Fabian 
sakėsi esąs 46 metų. Tik
rumoj jis yra 56 metų am
žiaus.

Beartėjant Raudonajai 
Armijai, jis ir kai kurie ki
ti belaisviai buvo perkraus
tyti į verstinų darbų sto
vyklą ties Ohrdruf u, Vokie
tijoj. Ten juos, pagaliaus, 
išvadavo Trečioji Amerikos 
armija.

Hitlerininkai Oswiecim 
stovykloj tuojau žudė žydų 
tautos kūdikius. Jaunesnes 
ir gražesnes moteris jie pa
silaikydavo, bet jeigu jos 
reikalaudavo savo kūdikių, 
tai ir jas naciai žudydavo.

Pirm bėgant iš Oswieci- 
mo, vokiečiai, norėdami pa
slėpt savo žmogžudystes, 
įsakė belaisviams atkasinėti 
lavonus ir masiniai juos de
ginti.

Himmleris įsakė Ginti 
Kiekvieną Miestą

London. — Nacių radijas 
pranešė, kad jų žandarų 
galva Heinrichas Himmle
ris įsakė vokiečiams žūt
būtinai ginti kiekvieną Vo
kietijos miestą bei miestelį.

Hitlerininkų vadai smer
kė Karaliaučiaus koman- 
dierių, kad jis su tokiomis 
didelėmis vokiečių jėgomis 
pasidavė rusams. Naciai 
apšaukė jį už tai “bailiui” 
ir “išdaviku.” 

pusantro sykio tiek, kaip už 
viršvalandžius. S u t a r ta, 
kad mainieriui bus pilnai 
apmokėta už laiką, kurį jis 
sugaišta nuo įėjimo pro ka
syklos vartus iki savo dar
bo vietos ir už sugrįžimo 
laiką iki kasyklos vartų.

Skaičiuojama, kad su 
priedais už tas keliones ir

Submarinas Netyčia Nuskan
dino Pašaipioj Japonų Laivą

Washington. — Jungti
nių Valstijų submarinas ne
tiksliai nuskandino japonų 
laivą Awa Maru, kuriam 
talkininkai buvo užtikrinę 
laisvą praleidimą.

Tas laivas pristatė mais
to ir kitų pašalpinių daly
ku, kurie buvo iš Amerikos V 7
atsiusti amerikiečiams ir 
kitiem talkininkiškiem be
laisviam Formozoje, Hong 
Konge, Singapore ir kitose 
japonų užvaldytose vietose. 
Laivas buvo nuskandintas, 
kada po to grįžo į Japoni
ją. Amerikos submarinas 
padarė klaidą todėl, kad šis 
japonų laivas be jokių švie
sų plaukė tamsoje.

Amerikiečiui nušlavė ja
ponus Negros saloj.

Anglų Lakūnai Su
naikino Dideli Na- 

cių Karo Laivą
London. — Anglų bomba- 

nešiai, puldami Vokietijos 
uostą Kiel, nuskandino vo
kiečių karo laivą Admiral 
Scheer. Fotografiniai pa
veikslai rodo, kad laivas 
susprogo ir apsivožė.

Admiral Scheer, 10,000 
tonų, pastatytas 1933 me
tais, lėšavo $15,000,000. Jis 
buvo galingai ginkluotas ir 
turėjo 600 pėdų ilgio. Da
bar Vokietijai teliko tik 
vienas stambus karo laivas 
Luetzow, tokio dydžio, kaip 
Scheer; du sunkieji ir du 
lengvieji šarvuotlaiviai ir 
tam tikras skaičius karinių 
laivuku. c

NUSMERKTI MIRT DAR 
BANDO KITUS 
NUSMERKTI

Berlyno radijas pranešė, 
kad naciai nusmerkė mirt 
buvusį Karaliaučiaus ko
mendantą, pėstininkų gene
rolą Laschą už tai, kad jis 
su trimis kitais vokiečių 
generolais, 1,819 oficierių ir 
92,000 kareivių pasidavė 
Sovietams.

(Šie vokiečių generolai, 
oficieriai ir kareiviai yra 
Sovietų žinyboje. Hitleri
ninkų vadai nepasieks jų. 
Tik jiem patiem gręsia kar
tuvės bei sušaudymas.)

Jankiai dikčiai laimėjo 
visuose veikliuose Luzon 
salos frontuose, Filipinuose.

užkandžio laiką angliakasis 
vidutiniai gautų $6.44 dau
giau jjer savaitę, negu pa
gal senąją sutartį. Už ato
stogų (vakacijų) laiką da
bar nustatyta $75 vietoje 
buvusių $50. Antrosios ir 
trečiosios pakaitos mainie- 
riams skiriama po keletą 
centų daugiau valandai,

Jankiai tik 50 Mylių nuo 
Berlyno; Paėmė dar Eilę 

Vokietijos Didmiesčių
Paryžius, bal. 12. — De- i nacius 46 mylias atgal. A- 

vintosios amerikiečių armi- merikos karininkai spėja, 
jos kariai su tankais ir šar- kad šį sekmadienį jankiai 

galėsią sueiti Sovietų ka
riuomenę.

Teigiama, kad amerikie
čiai užėmė kai kuriuos El-

vuotais automobiliais prasi
veržė pėr Elbos upę, 57 
mylios nuo Berlyno. Neofi
cialiai pranešimai teigia, 
kad jankiai užėmė pozicijas 
už 50 mylių nuo Berlyno ar 
arčiau. Elbos upė buvo lai
koma paskutine gamtine 
vokiečių gynimosi linija į 
vakarus nuo Berlyno.

Generolo Pattono Tre
čiosios amerikiečių armijos 
tankai pasiekė punktus už 
15 mylių nuo Leipzigo did
miesčio ir arčiau kaip 90 
mylių iki susisiekimo su 
Raudonąja Armija. Patto
no jėgos per dieną nušlavė

RAGINA PRIIMT ITALIJA 
Į JUNGT. TAUTAS IR Į 

SAN FRANCISCO SUEIGA
Washington. — Darbietis 

kongresmanas Vito M a r- 
cantonio įnešė sumanymą, 
kad kongresas tuojau pri
pažintų Italiją kaipo pilna
teisę Jungtinę Tautą. New 
Yorko miesto majoras La 
Guardia atsiuntė stiprią te
legramą, ragindamas pri
imt Italiją į Jungtinių Tau
tų šeimą.

Suvažiavo į Washingtoną 
daugiau kaip 300 delegatų 
nuo 3,000 italų organizaci
jų iš New Yorko, Philadel- 
phijos, Cleveland© ir kitų 
miestų. Jie reikalauja pri
pažint Italiją Jungtine 
Tauta ir priimt jos atsto
vus į ateinančią Jungtinių 
Tautų konferenciją, kuri 
balandžio 25 d. susirinks 
San Frajiciscoj. Ta konfe
rencija gamins Jungtinių

Eina Gandai, kad Hitle
ris Nužudytas ,

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministeris 
Anthony Eden buvo už
klaustas seime, ar tiesa, 
kad Hitleris nužudytas. E- 
denas atsakė, jog jis nega
lėtų patvirtinti tokių pra
nešimų.

Tebeina gandai, kad Hit
leris pavojingai sergąs, gal 
mirštąs. Anglų Spaudos Są
junga* tvirtino, jog iš patiki
mų asmenų patirta, kad 
Hitlerio vietą užėmė Himm
leris, nacių žandarų galva.

negu pirmosios pakaitos.
Kasyklų kompanijos sa

ko, jog sudėjus visus prie
dus, tai išeisią mainieriui 
vidutiniai po $1.25 iki $1.- 
30 daugau uždarbio per 
dieną, negu iki šiol.

Holandijoj kanadiečiai 
numaršavo 22 myl. pirmyn.

y

bos upės tiltus ties Magde
burgu. Jankiai paėmė Neu- 
stadtą ir pasiekė vietas už 

i 40 mylių nuo Čechoslovaki
jos rubežiaus. Iš apsuptų 
i Ruhr srityje vokiečių ame
rikiečiai atėmė didžiausią 
ginklų amunicijos centrą, 
Essen miestą, ir Bochumą. 
Toliau į pietus, Septintoji 
Amerikos armija užėmė 
Šveinfurto miestą, kitą 
svarbų karinės pramonės 
centrą.

Tautų čarterį pasaulinei 
taikai ir saugumui palaiky
ti po šio karo.

Žymėtina, kad Italijos 
pripažinimui priešinasi to
kie nepažangūs kongresma- 
nai, kaip republikonas Kari 
Mundt. Jiems atrodo, kad 
dabartinė Italijos valdžia e- 
santi “perdaug kairi.”

Austrijoj Sovietai paėmė 
vietas už 115 mylių nuo pri
vačios Hitlerio sostinės 
Berchtesgadeno.

Erenburg Rašo, kad Vo
kiečiai Laukia Jankiu
Maskva. — Žymus sovie

tinis laikraštininkas Uja 
Erenburg rašo, kad vokie
čiai beveik nesipriešina a- 
merikiečiams, net laukia jų, 
ir tik naciais belaisviais už- 
sigrūdę keliai, girdi, sulai
ko jankus nuo dar spartes
nio maršavimo. Erenburgas 
tvirtina, jog patys naciai 
atidavę amerikiečiams 100 
milionų dolerių aukso, lai
kyto druskos kasykloj. Jie 
bijoję, kad tas auksas So
vietams netektų. Vokiečių 
valdininkai atsišaukę į a- 
merikiečius, kad tuom auk
su palaikytų Vokietijos po
pierinių markių vertę.

Prieš Raudonąją Armiją 
gi naciai iš paskutiniųjų ko
voja.

Erenburgas peikia vaka
rinių talkininkų komandą, 
kad jinai penkiomis kalbo
mis išleido lapelius, šaukda
ma įvairius sugabentus per 
prievartą kitataučius dirbti 
vokiečių farmose.

Maskva. — Raudonoji 
žvaigždė rašo, kad vokie
čiai elgiasi su amerikie
čiais ne kaip su priešais, 
bet kaip su bepusiškais sve
čiais. v

' ....
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Argentinos Pripažinimas — 
Didelė Klaida

Po to, kai mūsų valstybes departmen- 
tas paskelbė, kad mes oficialiai pripa
žįstame dabartinę Argentinos valdžią, iš 
visų šalies kraštų kyla balsai: tai didelė 
klaida!

Klaida, be abejo, nemaža.
Kas gi tokio atsitiko, kad mes paga

liau pripažinome fašistinių Argentinos 
pulkininkų valdžią?

Atsitiko tas, kad Argentinos fašistai 
paskelbė fašistinei Ašiai karą, — karą, 
kuriame jie aktyviai nedalyvaus. Atsiti
ko tas, kad katalikiškoji dvasiškija, nuo
lat puoselėjanti fašizmą Lotynų Ame
rikoje, to labai troško. Atsitiko tas, kad 
po Meksikos konferencijos tam tikri Lo
tynų Amerikos politikieriai mūsų valsty
bės departmentą akstinte akstino pripa
žinti Argentinos fašistus legale valdžia.

Mūsų pripažinimas fašistinės Argenti
nos valdžios uždavė skaudų smūgį mūsų 
prieteliams arti-fašistams Argentinoj ir 
visoje Lotynų Amerikoje. Šis žygis, be 
to, sutvirtino fašistinę valdžią Ispanijoj. 
Užuot nutraukus diplomatinius ryšius 
su Franko valdžia, mes juos sutvirtino
me, pripažindami Argentinos Farello- 
Perono valdžią!

Šis žygis sutvirtins fašistinius elemen
tus kituose Lotynų Amerikos kraštuose; 
jis sutvirtins reakcininkus ir visame pa
saulyje.

Po šito žygio dabar tūli Argentinos 
fašistų bičiuliai šioje šalyje jau kelia 
klausimą, jog Argentina turėtų būti pa
kviesta į San Francisco konferenciją, 
kaipo mūsų talkininkė, kaipo viena 
Jungtinių Tautų narė!

Tie patys asmenys, agituoją Argenti
ną kviesti San Francisco konferencijon, 
priešinasi Bielorusijai ir Ukrainai su
teikti ten balsą; jie priešinasi Lenkijos 
laikinajai vyriausybei ten atstovauti sa
vo kraštą; jie priešinasi Bulgarijai, Ita
lijai ten dalyvauti!

Taip, pripažinimas Argentinos fašisti
nės valdžios buvo klaida ir ji gali skau
džiai mums atsiliepti.

tina “daugelį jų” — lietuviškų fašistų,— 
padėjusių voKiečiams skersti žydus. Gai
la, kad “Lithuanian Jew” neatskiria lie
tuviškų fašistų nuo lietuvių tautos. Lie
tuvių tauta lygiai taip, kaip ir padorieji 
žydai, neapkenčia lietuviškų fašistų, 
kaip ir kitų tautų fašistų ir prieš juos 
kovoja ir kovos!

Sutinkame, kad buvo Lietuvoje lietu
viškų fašistų, — Smetonos auklėtinių, 
Kubiliūnų ir Plechavičių sėbrų, kurie pa
dėjo skersti žydus. Bet tie patys nevi
donai padėjo vokiečiams skersti ir pa
čius lietuvių tautos sūnus ir dukteris.

Bulotai, Montvila, Liudas Adomauskas 
ir kiti žymieji lietuviai buvo nužudyti 
taip lygiai, kaip ir žydų tautos geriau
sieji sūnūs ir dukros, — su lietuviškų 
fašistų pagalba!

Amerikoje veikia tų budelių garbinto
jai ir jiems per tūlą laiką talkininkavo 
net ir tūli Lietuvos žydai. Tiesa, jų buvo 
nedaug ir jie greit nuo scenos pasitrau
kė. Dubinskiai ir jiems panašūs tipai ir 
šiandien pądeda fašistams.

Pesach Marcus ragina Lietuvoje kilu
sius žydus stoti talkon tiems Lietuvos 
žydams, kuriems pavyko išlikti gyviems, 
“žuvusiems mes negalime grąžinti gyvy
bės. Todėl gelbėkime nors mažą grupelę 
pasilikusiųjų ir melskimės, kad jie galė
tų tvirtėti ir plėtotis.”

Iki šiol iš Lietuvos kilusieji žydai jau 
nemažai prisidėjo su pagalba savo bro
liams ir sesėms Lietuvoje. Jie remia Rus
sian War Relief Komiteto darbus. Mūsų 
nuomone, jie turėtų tampresnius ryšius 
palaikyti su Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetu.

Dabar Jiems Mįslė—Austrija
Nuolatinis reakcininkų minties reiš

kėjas, Wm. P. Simms, pradėjo verkšlian- 
ti dėl Austrijos. Kaip gi tai gali būti, 
girdi, kad Jungtinės Tautos žada Aust
riją okupuoti ir laikyti ten savo armi- 
jąs, iki toji šalis susitvarkys normali
niam pokariniam gyvenimui? Taryb. Są
junga, Jung. Valstijos ir Didž. Britanija 
nusitarė Austrijoje palaikyti savo gink
luotąsias pajėgas, panašiai, kaip Vokie
tijoje.

Tas, girdi, Austriją privestų prie di
džiausios nelaimės.

Netenka aiškinti, jog p. Simms čia 
turi visai ką kitą mintyj. Jei į okupaci
nes pajėgas neįeitų Raudonoji Armija 
'(kuri Austriją pradėjo laisvinti ir kuri 
išlaisvina josios sostinę), tai viskas būtų 
gerai. Dabargi!...

Na, ir Scripps-Howardo kolumnistas 
štai kokį Austrijai receptą siūlo: Girdi, 
tegu trys didžiosios valstybės atsisako 
nuo Austrijos okupavimo,—tegu jos pa
lieką tą darbą vienai Francijai, tai ir 
būsią geriausia!

Juokdarys tas ponas!

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

‘Lithuanian Jew’ Apie Lietuvos 
Žydus

Kaip jau ne sykį buvo pas mus nuro
dyta, Amerikoje veikia iš Lietuvos kilu
sių žydų federacija, kuri leidžia savo 
organą (anglų ir žydų kalbomis) ‘‘Lith
uanian Jew”. Vėliausiame šito žurnalo 
leidinyj (š. m. kovo mėnesį) telpa eilė 
įdomių apie Lietuvos žydus straipsnių. 
Pirmutinis, “Let Us Mourn The Dead 
— and Remember the Living,” — ypa
čiai būdingas.

Lietuvos žydai, rašo Pesach Marcus, 
davė pasaulio žydijai daug mokytų žmo
nių, daug žymių rabinų. “Nei jokia kita 
Žydų bendruomenė neturėjo tiek ješovitų 
ir mokytų vyrų, kaip Lietuvos,” rašo au
torius. Lietuvoje klestėjo žydų mokyklos 
ir literatūra. Lietuvoje gyveno, paly
ginti, nemažas žydų skaičius, — ypačiai 
Vilniuje ir Kaune.

Bet tas viskas tik buvo — dabar jau 
nebėra. Barbariška vokiečių okupacija 
išnaikino žydus, išnaikino jų kultūrines 
ir religines įstaigas. Pasiliko maža sau- 
jalė žydų, išsiblaškiusių po Lietuvą.

Skaudu ne vienam lietuviui bus skai
tyti šiuos p. Marcus’o žodžius:

“Daugelis jų, mūsų buvusiųjų gerų 
kaimynų, padėjo vokiečiams skersti 
mums artimiausiuosius ir brangiausiuo
sius.”

Kitais žodžiais, “Lithuanian Jew” kai-

Negrai Basebolės Sporte.
Kaipo taisyklė, negrai yra labai gabūs 

visokiame sporte. Negras Joe Louis dar 
ir šiandien nešioja pasaulio boksininkų 
čampiono titulą. Bet kokiame sporte, 
kur tik jie ima dalyvumą, negrai paro
do nepaprastų gabumų.

Tautinis Amerikos sportas skaitosi 
basebolė (Base Bali). Tai mėgiamiau
sias Amerikos žmonių sportas, sutrau
kiąs į tos rūšies sportinink. rungtynes po 
kelias dešimtis tūkstančių stebėtojų 
kiekviename didmiestyje.

Ir štai, iki šiol, tame sporte negrai 
buvo izoliuotLJhe^alėjo, tiesa, palaikyti 
savo kliubus, savo tymus, bet su baltvei- 
džiais žaidėjais jie nebuvo suleisti di
džiuosiuose kliubuose arba Sąjungose 
(Leagues).

Progresyviai Amerikos žmonės jau se
niai kėlė negrų įsileidimo į didžiuosius 
basebolininkų tymus klausimą. Tenka 
manyti, kad neužilgo džimkrovizmo le
das ir ten bus pralaužtas ir negrai bus 
įsileisti.

Štai praeitą savaitę vieno didžiųjų 
basebolės žaidikų kliubo (Dodgers) pre
zidentas Branch Rickey pasikvietė du 
žymius negrus basebolininkus ir davė 
progą jiems parodyti savo gabumus. Ki
tais žodžiais, du negrai žaidikai 'darė 
bandymus, lyg ir laikė savotiškus egza
minus.

Tai gera pradžia. Už tai p. Rickey 
vertas pasveikinimo. Dabar tenka laukti, 
kada išlaikiusieji egzaminus negrai ba- 
sebolininkai bus priimti žaidimui.

KĄ DARYSIME SU 
JAPONIJA?

“New York Herald Tri
bune” iškelia visą eilę labai 
aktuališkų ir gyvų klausi
mų apie karą su japonais. 
Dienraštis rpano, kad Jung
tinių Tautų pozicija linkui 
Vokietijos ganai aiški. Kas 
liečia Vokietiją, besąlyginis 
pasidavimas reiškia Vokie
tijos militarinį okupavimą 
ir sutriuškinimą nacizmo.

Bet ar tas pats reiškia ir 
dėl Japonijos? Ar Japonija 
negali panaudoti tos pačios 
taktikos,, kurią panaudojo 
Vokietija 1918 metais?

Dėl mūsų tikslų karo su 
japonais, mes turime tiktai 
prez. Roosevelto ir premje
ro Churchillo pareiškimą, 
padarytą 1943 metais Cairo 
konferencijoj.

“Tas pareiškimas nurodė,” 
sako Herald Tribune, “kad 
mūsų tikslas yra išlaisvinti 
Korėją, atsteigti Chinijai 
Formozą, Pescadores ir Man- 
džuriją, atimti iš Japonijos 
visas Pacifiko salas, kurias 
jinai yra užgrobus bei oku
pavus nuo 1914 metų ir abel- 
nai išmesti ją iš ‘visų terito
rijų, kurias jinai yra paė
mus prievarta bei godumu.’ 

“Tuo laiku šitie reikalavi
mai atrodė pakankamai 
drastiškais ir specifiškais. 
Sunku buvo įsivaizduoti, kad 
Japonija tokius reikalavimus 
priimtų pirma, negu jinai bus 
sumušta iki visiškos bejėgy- 
bės ir didžiausio sunaikini
mo.

“Šiandien gi jau nebegali
ma būti tikrais, kad ji tų 
reikalavimų nepriimtų. iš 
Japonijos jau atimtos beveik 
visos imperiškosios salos, 
arba ji jau nebegali naudotis 
tomis vietomis, kurias jos ar
mijos tebeturi okupavusios. 
Kaip greitai Okinawa bus 
paimta, Japonijai mažai nau
dos beliks ir iš Formozos. 
V o k i e t i jos pralaimėjimas 
greitu laiku paliks Japoniją 
visai vieną prieš keleriopai 
didesnes koalicijos jėgas, 
įskaitant ir Tarybų Sąjungą, 
kaip rusai tik neseniai davė 
jai suprasti. Net ir Korėja 
nebebus japonams apsaugo
ta Rusijos užsiėmimu Euro
poje... Akiregyje to, ar 
Cairo konferencijos išstatytų 
sąlygų beužtenka? Atsidūrę 
desperatiškiausioje padėtyje, 
Japonijos militaristai gali 
griebtis kad ir kraštutiniau- 
sių pasiūlymų, kad tik apsau
gojus pačią Japoniją nuo 
okupavimo, kad išlaikius sa
vo namines jėgas ir savo feo- 
dalistinę socialinę santvarką 
ir pramoninius pamatus, ant 
kurių būtų galima kada nors 
ateityje išvystyti didžiausias 
agresyviškas pastangas.

“Trumpai pasakius, japo
nai gali siekti tokios taikos, 
kokią gavo vokiečiai 1918

metais, kaipo vieninteles išei
ties, kad nesusilaukus tokios 
taikos, .kokią Vokietija gaus 
šiandien. Kad gauti 1918 me
tais taiką, vokiečiai turėjo 
padaryti didžiausių koncesi
jų — atsižadėti visų savo ko
lonijų, netekti gana daug na
minės teritorijos, prisiimti 
daliną okupaciją ir laikiną, 
beveik visišką nusiginklavi
mą. Bet tais paaukojimais jie 
išgelbėjo savo senąją, mili
taristinę junkerių socialinę 
santvarką. Jie išgelbėjo svar
biausius pamatus dėl naujo 
bandymo užkariauti pasaulį. 
Jie išgelbėjo ekonominius pa
grindus dėl naujo apsigink
lavimo. Jeigu šiandien japo
nai bandytų imituoti vokiečių 
1918 metų pavyzdį, jie žino, 
kad jų praradimai turės bū
ti milžiniški. Bet jie gali tuos 
milžiniškus pasiūlymus duo
ti, ypač kuomet tiek daug jų 
jie jau yra padarę. Jeigu jie 
tatai darytų, ar amerikiečiai 
ir jųjų talkininkai turi pa
kankamai supratimo apie sa
vo tikslus, kad galėtų tokius 
japonų pasiūlymus tinkamai 
pasverti ?

“Sunku persistatyti, kad 
talkininkai sutiktų priimti ką 
nors mažiau, kaip fizinis 
okupavimas pačios Japonijos. 
Bet kas toliau? Ar mes esa
me pasirengę nuversti feoda
linę japonų socialinę sistemą 

' (juk tai vienintelis kelias ga
lutinam sutriuškinimui japo
nų militarizmo), ar gal mes 
esamt perdaug užimti baime 
dėl “tvarkos” išlaikymo ir 
mūsų klaidingu gerbimu im
peratoriaus fiktyviškos nepa- 
liečiamybės? Ar mes esame 
pasirengę kontroliuoti Japo
nijos pramonę ? Tokiais svar
biais klausimais yra gana 
daug neaiškumo kaip val
džioje, taip visuomenėje. Lai
kas užmesti daugiau šviesos 
•ant Azijos. Mes nenorime 
1918 metų Tolimųjų Rytų, 
kurie tiktai ateityje privestų 
prie 1939 metų Tolimųjų Ry
tų.”

(Herald-Tribune, bal. 11).

Čia to dienraščio pasaky
ta daug rimtos tiesos. Iki 
šiol nieko nesigirdėjo apie 
mūsų planus dėl sumuštos 
Japonijos ekonominio, poli
tinio ir socialinio perorga
nizavimo. Taip atrodo, kad 
mūsų spėkos okupuos Ja
poniją, bet vidujinę jos 
santvarką paliks tą pačią, 
kuri privedė prie šio karo.

O kas liečia Japonijos 
imperatorių, kurį fanatišk. 
japonai skaito dievu, tai ko- 
mercijinėje spaudoje jau 
daug sykių buvo išreikšta 
didelio jo pasigailėjimo. Jo 
būsią negalima kliudyti, nes 
japonai jį skaito ne tik sa
vo imperatoriumi, 
dievu. Nuversi tą jų 
vą”, susikelsi juos 
save!

Panašių nesąmonių

tome dabar, kuomet mūsų 
jaunieji vyrai tūkstančiais 
guldo galvas ant salų prieš 
japonus. O kai Hirohito pa
siduos, kai kanuolės nustos 
baubusios, įsidrąsinę japo
nų pakalikai pradės už juos 
barabanyti visuose kam
puose.

Todėl, mums atrodo, “He
rald Tribūne” pakelti klau
simai turėtų atkreipti vi
suomenės ir ypatingai vy
riausybės rimčiausį dėmesį.

JOMS NEPATINKA NEI
ŽYGIS PRIEŠ JAPONUS
Paskutiniais Tarybų Są

jungos žygiais prieš japo
nus džiaugiasi visa pado
rioji žmonija. Bet jie visai 
nedžiugina Chicagos Naų-

j ienų. Jų redaktorius Gri
gaitis tiesiog šaukia:

“Daugelis už tai bolševi
kams ploja ir sako, kad tai 
esanti tikrai ‘reališka poli
tika.’ Tik jie užmiršta, ko
kius vaisius šita politika 
neša kitoms tautoms.”

Kokioms tautoms? Mes 
žinome tik dvi tautas, tai 
yra, dviejų tautų vadus, ku
rie nepatenkinti Tarybų Są
jungos denunciacija neitra- 
lumo sutarties su Japonija, 
būtent, Vokietijos hitleri
ninkus ir Japonijos milita- 
ristus. Jie keikia ir smerkia 
šį Tarybų žygį.

Kodėl jie tai daro? To
dėl, kad tai yra dar viena 
vinis į jų grabą.

Grigaitis irgi prideda sa
vo balsą prie to žmonijos 
priešų balso. Jis irgi bėda- 
voja, kad šis bolševikų žy
gis prieš japonus duosiąs 
baisių vaisių “tautoms.”

KAIP SENAS AMERIKOS VARDAS
“America”, 

reiškia namus
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bet ir 
“die- 
prieš

skai-

vardas, kuris džio ir vartojo jį kaipo 
250,000,000 pseudonimą. Tyrinėtojo tik- 

žmonių nuo Point Barrow, ras vardas pagal Dr. Re- 
Alaskoj, iki Cape Horn pat 
pietuose Tierra del Fuego, 
buvo pirmą kartą vartotas 
Europoje 1507 metais ir bu
vo surištas su Nauju Pa
sauliu.

Nuo tų laikų, mokslinin
kai nesutinka kaslink vardo 
pradžios, nors dauguma 
žmonių priėmė jį kaipo su
trumpinimą pirmo vardo 
Amerigo Vespucci, florenti- 
niečio tyrinėtojo, kuris buvo 
pirmas europietis matyti 
Brazilijos pakrantę ir A- 
mazon upę. Taipgi ginčija
ma, ar Vespucci prisidėjo 
prie atradimo naujo konti
nento. Bet vardą “Ameri
ca” galime atskirai svarsty
ti.

Viena teorija yra, 
kad “America” paeina 
nuo senoviško vietinio žo
džio dėl nekuriu vietų ir 
geografinių charakteristiš- 
kų ypatybių Pietų ir Cent- 
ralėj Amerikoj. Dr. Rafael 
Requena, archaeologistas iš 
Venezuela, ir svarbiausias 
eksponentas tos teorijos 
šiandien, mini tokius žo
džius, kaip “Amaraca, A- 
mericca, Moraca, Americo- 
pana”, kuriuos žemėlapiuose 
arba raštuose pirmųjų ty
rinėtojų kaip Mercator, Ra
leigh ir von Humboldt ran
dame. Jo archaeologiški ty
rinėjimai senoviškos Inca 
civilizacijos atidengė var
dus miestams kaip: “Cat- 
Amarca, Pult-Amarca, Cas- 
sa-Amarca, ir t.t.

Primityvės reikšmės “A- 
merica”, ir iškrypimai reiš
kia “žemė, kur vėjai pu
čia,” pagal Dr. Requena.

Jis tiki, kad Vespucci 
priėmė vardą “Amerigo” 
nuo originalio indijonų žo-

IMI Utt

1 i San Francisco mašinistu unijos lokalas 751 tiki, kad išlikimas iš darbo tik pra
ilgina karą. Todėl unijistai yra nusitarę prieš “sklekerius” kovoti. Čia parodoma 
iškaba/ propagandos prieš išlikimus iš darbo.

quena, yra Albericus Ves- 
pucius Laurentio.

Dr. Frederick Pohl, kurio 
moksliška biografija “Ame- 
rikgo Vespucci - Pilot Ma
jor” nesenai Columbia Uni
versity Press išleista, ma
žiau susirūpinęs pradžia 
Naujo Pasaulio vardo, ne
gu Vespucci pasiekimais. 
Jis tiki, kad Naujas Pa
saulis tikrai gavo savo var
dą nuo Vespucci, nors nety
čiomis.

Jis kartu su Dr. Requena 
pasakoja apie Waldseemu- 
ller, profesorių kartografi
jos provincijališkame uni
versitete netoli Strasbourg, 
kuris, kiek yra žinoma, bu
vo pirmas duot vardą Nau
jam Pasauliui. Jis pa- 
aiškino “kadangi bu
vo Americus (lotynų forma 
del Amerigo), kuris atrado 
jį (Naują Pasaulį), tad 
dabar turi būti vadintas 
Americus arba America.”

Patsai Vespucci išleisda
mas seriją žemėlapių, už
vardino naujai rastas že
mes Nauju Pasauliu.

Studentai, kurie studi
juoja Vespucci gyvenimą, 
nesutinka kas link jo cha- 
rakteriaus. Dr. Pohl laiko, 
kad dvi knygos, kurias, sa
koma, Vespucci parašęs, 
nupiešia jį kaipo melagį ir 
pasigyrėlį, bet kad tikrai 
Vespucci tų knygų nera
šęs. Pohl sako, kad teisy
bė apie Vespucci yra jo 
laiškuose, kurių tikrumas 
įsteigtas. Tie laiškai paaiš
kina Vespucci dvi keliones, 
vieną pro Santa Domingo į 
šiaurinę dalį Pietų Ameri
kos ir iš ten į Amazon 
(1499-1500), ir kitą aplink 
Canary Salas iki vietos, 
kuri šiandien vadinama 
Brazil, iš ten per tris tūk
stančius mylių į pietus 
prie kranto (1501-1502). Šie 
laiškai, sako Dr. Pohl, tik
rai aprašo jo keliones.
Pohl nupiešia Vespucci kai
po garbės žmogų. Jis buvo 
mokslininkas^- - tyrinėtojas, 
navigatorius ir geografas. 
Dr. Pohl pakelia iš naujo 
klausimą, “ar Vespucci pri
sidėjo prie atradimo Vaka
rų Žemyno?” FLIS.

Ir

Lietuvos

Teikimo 
skyrius

Hartford, Conn
Parengimas Pagalbai 

Žmonių 
Lietuvai Pagalbos

Komiteto Hartfordo
rengia smagų balių ir šokius, 
sekmadienį, 15 d. balandžio, 
Laisves Choro Svetainėje. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Visus 
ir visas kviečiame atsilankyti, 
kad paremti Lietuvos žmones.

Rengimo Komisija.
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Japonijos Imperializmo Sutemos
Japonijos i m p erialistai 

Antrą Pasaulinį Karą pra
dėjo dar 1931 metais, kada 
jie užpuolė ir pavergė Man
džūriją. Tas Japon. imperia
listų žygis buvo padrąsini
mu Italijos fašistam paver
gimui Ethiopijos, vėliau 
Vokietijos ir Italijos fašis
tų užpuolimui ant Ispanijos 
liaudies (1936-1939 m.) ir 
hitleriškos Vokietijos už
puolimui ant Austrijos, Če- 
choslovakijos ir Lenkijos.

Japonijos imperialistai, 
pavergę Mandžūriją, ryžosi 
pavergti ir visą Chiniją 
ir 1937 metais pradėjo ka
rą. Ir nors jie užėmė dide
lius Chinijos plotus, bet ja
poniškų imperialistų “žaibo 
karas” neišdegė. Chinija,, 
gaudama pagalbos iš Sovie-' 
tų Sąjungos ir demokrati
nių šalių, surado jėgų ko
vai už savo laisvę. Ypatin
gai • energingai pasižymėjo 
demokratinis ir komunisti
nis Chinijos elementas, ku
ris ne vien išauklėjo galin
gas ginkluotas jėgas, bet ir 
platų partizanų veikimą 
japonų okupuotuose plotuo
se.

Hitlerio “žaibo karai” ir 
jo pasisekimai Centralinėje 
ir Vakarinėje Europoje pa
kėlė Japonijos imperialistų 
viltį, kad jie išvien su Vo
kietijos hitlerininkais ir I- 
talijos fašistais pavergs vi
są pasaulį.

Visi tie plėšikai susirišę 
Įvairiomis, tai neva “prieš 
Kominterną,” tai kitokiomis 
sutartimis bendradarbiavo. 
Visi jie vieni kitus rėmė ir 
džiaugėsi, kad demokratinis 
pasaulis nesudaro bendro 
fronto savęs apsigynimui. 
Japonija Užpuolė Ameriką 

ir Angliją
Hitleris iš pasalų užpuolė 

Sovietų Sąjunga, 1941 me
tais, birželio 22 d. 'Sovietų 
Sąjunga vedė apsigynimo 
karą, naikino masiniai hit
lerininkus, bet iš pasalų 
užklupta turėjo trauktis 
gilyn savo šalies. Gruodžio 
pradžioj Hitlerio armijos 
pusiau lanku supo Maskvą. 
Ne vien hitlerininkai ir ja
ponai buvo tikri, kad So
vietų Sąjunga bus sumušta, 
bet net demokratinių šalių 
vadai manė, kad ji neatsi
laikys.

Japonijos i mperialistai, 
pasidrąsinę tais Hitlerio pa
sisekimais, taip pat iš pasa
lų, kaip koki pasiutę šunės, 
gruodžio 7 d., 1941 m. už
puolė ant Jungtinių Valsti
jų karo laivyno Perlų Uo
ste, Hawaii salose, ant karo 
bazių Filipinų salose bei 
Anglijos karinių bazių Ma
la jaus pussalyj.

Nei Amerika nei Anglija 
šio užpuolimo nesitikėjo ir 
todėl nemažai nukentėjo. 
Daug karo laivų buvo suga
dinta arba nuskandinta. 
Japonijos imperialistai pa
sinaudojo ta padėčia ir į 
trumpą laiką pagrobė visą 
eilę Amerikos laivyno ba
zių, kaip tai, Wake, Guam, 
Filipinų salas ir net paėmė 
Attu ir Kiška salas Alas- 
kos pakraštyj.

Dar daugiau jie įsigalėjo 
Rytų Indijoj, kur pavergė 
milžiniškas Hollandijos ko
lonijas, kaip tai Java, Su
matra, Borneo, Celebes ir 
kitas, kurios sudaro apie 
800,000 ketvirtainių myliu 
plotą, turi iki 80,000,000 
gyventojų ir neišpasakytai 
gamtiniai turtingos. Taip 
pat pavergė Malajaus pus- 
salį su Anglijos karo laivy
no baze Singaporu, Burma 
ir kitus kraštus.

Japonija pagriebė milži
niškus plotus Ramiojo Van

denyno, tūkstančius salų ir 
salelių ir didelį plotą Chini
jos. Iš šiaurių, nuo Attu ir 
Kiskos salų, į pietus, iki 
Solomono salų, jos plotas 
buvo apie 4,500 mylių, o iš 
vakaru nuo Burmos ir Su
matros į rytus, iki Gilberto 
ir Wake salų jos plotas bu
vo apie 5,000 mylių!

Šiame milžiniškame plote 
gyvena apie 300,000,000 
žmonių. Tie kraštai yra 
turtingi. Ten gausybė yra 
anglies, žibalo, cukraus, ka
vos, geležies, gumos, miško 
ir kitokių gamtinių turtų.

Japonijos imperialistai, 
siekdami pavergt kitas tau
tas, bandė save persistatyti 
“gelbėtojais” Azijos žmonių 
nuo “baltųjų pavergimo.” 
Kaip Hitleris šaukė, kad 
jis “gelbėja Europą nuo 
bolševizmo,” taip Japonijos 
imperialistai “gelbėjo gel
tonąją rasę nuo baltųjų ra
sės.” Kaip Hitleris paverg
tose šalyse organizavo ‘ne
priklausomas valstybes” ir 
valdžias Kubiliūnų ir Kvis- 
lingų, taip ir Japonijos im
perialistai Mandžūrijoj į- 
steigė “Mančukuo” valsty
bę, Chinijoj organizavo 
“valdžią”, spalių 14 d., 1943 
metais, suteikė “nepriklau
somybę” Filipinų saloms ir 
organizavo ‘‘valdžią”. '..Tą 
pat padarė Malajaus pussa
lyj, Rytų Indijos salose ir 
kitur. Ir jiems nemažai pa
vyko apgauti vietinių žmo
nių, v

Apžiojo, bet Nenurijo
Japonijos i m perialistai 

apžiojo milžiniškus plotus, 
pagrobė milžiniškus pasau
lio turtus, bet jie tą nega
lėjo praryti. Pradžioj karo 
jų karo laivynas zujo Ra
miajame Vandenyne, armi
jos lipo nuo vienos ant ki
tos salos. Jie grūmojo Alas
ka), Australijai ir Indijai.

Bet kada Japonijos impe
rialistai apžiojo tūkstan
čius salų', jų tarpe šimtus 
turinčių nemažą karinę ir 
ekonominę reikšmę, tai pa
sirodė, kad jų karo laivy
nas persilpnas apsaugoti 
komunikacijas tarpe tų sa
lų ir jas apginti nuo Ame
rikos karo laivyno atakų. 
Ant kiekvienos didesnės sa
los reikalinga ne vien iškel
ti dideles armijos jėgas, su
kuopti ten karo lėktuvų, bet 
ir laivyno pagalba, kad tos 
salos įgula būtų visakuomi 
aprūpinta. Japonijos karo 
laivynas nepajėgė tą pada
ryti. Amerikos karo laivy
nas greitai atsigavo nuo 
pirmųjų smūgių, galingoji 
laivų budavojimo industri
ja pradėjo budavoti naujus 
karo laivus ne šimtais, bet 
tūkstančiais!

Kaip galinga Amerikos 
laivų budavojimo industri
ją, ta' liudija “New York 
Times”, gruodžio 30, 1944 
metais, kur pranešime iš 
Washingtono sako, kad 
1944 metais Jungt. Valsti
jos pasistatė 39,971 laivą, 
jų tarpe 420 didelius kari
nius laivus. 640 sargybos ir 
karo pagelbinius laivus, 1,- 
187 kitokius karo laivus ir 
laivelius ir 37,724 kareivių 
ir reikmenų iškėlimo laivus, 
bendrai 5,457,490 tonų įtal
pos, o su pirmiau pastaty
tais, tai karo laivynas pa
siekė 11,707,000 tonų įtal
pos. Gi aviacijos industrija 
nėr 1941-1944 metus vien 
karo laivynui davė 76,490 
lėktuvų. 1945 metus Ameri
kos karo laivynas pradėjo 
su 61.045 laivais, kurių tar
pe 1,167 buvo dideli karo 
laivai ir 54,206 iškėlimo lai
vai (landing craft).

Aišku, kad Japonijos in- 

dustrija negalėjo susilygint 
su Amerikos. Japonijai sto
ka metalo, neturi žibalo ir 
daugelio kitų dalykų. Tų 
medžiagų yra jos paverg
tuose plotuose — Borneo, 
Sumatra, Java, Celebes sa
lose, gumas suverstas pūva 
Malajo pussalyj, bet tai yra 
už tūkstančių mylių nuo 
Japonijos. Jos karo laivy
nas negali atsilaikyti prieš 
Amerikos karo laivyną, jos 
tavoriniai laivai negali par
vežti tos žalios medžiagos 
Japonijos fabrikams.

Mūšiai ir Japonų Pralai
mėjimai

Nuo gruodžio 7 d., 1941 
metų, iki kovo 27 d., 1945 
metų tarpe Amerikos ir Ja
ponijos karo laivynų buvo 
72 mūšiai. Ir visus juos, a- 
part Savo salos, Japonija 
pralaimėjo. Didžiausią Ja
ponijos karo laivynui smū
gį uždavė, tai Midway salų 
srityj, birželio 4-6 dd., 1942 
metais, kur ji neteko: 4 
lėktuvų vežikus, 2 kruize- 
rius ir 3 naikintuvus, ten 
buvo sužeisti 3 japonų šar
vuočiai, 4 kruizeriai ir keli 
kiti karo laivai.

Iki spalių 25 d., 1944 m., 
Amerikos karo laivynas 
nuskandino 342 japonų ka
ro laivus, 46 gal nuskandi
no, ir 362 sugadino, o Ame
rika per tą laiką neteko 195 
karo laivų.

Iki kovo mėnesio, 1944 m. 
Amerikos karo laivynas, 
orlaivynas ir armija išgrū
do japonus iš Solomono, 
Gilberto, Maršalinių, Attu 
ir Kiška salų sričių ir at
metė juos apie 800 mylių 
atgal.

Nuo kovo mėnesio 1944 
m. iki kovo' mėnesio, 1945 
metų, išvarė japonus iš 
Naujosios Gvinėjos, Karo- 
liniškų, Palau, Guam, 
Wake, Mari janiškų, Volka- 
no ir Saipan salų sričių. 
Spalių 20 d,. 1944 m., Ame
rikos armija išlipo ant Ley
te salos, Filipinų salyne. 
Vietomis japonus atmetė a- 
pie 3,000 mylių atgal.

Ir jeigu mes pažvelgsim į 
žemlapį, tai matysime, kaip 
Amerikos laivynas ir armi
jos dalys priartėjo prie 
Chinijos ir pačios Japoni
jos. Kovo pabaigoj Ameri
kos armija išlipo ant Oki
nawa salos, tik 365 mylios 
nuo pačios Japonijos. Ame
rikiečių iškėlime dalyvavo 
iki 2,000 laivų ir 1,500 karo 
lėktuvų.

Amerikos armijos perga
lingas išsikėlimas Filipinų 
salyne ir ant Okinawa salų 
veik pusiau pergnybė Japo
nijos jėgas — atkertant 
Rytų Indiją, Malajaus pus- 
salį nuo pačios Japonijos.

Japonijos imperialistai 
savo nepasisekimus teisina, 
kaip ir Hitleris. Sako, būk 
“arčiau Amerikos laivynas 
ateina prie Japonijos, tai 
geriau bus Japonijos laivy
nui.” Hitleris savo pralai

Jungtinių Valstijų Septintosios Armijos kovūnai keliasi per Rheino upę.

mėjimus slėpė, pasakoda
mas, būk jis “trumpina” ar
ba “tiesina” frontą. Japo
nijos imperialistai ir pasa
koja, būk jie vedą ameri
kiečius linkui , savo namų, 
kur juos “sumuš”

Bet jau japonų spauda 
vis dažniau kaukia, kad A- 
merikos galingi karo lėktu
vai bombarduoja ir degina 
jos miestus. Japonijoj, gi 
daug namų yra medinių, 
kurie virsta pašaru pade
gančių bombų. Tiesa, jos 
daug karinių fabrikų yra 
apsaugoti nuo gaisrų, bet 
dažnus bombardavimai da
ro savo. Sakoma, kad vien 
Tokio ir jo apylinkėj ame
rikiečių bombardavimai jau 
sunaikino iki 8,000 fabrikų 
ir f a b r i k ė 1 i ų, o bend
rai bombardavimai 
sunaikino iki 11,000 gamy
bos įmonių. (Japonijoj yra 
masė gamybos įmonių, taip 
mažų, kad ten dirba tik po 
kelis žmones. Tatai yra to
dėl, kad ^mažiau jie nuken
tėtų nuo žemės drebėjimo, 
o galimas daiktas ir karo.)

Dar Vienas Smūgis 
Japonijai.

Japonijos i m perialistai 
1941 met pasirašė su So
vietų Sąjunga neutrališku- 
mo — nesikišimo sutartį, 
bet jie jos nesilaikė. Tai 
Japonijos imperialistų įpro- 
tys. 1905 metais jie pasira
šė su Rusija sutartį ir abi 
šalys pasižadėjo nesiųsti 
armijos į Mandžūriją, bet 
Japonija 1931 metais Man- 
džuriją pavergė, sutartį su
laužė, o nori, kad Sovietai 
laikytųsi 1905 metų nutari
mų, iš kurių japonai turi 
naudos, pavyzdžiui žvejoji
mas Sovietų teritorijos van
denyse.

1941 metais pasirašė su 
Sovietų Sąjunga neutrališ- 
kumo sutartį, bet jau tais 
pat metais užpuolė Angliją 
ir Ameriką — talkininkes 
Sovietų Sąjungos, kurios 
kariauja prieš Hitlerio 
gaujas. Tuomi Japonija pa
deda hitleriškai Vokietijai 
ir kenkia Sovietų Sąjungai.

Todėl Sovietų Sąjunga, 
balandžio 5 d., 1945 m., nu
traukė tą sutartį su Japo
nija, pasilikdama sau Kuo
sas rankas veikimui, kokis 
geriausiai tinka Sovietų 
Sąjungai ir laisvai žmoni
jai. Tokis Sovietų Sąjungos 
žygis yra dar vienas smūgis 
Japonijos imperializmui.

Yra aišku, kad, kaip Eu
ropoj Mussolinis ir Hitleris 
pralaimėjo karą, kurį pra
dėjo kitų tautų pavergimui, 
taip Ramiajame Vandeny
ne ir jo srityse Japonijos 
imperialistai p r a 1 aimėjo. 
Žinoma, jie dar laiko pa
grobę didelius plotus Chi
nijos, Mandžūriją, Korėją,- 
daugybę didelių salų, dar 
Jungtinių Tautų karo jė
gos neiškeltos į pačią Ja
poniją, dar bus daug sun
kių kovų, bet rezultatas jų 
aiškus — Japonijos ■. impe
rializmas bus sudaužytas ir 
sumuštas ant visados.

D. M. šolomskas

Biskis Žinių iš Mūsų Darbuotės
Dėl Lietuvos nuo karo nu

kentėjusių žmonių dirbame, 
nors ne su tokiu įtempimu, 
kaip kad dirbome, bet darbą 
varome pirmyn ir pailsėt dar 
nemanome.

Drabužių centre susirenka 
dienomis darbščių newhaven- 
iečių lietuvaičių ir dirba per 
visą dieną: kas savaitė tam 
darbui skiriama viena diena. 
Tos draugės, o kaip kada ir 
vienas kitas draugas ten taiso, 
lopina ir išvalytus sutaisytus 
pakuoja į didokus baksus. Da
bar jau daug lengviau ir tie 
panešioti drabužiai taisyti, nes 
jau ir mūsų drabužių centras 
įsigijo siuvamą mašiną. Nėra 
tiesa, kaip kad kas sako, kad 
mes neiname į stubas rinkti 
drabužių. New Havene labai 
ir labai daug mūsų gerų dar
buotojų ėjo, eina ir dar eis, ir 
jie pilnai tai misijai tinkami 
ir gaunam nuo geros valios 
žmonių geresnių ir jau padė
vėtų drabužių, bet tik nuo to
kių žmonių, kurie dar amžinai 
fašizmo nesuėsti ir tai daroma 
ne šiandien, bet jau nuo pra
džios, kada tik prasidėjo Lie
tuvos žmonėm pagalbos vajus. 
Na, ir neimam iš priešų jokio 
pavyzdžio, kaip tai tūli sako.

Tai dar ne’ viskas. Vienos 
draugės dirba, taiso, neša ir 
renka drabužius, o antros na
mie siuva. Galima paminėti tik 
dvi drauges mūsų mieste iš 
daugelio draugių. Jos siuva 
namie, tos draugės jau padir
bėjo gana daug dėl Lietuvos 
našlaičių. Tai draugės S. Alek
sienė ir S. Mason. Pirmoji turi 
jau pasiuvus virš 30 kavalkų, 
kaip berniukams, taip ir mer- 
gaitukėms iš naujo audeklo. 
Antroji draugė S. Mason turi 
pasiuvus apie 50 kavalkų dra
bužėlių, tai vien tik dėl mer
gaičiukių. Taip pat didelė di
džiuma tų kavalkėlių pasiūti 
iš naujų kavalkų materijos. 
Tai draugių gražus darbas ir 
pasišventimas, o dar ir dirb
tuvėj reikia dirbti, tai dau
giausia liuesu laiku padaro nuo 
dirbtuvės darbo. Tai šios drau
gės tik dabar tą darbą atliko, 
nes jau su 8-ju siuntiniu jos 
išleido kelius pundelius savo 
rankų darbo dėl Lietuvos naš
laičių, o jau šie minėti bus 
pristatyti 9-tam siuntiniui.

Arba ve kas atsitiko LDS 16 
kp. susirinkime: Mūsų jaunas 
J. Aleksa atnešė 5 ritimėlius ir 
kelis mažesnius kavalkus visai 
naujo spalvuoto audeklo ir sa
ko: kaip dabar jūs, draugai, 
norite, ar jūs siųsite drabužė
lius ir marškiniukus, ar siusi
me į didįjį Brooklyno drabužių 
centrą ? Mano tėvukas — sako 
Jonas — gavo šiuos audeklus 
kur mes dirbame, Pond Lilly 
Co. ir ką mes dabar darysime?

Draugės apžiūrėjo ir nu
sprendėm pasiųst į didįjį 
Brooklyno drabužių centrą lai 
jie ten siuva arba visą tą au
deklą siunčia į Lietuvą nesiū
tą.

t Mano manymu, netinka tas 
pasakymas, kur LPTK savo iš
leistame paraginime sako, kad 
mes nevaikščiojome iki šiol po 
stubas ir nerinkome drapanų 
bei čeverykų. Kaip LPTK tai 
žino? Iš kur mes gauname 
tuos drabužius, jeigu būtume 
nevaikščioję po stubas. Ir dar

New Haven, Conn. primena, kad galime pasimo
kinti iš priešų, kaip jie rinko 
drapanas vaikščiodami po stu
bas. Toks pasakymas yra klai
dingas, mes jokio iš priešų pa
vyzdžio neimam, dar priešai 
nei nemanė rinkti drabužių, o 
jau mes rinkom, taisėm ir su
pakavę siuntėm lietuviams, o 
mūsų priešai mums trukdė. Ir 
tą LPTK gerai žino, tai kam, 
mano manymu, dar toks pa
ragrafas į atsišaukimą dėt?

Jeigu būtume nevaikščioję 
po stubas, tai kur jau mes bū
tume gavę? Juk iš mūsų mies
to jau išsiųsta apie 6,000 sv. 
ir keli šimtai čeverykų, o juk 
mes savo sankrovų neturime. 
Visgi kam nors reikėjo pas 
žmones tų visų dalykų prašyti. 
O mūsų priešai, kaip pasiutę 
staugė per spaudą ir gyvu žo
džiu : “Neduokite bolševikam 
drabužių, nes tie drabuž. teks 
ne lietuviams, bet ruskiams!” 
Tai, draugai, nelengva buvo ir 
yra tų drabužių rinkliava, bet 
mes nepasiduosime, rinkome ir 
rinksime.

Balandžio 15 d. atvažiuos 
Hartford iečių teatrininkai ir 
suvaidins dviejų veiksmų dra
mą iš gyvenimo žmonių Lietu
voje “Prakeikimas.” Perstaty
me bus trumpai apibudintas 
Lietuvos žmonių dabartinis gy
venimas ir kaip Lietuvos žmo
nės kentė nacių okupacijos 
jungą. Taip pat bus ir dainų 
ir dainelių, kur padainuos mū
sų vietiniai dainininkai.

Po programos bus šokiai 
prie geros orkestros. Įžanga 
50c. Rengia LDS 16 kuopa, 
pradžia 3-čią vai. dieną, 243 
Front St., Liet. B-vės Name, 
žingeidi! man bus jumis visus 
matyti, kurie atsilankysite, tai 
nesigraudinsite.

M. Antanuk.

Waukegan, 111.
Iš Numirusių Prisikėlė

Lygiai dešimts metų atgal, 
t.y., 1935 m., mirė LLD.140 
kp. Priežastis mirties nesvar
bu. Gana to ,kad mirė ir lavo
nas LLD 140 k p. supuvo ir į 
dulkes pavirto.

Kovo mėnesį, 1945 m., LLD 
140 kp. staiga iš numirusių 
skaitliaus prisikėlė. Dvidešimts 
ir .penki (25) nariai ant syk 
iš numirusių prisikėlė; giliai 
atsiduso ir stvėrėsi apleistą 
kultūros dirvą purenti. Pir
miausiai pasiryžo dar 25 nau
jus narius prirašyti prie LLD 
140 kp.

Turėdami kuopoj 50 narių, 
žadam surengti bičiulišką pa- 
žmonį, Ir tame pažmonyje nu
matyta du dideli žygiai pada
ryti :

1) Iki liepos mėnesio šimta- 
narine Waukegan’o 140 kuo
pa turi tapti; 2) LLD Archy
vas šimtadolerine paremtas. 
Na, suprantama, ir kitos lab
darybės ir kultūros įstaigos 
negali būti pamirštos.

Dabar, waukeganieti, nors 
.tik trupučiuką pagalvok - pa
svarstyk apie tąjį dešimtmetį 
betiksliai - tuščiai praleistą 
laiką: 1) Daug iš jūsų tarpo 
mirė ir graboriui už palaido
jimą kapuos giminės užmokė
jo ne vieną šimtdolerinę. Tu 
gi, jaunas, sveikas būdamas, 
gailėjai ir penkdolerinės pra
leisti savišvietai, na, ir apsi
gavai : — praradai sveikatą ir 
su giltine susibičiuliavai. Pa
sekmė? Belaikinė mirtis ir 
širdgėla giminėms ir arti
miems tavo bičiuliams. — Il
sėkis, mielasis. Lai būna šalta 
žemė tavo amžina lova. O 
mums pamoka tavo tuščio gy
venimo pasekme!...

2) Jaunas, sveikas, energin
gas buvai, rodėsi, tau, kad jū
ros tik iki kelių gilumo. Vieną 
dalyką pamiršai, — pamiršai 
valandėlę-kitą pašvęsti savi
švietai ; o gal penkdolerinės 
pagailėjai nusipirkti tyro 
mokslo knygos, iš kurios bū
tumei sužinojęs tikrojo gyveni
mo eigą. Užaugai, subrendė- 
jai, tikrojo gyvenimo eigos ne
sužinojęs. Tad nors dabar, 
broli, stok į LLD ir švieskis!

Dr. A. L. Graičunas.

Detroit, Mich.
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Ką Veikia LLD 52 Kp.
Kadangi šiais metais turime 

labai ankstyvą ir gražų pava
sarį, tai gal ne po ilgam ir 
pradėsime svečiuotis po laukus 
ir miesto sodnus. Todėl, dar 
kolei veikiame svetainėse, tai 
atlikime svarbesnius organiza
cijų darbus. Pirmas dalykas, 
tai sekamą sekmadienį, balan
džio 15 d., turėsime LLD 52 
kp. susirinkimą, 2 valandą po 
pietų, Draugijų Svetainėj. Bū
tinai visi nariai turime daly
vauti ir spręsti svarbius kuo
pos reikalus.

Mes reikalų visados turime 
daug ir visi svarbūs. Apart 
paprastų reikalų, turėsime nu
tarti, kelis atstovus siusime į 
Vilnies šėrininkų suvažiavimą 
nuo 52 kp. Kita, tai turėsime 
parengimą tuoj po mūsų susi
rinkimo. Parengimas įvyks Is
panų ’ Bendrovės Svetainėje, 
1920 25th St., pradžia nuo 
5 vai. po pietų. Mes ne tik 
turėsime dalyvauti, bet taipgi 
eilė narių apsiėmė dirbti ir tu
rime būti laiku — nuo 4 vai. 
po pietų. Už tai susirinkimą 
turime pradėti laiku ir rūpes
tingai atlikti visus tarimus.

Esame nusitarę šiemet įra
šyti į 52 kp. daugiau naujų 
narių, negu per praėjusius du 
metus, o iki dabar neįrašėme 
nei 10 narių! Tas darbas yra 
svarbus ir kiekvienam nariui 
turi rūpėti auginti savo orga
nizaciją, tai stengkimės gauti 
nors po vieną naują narį.

Taipgi, dar didžioji pusė 
narių nemokėjo savo mokes
čius. Visi nariai, kurie esate 
skalnus už šiuos metus, tai 
malonėkite tuojaus užsimokėti 
susirinkime ar per kuopos val
dybą. Todėl, nariai, dalyvau
kime susirinkime ir parengi
me vakare.

J. Alvinas.

Kas Gelbsti Dėl Lietuvos 
Žmonių 

p.Detroitiečiai ir priemiesčių 
lietuviai gausiai aukavo dėl 
Lietuvos žmonių čeverykų ir 
gerų drapanų. Vėliausia auka
vo: N. Vaitekūnai, A. Marks, 
M. Tvaska, M. Birsenas iš 
Coldwater, Mich.—naują vai
ko eilutę drapanėlių. Kazys 
Eglit, A. Dargienė, A. Vara- 
neckienė, per Tamašiunus, J. 
D. Mockai, J. Ūsorius, M. Po- 
vilaičiutė, P. Krakaičių šeimy
nos, S. Tvaska, A. Lukošius, 
S. W. Navickas, iš Highland 
Park, Mich., Mrs. Marshall, O. 
Baronienė, M. T. Masiai, M. 
Batulevičius — savų ir gautų 
nuo savo kaimynų. Visiems la
bai ačiū!

Taipgi negalima praleisti 
netarus ačiū draugams, kurie 
pasitarnauja-atveža drabužius 
į miesto centrą, 123 Cadillac 
Sq. Šiuo laiku pasitarnavo J. 
Ginaitis, dr. Palevičius, J. 
Mockus, J. Aranauskas, K. 
Litvinas ir K. Tvaska.

Ačiū draugams ir draugėms 
už simpatiją ir pasitarnavimą.

M. Alvinienė.

KĄ KRIENAS SAKO-
Velykos simbolizuoja pri

sikėlimą — gamtoje gyvy
bės atbudimą iš žiemos le
targo. Žmogus taip pat ga
li šia proga prisikelti iš ne
dorybių balos ir tuomet 
nauda iš Velykų jam bus di
desnė ir reikšmingesnė.

Ilganosis dar gali būti 
pateisinamas, jeigu jis ma
to toliau savo nosies; ilga
liežuviui tokios privilegijos 
nėra.

Pažink atsakančiai gerą 
Sofiją — žinosi visą mote
rų filosofiją.

Nelaimingiausias žmogus 
yra bailys.

šykščios merginos gražu
mas yra pelningai investin- 
tas pinigas..............
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Ketvirtas puslapis ’ f

Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova. 
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(Tąsa)
— O štai aš: Paguoda. Negali būti, 

kad tu užmiršai mano maudykles, ir ma
no tirų (Tiras (pranc.) — patalpos šau
dyti į taikinį.) ir mano kegelbaną! (Ke- 
gelbanas — vok. — aikštelė žaisti kėg
liais.) Pažvelk gi: kol tu buvai žuvęs, 
čia suspėjo pastatyti puikią karuselę su 
valtelėmis ir arkliukais. Čia pat netoliese 
gyvena tavo bičiulis ir draugas Gavri- 
kas. Jis laukia nesulaukia, kada tu par
važiuosi. Greičiau gi, greičiau!

— O štai ir aš! Sveikas, Petia! Nepa
žinai Lanžerono? Žiūrėk, kiek plokščia
dugnių šalandų (Šalanda — pranc. — 
plokščiadugnis laivas prekėms vežioti.) 
guli ant mano kranto, kiek žvejų tinklų 
džiūsta ant irklų, sustatytų į ožius! Juk 
kaip tik mano smėlyje tu radai praeitais 
metais dvi kapeikas ir paskui išgėrei— 
nors tau jau ir nebetilpo — keturis puo
dukus rūkštaus duoninio kvaso, (Kvasas 
—slav. — gira.) kuris mušė į nosį ir 
gnaibė liežuvį. Argi tu nepažįsti šios 
kvasininko būdelės? Štai gi ji, štai, sto
vi kaip niekur nieko ant skardžio per 
vasarą išaugusiose stembinėse piktžolė
se! Čia net ir binoklio nereikia.

— O štai ir aš! Ir aš! Sveikas, Petia. 
Och, kas čia be tavęs Odesoje buvo! 
Sveikas, sveikas!

Juo arčiau miesto, juo vėjas ėjo ra- 
myn ir šiltyn.

Saulės jau visai nebebuvo matyti, tik
tai dar stiebo viršūnė su mažute raudo
na vėjarodžio kepuraite švitėjo visiškai 
gryname rausvame danguje.

Kliverį nuėmė.
Garlaivio mašinos takšėjimas skam

biai aidėjo uolose ir kranto skardžiuose. 
Į viršų stiebu šliaužė išblyškusi geltona 
pakuros ugnis.

Visos Petios mintys buvo čia, ant 
kranto, Odesoje. Jis niekaip nebūtų pa
tikėjęs, jeigu jam būtų pasakę, »kad vi
sai visai neseniai, tik šiandien rytą, jis 
vos neverkė, atsiveikindamas ekonomi
ją ‘

Kokia ekonomija? Kas per ekonomi
ja? Jis ją jau užmiršo. Ji jam jau nebe
egzistavo ... ligi ateinančios vasaros.

Greičiau, greičiau į kajutę, skubinti 
tėtę, rinkti daiktų!

Petia apsisuko bėgti, ir staiga jam pa
sidarė šalta nuo siaubo. Tas pats matro
sas, su inkaru ant rankos, sėdėjo ant ra
go laiptų pakopos, o ūsuotasis ėjo tie
siog prie jo, be prince-nez, rankos kiše

nėse, ryškiai girgždėdamas “greitabe- 
giais.”

Jis priėjo prie pat jo, pasilenkė ir pa
klausė ne garsiai, bet dr ne tyliai:

— Žukovas?
— Ką Žukovas? — tyliai, tartum var

gais negalais ištarė matrosas, pastebi
mai išblyško ir atsikėlė nuo laiptelio.

— Sėsk. Tyliai. Sėsk, aš tau sakau.
Matrosas tebestovėjo. Silpnas šypsnis 

virpėjo jo papilkėjusiose lūpose.
Ūsuotasis paniuro.
— Iš “Potemkino”? Sveikas, mielasis. 

Bent batukus ar ką būtum pakeitęs. O 
mes jūsų laukėm, laukėm, laukėm... Na, 
ką pasakysi, Rodionai Žukove? Atva
žiavome?

Ir sulig šiais žodžiais ūsuotasis stip
riai paėmė matrosą už rankovės.

Matroso veidas persikreipė.
— Neliesk! — sušuko jis baisiu bal

su, veržėsi ir visomis jėgomis stūmė 
ūsuotąjį kumščia į krūtinę. — Nel-liesk 
ligonio žmogaus, snu-ki!

Rankovė sutraškėjo.
Tačiau buvo vėlu.
Matrosas išsiveržė ir bėgo per denį, 

išsisukinėdamas ir vingiuodamas tarp 
kraičių, dėžių, žmonių. Paskui jį bėgo 
ūsuotis.

Žiūrint iš šalies, buvo galima pagalvo
ti, kad šiuodu suaugę žmonės žaidžia 
lenktynių.

Juodu vienas paskui antrą nėrė į ma
šinų skyriaus praėjimą. Paskui išnėrė iš 
kitos pusės. Nubėgo į viršų laiptais, 
smulkiai bildėdami puspadžiais ir griū
dami nuo slidžių varinių pakopų.

— Stok, laikyk! — šaukė ūsuotis, sun
kiai šnypuodamas.

Matroso rankose pasirodė kažkur be
bėgant atlupta lentutė.

— Laikyk, laiky-yk!
Keleiviai bailiai ir smalsiai susibruko 

denyje. Kažkas perveriamai sušvilpė į 
policijos švilpuką.

Matrosas įsilykėjęs peršoko per aukš
tą liuko dangtį. Jis paspruko nuo dūsuo
tojo, užbėgusio iš šono, pasisuko, peršo
ko per liuką atgal ir iššoko ant suolo. 
Nuo solo — ant bordo turelių, sugriebė 
laivo užpakalio vėliavos kotą, iš visų jė
gų drožė ūsuotajam lentute per snukį ir 
šoko į jūrą.

Viršum laivo užpakalio išlėkė purslai.
— Ak!

Keleiviai visi, kiek tik jų buvo, pasver
dėjo atgal, tartum į juos iš priekio būtų 
pūsterėję.

(Bus daugiau)

Laisvę—Liberty, Lithuanian Daily
T

Pokariniam bendradarbiavimui tarpe darbininkų ir 
samdytojų šitie trys vyrai paskelbė manifestą. Iš kairės 
j dešinę: Wm. Green, Eric Johnston ir Philip Murray.

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugystes susirinkimas įvyko 
3 d. balandžio. Nariai atidavė 
paskutinę pagarbą dėl Frank 
Keršulis, tai Beno Keršulio sū
nui, kuris buvo 31 metų am
žiaus. Jis buvo vpdęs Juozo 
Lietuvniko dukrą, pereitą ru
denį.

Abu jaunuoliai buvo laisvų 
minčių. Frank Keršulis žuvo 
nelaimėj, kaip jo tėvas pasa
kojo, kad norėjo nušauti seną 
šunį. Frank nuėjo į stubą pa
siimti šautuvą ir negrįžo. Mo
tina nuėjo pažiūrėti, ką jis ten 
taip ilgai veikia ir atrado jį 
persišovusį. Kaip ten atsitiko, 
niekas nežino. Po 5-kių dienų 
jis mirė, niekam neištaręs nei 
žodžio. Kulka buvo įstrigus į 
smegenis. Tapo palaidotas į 
West Millbury kapus, kur Ker- 
šuliai turi ir savo puikią far- 
mą.

Frank Keršulis buvo manda
gus, draugiškas ir darbštus 
jaunuolis. Jis pirmiau dainavo 
Aido Chore. Jį pažinojo daug 
Worcesterio lietuvių. Rudenį 
jis būdavo atveža į miestą 
obuolių, bulvių, kopūstų ir vi
sokių daržovių. Būdavo, visa
da blaivo proto. Todėl ir į ka
pus" palydėjo daug jo draugų 
ir draugių. Daugelis sakė, kad 
tokių skaitlingų laidotuvių ne
buvo matę. Tėvai apalpo ant 
kapų. Verkė daug žmonių, 
taip gaila gero ir jauno žmo
gaus. Lai būva jam lengva že
melė, o tėvams, seserei ir jo 
h --  --------------------------------

žmonai reiškiame didelę už
uojautą !

Draugijoj dar yra du ligo
niai, vienas, tai visiems gerai 
žinomas dainininkas Vaclas 
Tumams, kuris jau serga apie 
metai laiko. Linkim, kad grei
tai pasveiktų ir vėl su mumis 
dalyvautų.

Taipgi serga Jonas Galiac- 
kas. Jam padaryta operacija, 
bet gal dar reikės ir kitu kart 
daryti. Linkime Galeckui grei
tai pasveikti. Jis yra tautiško 
nusistatymo, bet rimtas žmo
gus.

Pirmutinis piknikas Olym
pia Parke įvyks nedėlioj, ge
gužės 6 d. Todėl visi ir visos 
dalyvaukite, o mudu su Gus
taičiu tinkamai jus pavaišin
sime. J. J. Bakšys.

Maskva. — Visuose fron
tuose bal. 9 d. sovietinės 
jėgos sudaužė bei sugadino 
54 vokiečių tankus ir nušo
vė 28 jų lėktuvus.

čechoslovakijoj raudon
armiečiai užėmė vietoves 
arčiau kaip 35 mylios nuo 
didžio geležinkelių mazgo 
ir pramones centro, Bruen- 
no.

London.—Anglijos prem
jeras Churchillas kitą sa
vaitę padarys seimui pa
reiškimą apie santykius 
tarp Sovietų ir lenkų.

Telef. HUmboIdt 2-7964

LOWELL, MASS. Elizabeth, N. J.

Norwoodo Moterų Apšvie
tus Kliubas smarkiai rengiasi 
prie Naujosios Anglijo Mote
rų Sąryšio suvažiavimo, kuris 
įvyks 22 balandžio (April) 
1945, So. Bostone, Mass.

8-tą dieną balandžio kliu
bietės surengė draugišką va
karienę, sukelti pinigų dėl pa
sveikinimo Lietuvos motinų ir 
kūdikių. Kliubietės ir rėmėjos 
suaukavo, didžiumoje, valgius 
ir sukėlė $25.

Per vakarienę, pirmininkė, 
draugė Budrevičienė ir drau
gės ir draugai išsireiškė, kad 
dar paremti Lietuvos žmones 
ir sudėjo sekančiai aukų:

Norwoodo Moterų Apšvie- 
tos Kliubas $25.

Po $5: Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 kp., M. ir Z. 
Trakimavičiai, A. ir A. Braz
džiūnai, C. Valma.

Po $2: S. ir J. Budrevičiai, 
E. ir J. Galgauskai, Geras Rė
mėjas.

Po $1: J. Krasauskas, M. 
Misevičienė, P. Sarapienė, E. 
Kurulienė, C. Tarailienė, P. 
Kostechkienė, M. Sadauskienė, 
N. Grybienė, M. Kurulienė, O.

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

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

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

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

P. O. Box 666ž Newark 1, N. J.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINE 
'KOPLYČIA •

Parsamdo automobilius ir 
rietas veseiljom, krikštytum 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Mūsų Eiliniai Darbai
Mūsų pažangiajame judėji

me turime visokių reikalų, o 
pravedimas tų reikalų gyveni- 
man ir sudaro tą gražųjį judė
jimą.

Šiuo laiku mūsų kolonijoj 
daugiausiai susirūpinta eili
niais reikalais, kuriuos kasdie
ninis gyvenimas iškelia ir su
daro pamatinę problemą dėl 
organizatyvio susistiprinimo.

Mes renkame paramą Lie
tuvių Literatūros Centraliniam 
Archyvui. Mes renkame svei
kinimus dienraščio Vilnies 25- 
rių metų jubiliejui ir šiam rei
kalui surinkome $14. Mes 
taipgi susirūpinę išpildymu 
mums skirtos kvotos gauti ne
mažiau 10 naujų narių į LLD 
44-tą kuopą. Išpildymas kvo
tos mums ne taip baisu, kaip 
mums rūpi, kad tą kvotą per
pildyti.

Ir todėl, šiandien, balandžio 
8 d., draugas J. Blažonis rodo 
man net keturius aplikantus į 
LLD. —Ar pašėlai! — rikte
lėjau iš nusistebėjimo.—Kur gi 
tu juos radai? — klausiu Juo
zo. — Kas jieško, tai ir randa, 
— jis man atkerta. Gerai. Nu
ėjau ir aš j ieškoti. Ir štai, ran
du vieną ir greit skubinau pri
duoti draugui Blažoniui, kai
po kuopos finansų sekretoriui. 
Na, ir tokiu būdu turime jau 
5 naujus narius į mūsų LLD 
44-tą kuopą. Ęeiškia, ne tik 
graži pradžia padaryta, bet 
jau pusė mūsų kvotos išpildy

ta. O kita pusė eisis jau leng
viau. Tai tik dviejų narių pa
sidarbavimas. Kitaip bus, kuo
met ir kiti nariai pasikaustys 
darban. Tačiau reikia primin
ti, kad laikas bėga gana greit, 
tad reikia dabar veikti, kad 
mūsų kolonijos kvota būtų iš
pildyta greičiau, negu kitų ko
lonijų ir tuomi apkredituoti 
savo kuopą.

Kaip Dabar Stovime?
Centraliniam Archyvui su

rinkome $18. Vilnies jubiliejų 
pasveikinom su $14. J Lietu
vių Literatūros Draugijos 44- 
tą kuopą gavome 5 naujus na
rius. Kovo mėnesio 25 dieną 
įvykdėme gražų koncertinį 
parengimą ir daktarui Repšiui 
paskaitą sveikatos klausime, 
kuri irgi buvo labai pasekmin
ga.

Tolimesnis Veikimas
Lowellio Lietuvių Piliečių 

Kliubas jau ruošiasi prie vasa
rinių parengimų. Nusitarė sud
rengti gerą pirmutinį šių me
tų pikniką, birželio 3 dieną, 
Freemano parke, Westford, 
Mass. Išrinkta gera komisija, 
kurioje darbuosis: J. Karso- 
nas, S. Paulenka ir J. Blažo
nis, o kiti draugai ir draugės 
kooperuos ir gelbės.

Lowellio ir apylinkės lietu
viai dar nepamiršo tų smagių
jų valandų, praleistų pereitais 
metais Freemano puikiajame 
miške. Tokie tai puikūs pikni
kai bus rengiami ir šią vasa
rą, pradedant su birželio 3

Paskutinėse prakalbose, kur 
kalbėjo draugas A. Bimba, 
(rodos, įvykę buvo pradžioje 
kovo). Ten aukavo draugas 
G. Stasiulis 10 dolerių, o ko- 
resp. d. Skairiaus pažymėta, 
kad jis aukojo 5 dol. Manau, 
drg. Skairius atitaisys tą klai
dą pats, prie pirmos progos.

G. Jamison.

diena. Tik daug smagesniame 
ūpe, nes dabar jau išlaisvinta 
mūsų senoji tėvynė Lietuva.

Nepamirškime verbavimą 
naujų narių į LLD eiles, nežiū
rint, kur esame: namuose ar 
gatvėse; darbavietėse ar išsi- 
gėrimo užeigose; masinėse su
eigose ar piknikuose. Auklė
kime demokratinį frontą visur 
ir visokiais būdais. Tik taip 
susirišime su žmonėmis ir su
rasime naujų draugų naujoms 
idėjoms.
Pakeistas Laikas Susirinkimam

LDS 110-ta kuopa iki šiol 
laikydavo susirinkimus pirmais 
šeštadieniais kįekvįeno mėne
sio. Bet dėlei vakarinių darbų 
nebegalime ssuirinkti tais va
karais, todėl dabar Susivieni
jimo kuopos susirinkimai įvyks 
antrais sekmadieniais kas mė
nuo, 4 vai. po pietų, Kliubo 
svetainėje, 338 Central St., 
Lowell.

Sekantis kuopos susirinki
mas yra šaukiamas gegužės 
(May) 13 dieną. Visi nariai 
dalyvaukite ir rūpinkitės sa
vo duoklių užsimokėjimu.

J. M. Karsonas.

J. J. Kaškiančius, M. I).
530 Summer Ave. Newark, N. J.

2_ 4
VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
WAGG 2-B04b

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Penktad., Balandžio 13, 19415

Telefonas Poplar 4110

pirkikams, 
panaudotus 

Pergalės

Po 50 centų: A. Casparienė, 
M. Krasauskienė, M. Davido- 
nis, P. Kurulis, J. Vaitekūnas, 
J. Davidonis. J. Valma 25c.

Vaitekunienė, A. Jasukenie- 
nė, J. Grybas, S. Karalius, M. 
Uždavinis, A. Jokubickas, C. 
Strumskis, A. Grigunas, J. Vir- 
ginski ir S. Druzas.

Todėl Norwoodo kliubietės 
sparčiai rengiasi prie suvažia
vimo su delegatėmis ir auko
mis. širdingai tariame ačiū vi
siems aukotojams ir darbinin
kėms.

Olga Zaruba, Sekretorė.

DĖDĖ SAMAS
DUOS 44,200,050 

EXTRA RAUDONŲJŲ PUNKTU
Kuo didžiausias daugis extra 
raudonųjų punktų bus išduo
tas Amerikietėm šeimininkėm 
visoje šalyje šį mėnesį ir kiek
vieną sekamąjį mėnesį.

Apie 44 milionai extra rau
donųjų punktų bus išdalinta 
per mėsininkus 
kurie pristatys 
riebalus didžiame 
vajuje dėl šios būtinos me
džiagos vaistams, parakui, 
dribtinei gumai, muilui, malia
voms ir šimtams kitų reikme
nų, naudojamų karo lauke ir 
naminiame fronte. Už kiek
vieną pristatytą riebalų svarą 
kiekviena šeimininkė turi tei
sę gauti po 2 raudonuosius 
punktus.

Panaudotų riebalų vis dar 
labai reikia. Moterys yra ra
ginamos taupyti kiekvieną la
šą, kiekvieną galimą Šaukštą 
riebalų tol, kol bus laimėta 
galutinoji Pergalė prieš Vo
kietiją ir prieš Japoniją.

Thomas J. Klimaitis 
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsarųuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimai

• Reikale Kreipkitės:

THOMAS 1 KLIMAITIS 
1640 North Main Ave..

SCRANTON, PA 
TeL 3-6723

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.

Kasdien Turime Karštų 
Užkandžių

Juozas Zeidat ;
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn j

CHRONIŠKOS LK.O
ODOS, NERVU IR PILVO, HEMORRHOIDA1 u Ki 
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu 
garos skausmai, Skilvio ir žarnų nesveikumai, Chr< 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. .VYRAI Ir MOTERYS 

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

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

DR. ZINS
110 East 161h Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M 2 P M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Sf\

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.
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B-29 Vėl Sprogdino 
Japonijos Sostinę

Washington, bal. 12.—Di
džiausi Amerikos bombane- 
šiai, lydimi lengvesnių lėk
tuvų, ketvirtadienį iš ryto 
vėl bombardavo vakarinę 
Tokio, Japonijos sostinės, 
dalį. Bombas jie ypač tai
kė į lėktuvų statyklas ir ki
tus fabrikus.

Kiti bombanešiai sprog
dino bei degino karinius 
taikinius Shizouka, Fuku
shima ir Ibaraga apskri- 
čiuose į šiaurę nuo Tokio. 
Tuose žygiuose dalyvavo 
bent 150 galihgiausių Ame
rikos bombanešių.

Irvington, N. J.
Kovo 21 dieną mirė Anta

nas Žitkus, miesto ligoninėj, 
išbuvęs ten tik dvi dienas.

Velionis Žitkus lygiai 11 me
tų atgal nukrito nuo budavo- 
jamo namo ir sunkiai susižei
dė. Nuo to laiko negalėjo dirb
ti veik nieko. Kadangi sutren
kė galvą krisdamas, tai tan
kiai nusiskųsdavo galvos svai
gimu. Pastaraisiais laikais jau 
ne baikomis suėmė galvos 
skausmas ir greit tapo nuga
bentas į ligoninę, tačiau gyvy
bė nebuvo galima išgelbėti, 
nes trūko galvoje kraujagys
lė ir pasimirė.

Velionis A. Žitkus atvyko i 
šią šalį dar jaunas, 17 metų 
amžiaus, t. y., 40 metų atgal, 
iš Suvalkų apylinkės. Velionis 
gyveno apie 35 metus Newar- 
ke ir jo apylinkėj, kur ir ap
sivedė. Išaugino sūnų Antaną, 
kuris apie metai laiko randasi 
Francijoj, kovotojų eilėse, kai
po telefonų operuotojas. Jo 
žmona Uršulė likosi didžiame 
liūdesyje.

Abu žitkai progresyviai 
žmonės, priklausė ilgus metus 
pašalpinėj Newark© Palangos 
Juzės Draugijoj ir ligi šiolei 
LLD 5 kuopoj.

Jo žmona, draugė Uršulė, 
labai daug veikė mūsų judėji-i 
me prieš apie 10 metų atgal, į 
kuomet jie gyveno Newarke. 
Kuomet išsikėlė gyventi i Ir- 
vingtoną, kaipo apartmento 
namo prižiūrėtojai, nuo to lai
ko mūsų draugės veikimas pa
sidarė neįmanomas, nes nega
lėjo nuo to darbo pasitraukti. 
Ji daug veikė darbininkių su
sivienijime, kuomet jis gyva
vo ir kaipo knygų platintoja, 
tikietų pardavėja ir įvairiose 
komisijose, niekuomet neatsi
sakydavo nuo bent kokios pa
reigos, nes ji jautė, kad dirba 
brangų draugijinį darbą dėl 
plačios liaudies labo. Kuomet 
paklausiau šermenyse apie ve
lionio gyvenimą, kad pranešti 
į laikraštį, tai mielai sutiko ir 
pridavė už Laisvę savo prenu
meratą, nes progų neturėjus 
užsimokėti. Kūnas buvo pa
šarvotas pas J. M. Bujauską, 
jo šermeninėj, 426 Lafayette 
St., kur gerbiamas Bujauskas, 
kaipo laidotuvių direktorius, 
gražiai ir tinkamai aptarnavo 
velionį per 4 dienas, nes lau
kė sūnaus parvykstant ant tė
vo laidotuvių. Taigi ne tik jis 
gerai aptarnavo, bet ir auto
mobilių suteikė visai veltui dėl 
lydėtojų, nes diena buvo dir
bama, tai draugai negalėjo iš
likti iš darbų, tik vien mote
rys lydėjo, kurios nedirba 
dirbtuvėse.

Velionio žmona labai dėko
ja J. M. Bujauskui už drau
gišką aptarnavimą, lydėto
jams, o ypatingai geriausiai 
savo draugei Annai Žalienei, 
kuri rūpinosi visais reikalais, 
surištais su laidotuvėmis.

Nuo savęs šiuos žodžius ra
šantis negali pagirti draugų- 
gių, kur velionis buvo pašar
votas per 4 dienas ir naktis, o 
mūsų žmonės, nei minutės lai
ko “neturėjo” aplankyti, ati
duodant jam paskutinį atsi
sveikinimą.

Jamison.

Nori Laisvo Balso Amerikos 
Atstovui Taikos Taryboj

Washington. — Senato
rius Tom Connally, pirmi
ninkas senato komisijos 
užsieniniais reikalais, pa
reiškė, jog Amerikos atsto
vas pasaulinėje saugumo 
taryboje turi turėti pilnai 
laisvą balsą,- kada taryba 
spręs, ar pavartot ginklų 
jėgą prieš tuos kraštus, ku
rie ateityje užpultų ar grę- 
stų užpulti kitas šalis.

Kalbėdamas Rotary 
Club’e, sen. Connally sakė, 
kad Amerikos atstovas toje 
taikos palaikymo įstaigoje 
neturėtų laukti, kol Jungti
nių Valstijų kongresas nu
tars, ar leist jam balsuot už 
Amerikos karinių jėgų pa
naudojimą bendrai su kito
mis Jungtinėmis Tautomis 
prieš busimuosius užpuoli
kus. Nes toks gaišavimas 
galėtų padrąsint užpuolikiš- 
kas valstybes.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nyboje. Anti-komunizmas ve
da i išdavystę.”

šią aksiomą mes visuomet 
skelbėme. ’

Šiandien uoliausi prieš ko
munizmą kovotojai yra t. v. 
dešinieji socialistai. Jie pilnai 
susigieda su tokia fašizmo iš
pera, kaip Smetonukas.

Jie, kaip tas rudis, žiūrėda
mas į mėnulį, laido liežuvius. 
Bet pasaulis eina savo keliu ir 
tiek!

| SCREEN,TEAMS OF TODAY < 
AND YESTERYEAR

An unbroken succession of famous “screen teams” is called 
to mind by 20th Century-Fox this month as it celebrates its 
Thirtieth Anniversary in the business of producing motion 
pictures. A year ago the top team, June Haver and Dick 
Haymes, were predicted “Stars of Tomorrow” by Darryl F. 
Zanuck, ŽOth’s chief of production. Today they’re on top, 
as were the bottom pair a couple of decades ago. Remember 
•Janet Gaynor and Charles Farrell when they were smashing 
movie attendance records? Scene is from “Street Angel”* 
Their biggest success, of course, was “Seventh Heaven.?

- ■ ' 1 •

Lawrence, Mass.
Pranešimas Keturioms Koloni
joms — Lawrence, Haverhill, 

Lowell ir Nashua
Kaip žinia, mūsų kolonijoms 

pavestas surengti dienraščio 
Laisvės naudai piknikas. Pava
saris jau čia pat, piknikų lai
kas artinasi, o mes dar jokių 
planų neturime padarę, kaip 
mes tą didįjį pikniką rengsi
me.

Todėl, nedėlioj, balandžio 
(April) 22 d., 1 vai. po pietų, 
Maple Parke, Methuen, šių ke
turių kolonijų draugus ir drau
ges kviečiame dalyvauti, kur 
išdirbsime planus. Nelaukite 
atviručių, bet po šio praneši
mo visi susiorganizuokite ir at
važiuokite laiku.

Draugai ir draugės, visi ži
nome, kaip yra labai reikalin
ga pažangi, darbininkiška 
spauda, todėl dalyvauki! skai
tlingai, kad kiekvieno ir kiek
vienos nuomonė prisidėtų prie 
geresnio suplanavimo, kad 
mūsų surengtas piknikas būtų 
dar sėkmingesnis, kaip kitais 
metais.

S. Penkauskas.

PRANEŠIMAI
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 “Dėdė 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)

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 paremsit svarbų 
dalyką. — Kom. (Salė?—Adm.)

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily 
—■. ... i.i  .................. ... r. - ......................................

Penktas puslapis

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ 
VIDAUS IRA IŠLAUK O DARBAS.

GEROS ALGOS 
VIRŠLAIKIAI 

PAGEIDAUJAMA VETERANŲ 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

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

(89)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Pagelb. Teik. Komiteto 

viet. skyr. susirinkimas įvyks ba
landžio 15 d., 1218 Wallace St., 
3-čią vai. dieną. Bus svarbių rapor
tų ir planų. — A. J. Smitas, sekr.

(87-88)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 15 d., 2 . vai. dieną, 
pas dd. Praleikius, 407 Electric St. 
Visi draugai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių reikalų aptarti. Būt 
geistina, kad atsivestumėt ir naują 
narį prirašyti į draugiją. —P. Šle
kaitis, sekr. (87-88)

WORCESTER, MASS.
Balandžio 15 d., Liet, salėje, 29 

Endicott St., Aido Choras vaidins 
operetę “Kada Kaimas Nemiega.” 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dailės mylėtojus, rėmėjus nepraleis
ti progos, matykite vaidinimą, gir- 
dėkite dainas. Pradžia 3 vai. dieną. 
— Aido Choras. (87-88)

HARTFORD, CONN.
Liet. Pagelb. Teik. Kom. vietinis 

skyr., rengia balių balandžio 15 d.,; 
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Bus gera orkestrą ir ska
naus maisto ir gėrimo. Pradžia 
2:30 vai. dieną. Įžanga 75c asme
niui. Kviečiame visus dalyvauti, pa
remkime nuo karo nukentėjusius 
Lietuvos žmones. — Kom. (87-88)

LAWRENCE, MASS.
Balandžio 15 d., 10 vai. ryto, visi 

Maple Parko Bendrovės nariai ir 
simpatikai atvažiuokit dirbti, nes 
reikalinga parką apvalyti, tai bus 
gražu žmonėms ir B-vės nariams 
praleisti laiką parke, tyrame ore, 
nes per žiemą praleidžiame laiką 
viduje. Tad kviečiame suvažiuoti, 
apvalyti, lapus sugrėbstyt, išrodys 
dailiau. Būkite 10 vai. ryto, visi 
bnedrovės nariai! — S. Penkauskas.

(87-88)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

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

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties .... —. 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos _ _—« 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ...... — 30c
Mikaldos Papasakojimai  ...............  25c
Duktė Marių, graži apysaka _..—...... 25c
Duktė Gyvena’ Pūstynėjo ...-..... .—..— 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

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

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

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

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

paveikslais ....................................... 25c
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

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

Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
GREGORIUS buvo prirakytaa ant sa

los per 17 meti) už tėvų nusidė
jimus ir tapo POPIEŽIUM a.....  25c

Scbūklingas Zcrkilas .......................... 25c
DVARIN6 PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

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

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

ZOLIMĄ ........... L 25c
Kabalas, Zobovos Knygutė ................... 10c
Praloto Olšausko Darbai ................. 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis................... 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

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

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

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ........................................ 30c

Virėja, knyga .apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....  31.00

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

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

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

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

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

M. ŽUKAITIS 
334 Dean Street, 

8PENCEBPOBT, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONE

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
(90)

VAGONŲ 
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS 

KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

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

(93)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

_______________________________________(91)

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)

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas e
10 Valandų Diena 

Viršlaikiai ir Laikas ir Puse 

Už viršaus 40 Valandų Savaitę 
Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. L

Važiuokite Long Island Trau
kiniu iki Patchogue. Bušai pa
sitinka visus įvažiuojančius 

traukinius.
Ar šaukite:

PE. 6-2863 dėl sutarties. \ 
_________________________ 11222

PAPRASTI DARBININKAI
Stiprūs, stambūs vyrai, 

dirbti prie plieno. 
Būtinas karinis darbas. 

NUOLATINIS DARBAS.
ALGA PRADŽIAI 80c Į 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)

MASTER LATHE HANDŠ 
MAŠINISTAI

AUKŠTOS ALGOS. POKARINIS DARBAS.
HANIS CO., 259 HACKENSACK ST.,

EAST RUTHERFORD, N. J.
(85)

BUY WAR BONDS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PRIE

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri operuoja 
pilną laiką taikos ir karo 

metu.
IŠSILAVINIMO 

NEREIKALAUJAMA
PROGOS VIRŠLAIKIAM 

UŽ LAIKĄ IR PUSĘ 
IR DVIGUBAI.

p APMOKAMOS ŠVENTES IR 
VAKACIJOS.

GREITI PAKILIMAI
Linksmos darbo sąlygos.

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ 

Kreipkitės į
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100) 

: .................

BERNIUKAI
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA

PROGA PAKILIMUI
DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS
HUSCHLE BROS., INC.

*47-28 37TH ST.,
LONG ISLAND CITY.

______________________________________ (89)

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

LATHE DARBININKAI IR 
MOKINIAI

Apsigynimo Fabrikas
Daug Viršlaikių

BONNERT MFG. COMPANY
104-J 3 MERRICK ROAD 

JAMAICA, L. I.
______________________________________ (93)

DAILYDĖS
PRIE GYVENAMŲJŲ NAMŲ PATAISYMŲ 
IR PAGERINIMŲ ; VYRAI. GALINTI PA
TYS VESTI VISĄ SAVO DARBĄ. AUTO

MOBILIS BŪTINAI REIKALINGAS; 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

KREIPKITĖS ROOM 502,
FEDERAL HOME IMPROVEMENT CO., 

60 PARK PL., NEWARK, N. J.
______________________________________ (93)

PAPRASTI DARBININKAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS!

70c Į VALANDĄ PRADŽIAI
5c. Į VALANDĄ BONŲ VĖLESNIAIS 

ŠIFTAIS
10c Į VALANDĄ BONŲ UŽ NAKTIMS 

ŠTFTUS
Nemokamai Apdraudė; Apmokėtos 

Vakacijos ;
Daug Kitų Darbininkų Pašalpų

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

_____________________________________  (91)

PAPRASTI DARBININKAI
MARMURO TRINIMO 

IR SMULKINIMO FABRIKUI.
NUOLATINIS DARBAS
DABAR IR PO KARO

UNIVERSAL MARBLE
PRODUCTS CORP.

THORNWOOD, N. Y.
_______________________________________(87)

SANDELIU VYRAI
DIVONU IR KAURŲ 

DEPARTMENTUI
RETAIL KRAUTUVE

45 VALANDŲ SAVAITĖ 
PASTOVŪS DARBAI 
POKARINĖ PROGA

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE.—35TH ST.

(87)I...... . 1
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 SAVAITĖ 
Laikas ir pusė už viršaus 40 vai. 

Patyrimas nereikalingas.
REINER CO.,

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

STALIORIAI
MAŠINŲ DARBININKAI. APSIGYNIMO 

DARBAS, VIRŠLAIKIAI 
TURI BŪT UNIJISTAI.

U. 8. MFG. CO.
151 Fabyan Pl., Newark, N. J.

(87)

MĖSININKAI—KAULŲ IŠĖMĖJAI 
$1.50 Į VALANDĄ. KREIPKITĖS PAS 

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

(87)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA

PROGA PAKILIMUI
DIENŲ AR NAKTŲ DARBAS
HUSCHLE BROS., INC.

47-28 37TH ST.,
LONG ISLAND CITY.

_______________________________________(89)

VIRĖJA
PRAMONĖS KAFETERIJAI
PRIVALO TURĖTI SUPRATIMĄ 

APIE PAPRASTA NAMŲ VIRIMĄ 
VALANDOS 2 IKI 10:30 P. M.

NUOLATINIS DARBAS
DUODAMA UNIFORMOS 

IR VALGIS 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

PHELPS DODGE 
CAFETERIA

B AY WAY, (ELIZABETH), N. J. 
________________________________________(93)

MERGINOS—MOTERYS
Puikios išvaizdos, švarus darbas saldainių 
firmoje. 48 valandos, nuolat; laikas ir puse 

už viršlaikius. Pasitarimas 9 iki 12 A.M.
MAL NEWBERG CO.. 35 W. 33RD ST..

N. Y. C. (93)

RAŠTINĖS DARBININKĖS
ABELNAS OFISO DARBAS 

PRIIMAME PRADINES
5 DIENOS

PASTOVUS DARBAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE__ 35TH ST.

(87)C— ■ — ------ ---- — — ■—

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—MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

$24 UŽ 5 DIENU SAVAITĘ
VIRŠLAIKIAI PASIRENKAMAI.

KREIPKITĖS
PARKER HERBEX CORP.

29-50 NORTHERN BLVD., 
LONG ISLAND CITY.

__________________________
MERGINOS

Perpakavlmui tomeičių. 
Gera Alga.

BUCK WEISS.
212 Miller St., Newark. N. J.

_
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. ,

i 
■ 
į

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 Pl.) Jersey City.

(89)
REIKIA MOTERŲ. ATRINKĖJŲ 

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

(88)

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

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

BERGEN 4-2414.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI—VYRAI
DIRBTI ICE CREAM DIRBTUVĖJE 

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI JEI PAGEIDAUJAMA

PILGRIM HIGH GRADE
ICE CREAM CO.,

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

______________________________________ (88)

(89)
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Bosai Rašinėjo Darbi
ninkams Streikuoti

Kuomet bosai pradeda pri
žiūrėti, kad tik daugiau dar
bininkų streikuotų, darbinin
kams toks reiškinys yra geru 
ženklu apsižiūrėti, kieno nau
dai jie streikuoja.

Tam pavyzdys įvyko tik šio
mis dienomis, Yonkers’e. Ka
da Alexander Smith & Sons 
Carpet Kompanijos darbinin
kų rytinis šiftas pereito antra
dienio rytą metė darbą, tai fir
ma tuojau pasiskubino kitų 
dviejų šiftų darbininkams pra
nešti telegramomis, kad jie ne
ateitų į darbą, nes šapoje yra 
streikas.

Jeigu mūsų atmintis gerai 
veikia, atsiminsime, jog kada 
darbininkai sustreikuodavo sa
vo naudai, bosai’ ir visokį jų 
pasamdyti streikams laužyti 
gengsteriai landydavo po na
mus, kad tik kaip nors bent po 
vieną darbininką atsivesti, at
sivežti į darbą. Landydavo po 
pikietų liniją baugindami, 
kurstydami nesusipratimus, 
maldaudami, kad tik eitų dirb
ti. O dabar, staiga, išstojo už 
100 nuošimčių streiką.

Firma samdo 5,500 darbi
ninkų. Apie du trečdaliai to 
skaičiaus turėjo būti bosų pa
raginti streikuoti.

Kompanija gamina armijai 1 
blanketus ir kitokius karo lau-1 
ko guolius. Pernai tose šapose 
pagaminta ketvirtadalis visų ‘ 
tokių karinėms jėgoms reika-Į 
lingu prekių.

Šapose veikiančto Textile 
Workers Unijos Lokalo 122 
viršininkai sako, jog tai nėra 
streikas, esanti “liuosnorė de
monstracija” prieš firmą, kad 
ji “nesitaria kaip reikiant su 
unija.” Tačiau darbas sustab
dytas. Bosai su didžiausiu 
džiaugsmu tai pavadino strei
ku ir tūkstančius darbininkų 
telegramomis apie tai infor
mavo, lai tik neina dirbti.

Firmos šapose nebuvę strei-j 
ko nuo 1885 metų. Ir tas ge
rai parodo, kaip firma mokė
jo streiko vengti, kada jis jai 
buvo nenaudingas.

Kurstyti darbininkus prie 
streiko bosus, be abejo, padrą
sino audėjų unijos nacionalio 
prezid. Emil Rieve pareiški
mas pereito vasario 20-tą, kad 
jis atsisako nuo CIO pažado 
nestreikuoti karo metu. Jis pa
sakė, kad jis nuo to pažado 
atleidžia 100,000 darbininkų, 
dirbančių 53 šapose.

T-as.

Išgirskite Puikų Koncertą 
ir Paremkite Našlaičius

Stalingrado vaikų našlaičių 
paramai rengiamasis dainos ir 
muzikos žvaigždžių koncertas 
įvyks jau šio penktadienio va
karo 8:30, Carnegie Hali, 57th 
St. ir 7th Ave., Newr Yorke. 
Vakarą rengia rusų dienraštis 
Russky Golos. Tikietai $1.20, 
$2.40 ir $3.

Programoje dainuos žymu
sis Metropolitan Operos solis
tas Lawrence Tibbett, Maria 
Kurenko, Russian Choral So
ciety, susidedanti iš kelių apy
linkės chorų geriausių daini
ninkų, vadovybėje Lan Ado- 
mian’o. Skambins talentingas 
piano artistas Eugene List.

Gros Simfonijos Orkestrą, va
dovaujama Leonard’o Bern
stein.

Koncertų mylėtojai nesigai
lės tokią programą išgirdę ir 
tuo pačiu sykiu parems vaikus 
našlaičius tų didvyrių, kurie 
krito gindami savo garbingą 
miestą ir mūsų visų miestus ir 
namus, visti gyvastį ir laisvę 
nuo barbarų nacių. Tie didvy
riai begaliniu savo pasiaukoji
mu pasuko karo eigą į pergalę 
mūsų naudai. Mes nors pasi
grožėkime žavingu koncertu 
paramai didvyriškų žmonių 
vaikų, likusių našlaičiais.

. K. M.

Atėjusieji Teisman Pavaduot 
Kitus Gaus ir Jų Bedas

Karas Pacifike tęsis karui 
Europoje pasibaigus. Riebalai 
karui tebebus reikalingi ir to
liau. Taupykite kožną lašą at
liekamų riebalų ir atiduokite 
karui.

PIRKITE KARO BONUS

Prasižengę kainų kontrolei 
prekybininkai taip buvo iki 
šiol pripratinti pasimokėjimu 
menkos bausmės, kad atsiųs
davo teisman už juos atsaky
ti pavaduotojus, su gatavais 
pinigais užmokėjimui baus
mės. Piniginės bausmės būda
vo bile kurioje sumoje nuo $1 
iki $25. Imant virš lubinių 
kainų, jiems, kaip sakydavo 
rusai, “rubl nie diengi.”

Aną dieną teisėjas Gleboc- 
ki iššaukia bučerį Max Saul, 
3212 Third Avenue, Bronx, 
kaltinamą pardavus hambur- 
gerius po 10 centų daugiau 
ant svaro, negu leista. Atsilie
pęs vyriškis greitai ėjo link 
vartelių jau gatavai išsiimda
mas pinigus.

“Dvidešimt penki doleriai ir 
dvi dienos kalėti,” pasakė tei
sėjas, pamatęs kaltinamojo to
kį pasiryžimą mokėti. Kalti
namasis susimaišė. Eiti kalėji
mai! — kas kita. Jis pradėjo 
aiškintis esąs bučerio pavaduo
toju, bučerio “draugu.” Tuo- 
mi draugu buvęs Michael De 
Vries, 110-21 73rd Road, Fo
rest Hills.

Teisėjas “draugą” šį kartą 
atleido, bet sakė, jog ateityje 
juos baus. O tuo tarpu tikruo
sius kaltininkus įsakė prista
tyti teisman po areštu.

Daugelis teisėjų yra pasisa
kę, kad jie baus kalėjimu vi
sus tuos krautuvininkus, kurie 
atsisakys išduoti daugmeniškai 
prekiaujančius juodojo tur
gaus kainomis (wholesalers), 
iš kurių jie ima prekes. Ir kad 
taip pat bus baudžiami kalėji
mu prasikaltusių pavaduotojai 
teismuose, o nestojusiems teis
man prailginamas kalėjimo 
laikas. Tik viena diena teisė
jas Glebockis pasiuntė kalėti 
18 prasikaltusių kainų kontro
lei.

Kaip Šienaujamas!
Ta pačia diena Brooklyne 

teisėjas Solomon ' nuteisė Jo
seph Summo, bučerį, 6222 
18th Avė., už pardavimą sva
ro veršienos po 70c., dviem 
dešimtim centų daugiau ant 
svaro, negu leista. Jo pava
duotojas Anthony Prichelo, 
1745 61st St., tapo išbartas 
už “draugiškumą” kainų lau
žytojui.

Samuel Selkov, 137 Quentin 
Road, nuteistas’$25 pasimokė- 
ti ir dieną kalėti už pardavimą 
vištos paimant $1.10 virš lu- 
binės kainos.

Bronx prekybininkas Alfred 
D’Aquino, 143 E. 174th St., 
nuteistas dėl paėmimo $1.43 
virš normos už keturis svarus 
roast, o Max Weissman, 966 
Westchester Ave., paėmęs 
$2.10 perdaug už dvi vištas. 
Juos1 abu teisėjas Glebockis 
pasiuntė po 5 dienas kalėti ir 
pasimokėti po $25.

Tokių nuteisiama daug, čio
nai tik keli pavyzdžiai to, 
kaip bandoma pasišienauti 
juodajame turguje. Taipgi pa- 
vyzdis to, kas būtų, jeigu Roo- 
sevelto administracija nebūtų 
įvedus kainų kontrolės, jeigu 
lupikai nebūtų baudžiami. 
Daugelis tų pačių mažiukų 
prekybininkų būtų seniai bu
vę išspausti iš biznio, jeigu 
viskas būtų palikta stambiųjų 
juodojo turgaus gimdytojų 
malonei. Tačiau dar daug biz
nierių nesupranta, kad kainų 
kontrolė apsaugo ne mažiau 
jų duoną, kaip kad apsaugo 
vartotojo. Jie vis tebeatsisako 
kooperuoti su Kainų Adminis
tracija. T-as.
'------------------ 1

Knygynai Veiks Tik 
Dalį Laiko

Nubaudė Knygyno Kny
gų Plėšytoją

Baldo Aquilano, 58 metų, 
autorius, prakalbininkas, ver
tėjas, teisme pereitą trečia
dienį tapo nubaustas $250 pa
simokėti arba tris mėnesius ka
lėti, jeigu nepasimokės tos pi
niginės baudos.

Nuožiūra ant jo, kaipo lapų 
iš knygų plėšytojo, kilusi po 
to, kai knygyne tankiai pra
dėjo iš itališkų knygų dingti 
lapai • ir tie dingimai supuolė 
su jo vizitais. Pradėjus tėmy- 
ti, pastebėta, kad jis knygas 
ima po (skirtingomis pavardė
mis parduodamas. Ir kada’ 
vieną , kartą j is .vienu sykiu pa
siėmęs ,4 knygas ir paprašęs 
privatiško kambario', jų skai
tymui, jam knygos ir kamba
rys duota. Bet knygyno sar
gybinis pastatytas jį tėmyti. 
Sargybinis, pamatęs plėšiant 

I lapus, pašaukęs policiją, kuri 
tuos išplėštus lapus pas jį ir 
atradus darant kratą.

Aquilano advokatas teisino 
jį. Esą, jis tik susirgęs nervų 
paįrimu. šiaip jau esąs tarp 
italų didelė įžymybe. Tame 
gali būti daug tiesos. “Neįžy- 
mus,” paaugęs žmogus ne- 
plėštų lapų iš bile kieno sveti
mos knygos, juo labiau neplyš
tų iš knygyno knygos, kuri yra 
visuomeniškas turtas ir, dau
geliu atvejų, nebeatsteigiamas 
turtas.

Dar Aukų Raudonajam 
Kryžiui

Pastebėjęs, kad šią savaitę 
turime užbaigti Raudonojo 
Kryžiaus vajų ir kad mums 
dar trūksta keliolikos dolerių 
iki išpildymo kvotos, drg. P. 
Waškevičius, iš East New 
Yorko, per Laisvės raštinę, 
pridavė $2. Ačiū. R.

So. Brooklyno Žinios
Paremta Raud. Kryžius ir Lie

tuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas

Penktadienį, balandžio’ 6 d., 
Dombrowsky svetainėje, įvy
ko LDS 50 kp. susirinkimas. 
Kuopos kom. raportai priimti 
be apkalbėjimo. Ligonių yra 
vienas. Draugė Laugminienė 
dar vis tebeserga, bet jau ei
na geryn ip neužilgo mano at- 
simalduoti — taip raportavo 
jos lankytojai.

Kuopos ižde randasi 146 
dol.

M. Kulikienė išdavė rapor
tą iš Liet. Pagalbos Teikimo 
Komiteto. Sakė, kad Devinta
sis Siuntinys smarkiai rengia
ma ir neužilgo bus gatavas iš
siuntimui. Atsikreipė j visus 
kuopiečius, kad, kurie tik turi 
apygerių drapanų ar čevery- 
kų, paaukotų. Jeigu patiems 
neparanku pristatyti į Wil- 
liamsburgą, tai atneškite pas 
Kūlikus, 415 — 36th St., o iš 
ten bus priduota centran.

Paskutiniu laiku daug gra
žių ir gerų drapanų, ypatin
gai vaikučiams, pridavė drau
gė Endziulevičienė. Drg-ė An- 
pusaitienė sakė turinti apsčiai 
gerų drapanų, kurias pristatys 
pas Kūlikus. Taigi, visi ap
žiūrėkime savo klazetus, o 
tikrai surasime drapanų, be 
kurių mes galime apsieiti, ir 
paaukokime Lietuvos žmonėm. 
Visi dėkime pastangas, kad 
sudarius šį 9-jį Siuntinį dar 
didesniu už aštuntąjį, kuris ir
gi buvo gana didelis.

Kadangi kuopos ižde ran
dasi nemažai pinigų, tai buvo 
sumanymų, kad paaukoti LPT 
Kom. ir Raud. Kryžiui. Abiem 
paaukota po $10. Labai gra
žiai pasielgta.

Kilo Ginčas Dėl Virši
ninko Atleidimo Nuo

Karo Tarnybos
Kilo nesusipratimas tarp Lo

kalinės Drafto Tarybos 213 ir 
nacionalio drafto direktoriaus 
Hershey už asmeniškai įsiki
šimą atidėti karišką tarnybą 
United Automobile Workers 
Lokalo 356 viršininkui Tho
mas De Lorenzo.

Lokalas veikia Brewster ša- 
pose. Lorenzo yra lokalo pre
zidentu. Vietinė taryba sako, 
kad Lorenzo nėra labiau ne
pavaduojamas už kurį kitą na
rį. Jos surinkti faktai rodą, 
kad jis taip sau nori išsisukti 
nuo karinės tarnybos.

De Lorenzo yra po teismu 
už muštynes <įėl šunies ir dėl 
neteisingų atsakymų pildant 
civilinės tarnybos dokumentus. 
Daugelis unijistų mano, kad 
unijai būtų sveikiau be jo “va
dovybės.”

Meilei Pavyko Laimėti 
Tiktai 16-tu Kartu

Du jaunuoliai iš Bronxo, Ju
lian Rivkind ir Mildred Bėgės, 
abu *17 metų amžiaus ir įsi
mylėję, galvojo, kad laukti 
dar keturis metus, tai beveik 
visas amžius, o apsivesti kliu
dė tėvai, nedavė leidimo..

Jaunuoliai penkioliką kar
tų buvo pasprukę iš namų ir 
nuvažiavę į kitus miestus ir 
net tolimas valstijas, kur, jie 
girdėjo, jaunamečiai gali ap
sivesti be tėvų leidimo. Vienu 
kartu buvo pasiekę net Little 
Rock, Arkansas, bet ir ten su
tiko kliūtis, kurių iš anksto 
ne permatė. Ir vėl buvo su
grąžinti pas tėvus.

Pereitą antradienį jaunuo
liai vėl tapo areštuoti New- 
Jersey valstijoj, kaltinant ne
morališkume. Bet jaunieji sa
kė, kad jie jokio nemorališku
mo nejieškojo, o tik buvo ke
lyje į Maryland valstiją iš 
naujo j ieškoti būdo susi vesti. 
Pagaliau, Newarko policijos 
viršenybė priėjo išvados, kad 
jų santuokos trukdymu nieko 
neatsiekiama. Policijos teisė
jas Masini išdavė leidimą ves
tis, o rabinas Cohen atliko 
santuokos ceremonijas ir apie 
tai pranešė tėvams. Pralaimė
ję, kągi daugiau tėvai darys— 
abieji atsiuntė jaunavedžiams 
palaiminimus.

pikniko bilietus ir gaukite vie
ną iš trijų dovanų skiriamų 
prie įžangos.

Iš anksto įsigykite Laisvės

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti restau

racijoj, pageidaujama kad biskutj 
suprastų apie Counter darbą (bufe
to). Gera užmokestis. Kreipkiėts 
pas Aleksiejų, 33 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (87-89)________

PIRKITE KARO BONUS!

Trijų Veiksmų Komedija

“Moterims Neišsimeluosi”

Pradžia 4:30 vai. dienų.

Įžanga $1.00 (su taksais)

l

ŠOKIAMS GROS GERA 
ORKESTRĄ

Stato scenon
Lietuvių Liaudies Teatras vadovybėje Aldonos Sertvletytės.

Anelė JuAkaitė-Ventlenė ........ ■........—----------- -■=
Milės, duktės rolėje.

Užtikriname, kad nesigailėsite pamatę šią pilną intrigų 
ir juokų perstatymą. ..............;__

Sekmadienį, 
Balandžio 22 April

Ukrainian
National Home
216 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Pradedant gegužės pirma, 
šešių dešimtų Manhattan, 
Bronx ir Staten Island kny
gynų darbininkai pradės dirb
ti trumpesnes valandas. Ta
čiau tai atsieks ne padaugini
mu darbininkų, bet uždarymu 
knygynų anksčiau kaikuriomis 
dienomis.

Tos padėties prieita dėl sto
kos darbininkų. Stoką darbi
ninkų sudarė daugelio išėji
mas į karines industrijas, o ki
tų šiaip jau perėjimas į kitus 
darbus dėl per žemos mokes- 
tios knygynų darbininkams. 
Pradiniai dabar gauna tik $1,- 
740 metams.

Valandos knygynuose, po 
sutrumpinimo, būsiančios 60 
per savaitę. Dabar yra 72 vai.

Kainų Administratorius pra
nešė vartotojams aliejaus ku
rui, kad iki balandžio 10-tos 
leista sukūrenti ne daugiau 90 
nuošimčių savo metinės kvo
tos. Kas iŠvartojo daugiau, tas 
galop pajus trūkumą.

Laisvės piknikas įvyks lie
pos - July 1 d., bus Klaščiaus 
Clinton Park, Maspeth, L. L, 
N. Y.

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 PATYRĖ BARBERIAI

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

į DANTŲ GYDYTOJAS

į DR. A. PETRIKĄ
l 221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. ;
Tel. EVergreen 7-6868 '

i VALANDOS: jįį2

Penktadieniais uždaryta.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks-

< lūs ir .. krajavus 
sudarau su ame- 

I' rikoniškais. Rei- 
I kalui esant ir 
i padidinu tokio 

dydžio, kokio pa-
z geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLemnore 5-6191

JONAS

F. W. Shalins
(SUALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nao Hewes St. elevelterio stoties. TeL EVergreeu 4-9508

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MDH

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

Persodinam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime Įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.

rERLTHiN RYTHM...
movement Smartly (tyloj yellow

1W w- ..... . $3171

kkU.UZI

ROBERT LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N, Y.

ATDARA VAKARAIS.
701 Grand St
Tel. ST, 2-2173




