
Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

THE LITHUANIAN DAILY
No. 93

KRISLAI
Garsusis Weimaras.
Jo Piliečių Ekskursija.
Buchenwald as.
O Buvo Pas Mus, Kurie J j 

Garbino!
Rašo R. MIZARA

Weimaro miestas Vokietijo
je iki šiol buvo žinomas ke
liais atžvilgiais, čia kadaise 
kūrė poetas Goethė, čia gyve
no rašytojas-Šileris; čia buvo i 
iškepta Vokietijos respublikos 
konstitucija.

Tas viskas tik praeitis.
Dabarties Weimaras pasižy

mi kuo nors kitu, atneštu na
cių viešpatavimo.

Nuo dabar Weimaras pasi
lieka žiaurybės, žmonių naiki
nimo centru, kurio vardo su- 
minėjimas sudrebins kiekvie
ną padorų žmogų.

Weimaras, beje, .jau išlais-j 
vintas.

London, bal. 19. — Rau
donoji Armija' užėmė See- 

toli Weimaro didžiulę koncen- ^w ir Wriezen ir pasiekė 
tracijos stovykla, Buchenwal- vietas už 14 mylių į rytus 
du žinomą. nuo Berlyno, kaip vokiečiai

Buchenwaldan pirmiau bu- pranešė. Berlyno radijas 
vo brukami vokiečiai komu- sakė, jog rusai per 24 pas
iustai ir žydai. Jie čia buvo, kutinės valandas pralaužė 
kankinami ir žudomi, nes Bu-! gilias spragas nacių gyni- 
chenwalde naciai turėjo įtaisę mosi linijose.
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dyti priemones.
Karo metu BucheriXvaldan 

naciai bruko belaisvius: fran- 
cūzus, rusus, belgus, cechus, 
vengrus, lenkus ir kitus. Čia 
nuolat būdavo apie pusė šim
to tūkstančiu jų: kai vienus 
išžudo, tuojau tūkstančius nau
jų atveža.

Kai mūsų kariai užėmė Bu
chenwalda, jie patys savo aki
mis negalėjo tikėti, ką jie ten 
matė.

Kai tik Hitleris pasigrobė! 
valstybės įgalią, jis įsteigė ne-

moderniškiausias žmonėms žu- Toliau į pietus sovietinė 
kariuomenė šturmu paėmė 
vokiečių miestą ir tvirtovę 
Forstą, vakarinėje Neisse 
upės pusėje, ir prasiveržė 
per Spree upę; gręsia apeit

Amerikiečių kariuomenės 
komandierius įsakė surinkti 
apie 1,000 vokiečių civilinių ir 
juos pristatyti Buchenwald an, 
kad jie savo akimis matytų 
kriminalystes, jų valdžios (su 
jų pritarimu) atliktas.

“Jūs privalote susirasti drą
sos prisižiūrėti tiems daly
kams, dėl kurią jūs esate at- 
sakomingi,” pareiškė jiems ko
mandierius.

Marguerite Higgins, “Her
ald Tribune” korespondentė, 
aprašiusi tą įvykį, žymi, kad/ 
jai atrodę, jog šitie vokiečiai 
buvo iš tikrųjų nustelbti regi
niais, tačiau jie pareiškę nie
ko apie juos nežinoję!. . .

Be to, jie didžiai nusigando, 
manydami, jog dabar ameri
kiečiai jiems įsakysią Buchen- 
walde pasilikti!

Ir jie matė ten visko: kre- lis paskutinius mėnesius 
matoriją, kartuves, kankinimo \ šioje stovykloje buvę nu- 
Įrankius; matė nacių palik
tuosius belaisvius, negalinčius 
paeiti, išbadėjusius, — clu nu
mirė po jų akių!

Viena vokietė buvo atsive
dusi apie 13-kos metų savo sū
nų, kuris, eidamas iš stovyk
los ir pamatęs bado nukankin
tą, apdriskusį žydų tautybės 
belaisvį, tarė motinai:

—Žiūrėk, mamai. . . Žiūrėk 
j žydus. Kaip jie juokingai at
rodo! . . .

Mūsų kariuomenes koman- 
dierius Weimare pareiškęs, jog 
šiomis dienomis jis pareikalaus 
ir daugiau vokiečių civilinių ei
ti pasižiūrėti į Buchenwalda, 
— pamatyti savo darbelių!

Tik klausimas, ar sugadinti 
moraliai ir politiniai žmonės 
galės tokiu būdu būti pataiso
mi.

Kitoje koncentracijos stovy
kloje, Gardelegene, praeitą 
penktadienj naciai sudegino 
1,100 anti-fašistų.

Kai amerikiečiai šį miestelį 
užėmė, jie rado keleto šimtų 
žmonių kūnus dar visiškai ne
sudegusius.

Vadinasi, juo daugiau į miš
ką, tuo daugiau medžių. Juo 
giliau į Vokietiją, tuo daugiau 
iki šiol neįsivaizduotų žiaury
bių, masinių žmonių kapų, ku
riuose ilsisi šimtai tūkstančių 
(o gal milijonai) anti-fašistų,

(Tąsa 5-me pusi.)

RAUDONAJAI ARMIJAI 
TELIKĘ 14 MYLIŲ

PASIEKT BERLYNĄ
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AMERIKONAI UŽĖMĖ VOKIEČIŲ DIDMIESTĮ LEIPZIGĄ

29,000 ŽMONIIJ IŠLAIS
VINTA IS VOKIECIĘ) 

BAISENYBIŲ STOVYKLOS
Belsen, Vokietija. —Ang-jtinių, kuriuos atsiųsdavo 

■lų kariuomenė užėmė Bei-' merikinis Raudonasis Kry 
sen koncentracijos stovyk- Įžius. 
lą, kurioj rado 29,000 pus- Į

I nę prie stovyklos, o naciai
dar šaudė išbadėjusius kali- •• w~> • TTV • •
nius, kurie mėgino bulvių! ^tettiiiiiis neima Užsieninę 
pasiimti. 1

gyvių, išbadėjusių, sergan
čių ir mirštančių žmonių— 
vyrų, moterų ir vaikų. 
Tūkstančiai belaisvių sirgo 
tifu, džiova, šiltinėmis ir ki
tomis apkrečiamomis ligo
mis.

Anglai rado stovykloje ir 
daug nepalaidotų lavonų, 
sumestų į didžiules krūvas. 
Mirusieji kasdien buvo ne
šami ir kraunami vieni ant 
kitu. Ten motinos krovė ir 
savo mirusius kūdikius. 
Viena lavonų krūva vidury
je stovyklos yra 80 jardų il
gio, 30 jardų pločio ir tiek 
aukščio kaip stalas. Per ke- 

marinta 30,000 žmonių.
Hitlerininkai neduoda

vo belaisviams maisto siun-

Okinawos Srity Kri
to apie Pusantro 
Tūkstančio Jankių

Guam, bal. 19. — Nuo a- 
merikiečių įsiveržimo į Ja
ponijos salą Okinawa iki 
šiol buvo užmušta 478 Ame
rikos kariai ir marininkai; 
•be žinios dingo 260 ii- su
žeista 2,457 .Tuo tarpu a- 
merikiniai jūreiviai Okina
wos srityje nukentėjo šito
kių nuostolių: 989 užmušta, 
1,491 be žinios dingo ir 2,- 
220 sužeista. Japonų nuos
toliai bent kelis kartus di
desni.

Amerikos marininkai da- 
sigrūmė iki šiaurinio Oki
nawos salos galo. Ameri
kiečiai faktinai nušlavė ja
ponus nuo IE saliukės, arti 
į vakarus nuo Okinawos. 
Japonai laikosi tik viename 
legusugu kalne, 550 pėdų 
aukščio.

Leipzige amerikiečiai su
ėmė 20,000 nacių; ir 1,000 
patrankų.

mų užsieniuose lenkų. Taip 
paplatinus Liublino-Varša- 
vos valdžią, jinai galėtų 
siųsti savo atstovus į San 
Francisco konferenciją.

Šiomis dienomis Wash
ingtone bus svarstomas 
Lenkijos atstovybės klausi
mas sueigoje Amerikos val
stybės sekretoriaus Stetti- 
niaus, Sovietų užsienio ko
misaro Molotovo ir Angli
jos užsienio reikalų minis- 
terio A. Edeno.

Lekia į Washingtona A- 
merikos ambasadorius W. 
Averell Harriman ir Angli
jos ambasadorius Sir A. 
Clark Kerr iš Maskvos. 
Jiedu ir Molotovas buvo 

i Jaltos konferencijos paskir- 
Jaltos - Krymo konferen- i ti darbuotis, kad Lenkijos 

•i cijoj prez. Rooseveltas, | valdžia būtų paplatinta pa- 
j maršalas Stalinas ir anglų 
į premjeras Churchillas nu- 
ttarė, kad dabartinė Liubli- 

jno - Varšavos valdžia turi 
į būti paplatinta, įtraukiant 

T , . , - - jį ją daugiau demokratiniuJau anglai buvo pnsiarti- P .................1 vadų is Lenkijos ir is esa-

Berlyną pietiniu šonu.. Šia
me fronte Raudonajai Ar
mijai telieka 70 mylių iki 
susisiekimo su Pirmąja A- 
merikos armija.

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietai vartoja naujus 
galingus tankus, kurių pa
tranka iššauna po 325 šovi
nius pre minutę.

Čechoslovkijos ž e m ė je 
Raudonoji Armija užėmė 
pozicijas arti Bruenn mies
to, didžio karinės pramonės 
centro.

a

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ PRO- | 
TESTAS NACIAM

London. — Anglija, Ame-! 
rika ir Sovietai gamina 
bendrą protestą dėl to, kad 
naciai badu marina, žvėriš
kai kankina ir žudo belais
vius.

Jankiai Suėmė Ameriki
nio Nacio Pačią

Vokietija. — Amerikie
čiai Nuremberg© apylinkėje 
suėmė Fritzo Kuhno pačią 
ir dukterį Waltrautę.

Kuhn buvo vokiečių na
cių Bundo (sąjungos) va
das Amerikoje. 1943 metais 
iš jo atimta Amerikos pilie
tybė ir Kuhn internuotas 
iki karo pabaigos, kaipo 
priešiškas svetimtautis.

Kuhno pati ir duktė Vo
kietijoje gyveno gaunamais 
iš nacių partijos pinigais.

Naujas MacArthuro Karių 
įsiveržimas į Mindanao

Mindanao. — Gen. Mac
Arthuro kariuomenė iš lai
vų įsiveržė į vakarines pa
krantes didžios Mindanao 
salos, ties Parangu, Filipi
nuose. Tai jau trečias ame
rikiečių įsiveržimas iš jūros

VĖL BOMBARDAVO JAPO
NIJOS SOSTINĘ

Japonų radijas pranešė, 
kad bal. Ii9 d. Amerikos 
bombanešiai ir lengvieji lėk
tuvai vėl sprogdino, degino 
ir apšaudė Tokio, Japonijos 
sostinę ir apygardą.

Amerikos lakūnai smogė 
ypač japonų lėktuvų sto
vykloms Tokio priemies
čiuose ir apylinkėje.

Sovietai Atsiuntė Amerikai 
Pareiškimą dėl Lenkijos

Washington. — Sovietų 
vyriausybė atsiuntė Jungti
nėms Valstijoms antrą no
tą kas liečia Lenkiją. Pir
mojoj notoj Sovietai ragi
no Ameriką ir kitus talki
ninkus kviesti veikiančiąją 
Lenkijoj (Liublino) valdžią 
į Jungtinių Tautų konfe
renciją San Francisco j. 
Nors antrosios Sovietų no
tos turinys dar nepaskelb
tas, bet suprantama, kad ir 
ši nota siūlo kviesti tos 
lenku valdžios atstovus i 
San Francisco.

Amerika ir Anglija ne
priėmė pirmojo Sovietų pa
siūlymo. Jos vis dar pripa
žįsta emigracinę lenkų val
džia Londone.

Prekybą Žemais Muitais
-________________ i RUSAI IR ANGLAI BOM

BARDUOJA BERLYNĄ
London, bal. 19. — Praei

tą naktį anglų ir Sovietų 
lakūnai pakaitomis, vieni 
po kitų, bombardavo Ber
lyną.

Washington. — Kongre- [tais kraštais, pądeda Ame- 
sinei lėšų komisijai yra į-| rikos pramonei plačiau 
teiktas sumanymas panau- Įveikti, duoda darbininkams 
jinti trejiems metams įsta-j daugiau darbų ir tarnauja 
tymą dėlei palankių preky-' bendrajai žmonių gerovei, 
bos sutarčių su kitais kraš- ■ 
tais. Tas įstatymas leido ■ 
Amerikos valdžiai iki 75 
procentų numušti muitinius 
mokesčius, imamus už dir
binių bei produktų įvežimą 
iš svetimų šalių į Ameriką, 
jeigu jos tiek pat numuša 
muitus už amerikinius įve
žimus į jas. Jei šis įstaty
mas nebūtų panaujintas, 
tai jis nustotų galiojęs nuo 
birželio 12 d.

Amerikos valstybės sek
retorius Stettinius ragino 
kongresinę komisiją užgirti 
to laisvesnės prekybos įsta
tymo pratęsimą. Jisai sakė, 
kad muitų numušimas, tai
gi platesnė prekyba su ki-

SUĖMĖ NACĮ SUDEGI
NUSĮ 1,100 POUT.

KALINIŲ 
Gardelegen,. Vokietija.— 

Amerikos kariai suėmė na
cių vadą, kuris suvarė 1,- 
100 politinių kalinių į san
dėlį ir gyvus sudegino bei 
už troškino. Jo įsakymu, 
hitleriniai jaunuoliai gazo
linu aplaistė šiaudus ant 

'sandėlio grindų ir padegė. 
Ta žudynė buvo įvykdyta, 
kuomet • amerikiečiai artėjo 
prie koncentracijos stovyk
los vietovėje vardu Mieste.

Jankiai suėmė ir daug 
kitų hitlerinių piktadarių,, 
kurie dalyvavo politinių ka
linių deginime. Tarp tų ka
linių buvo belgų, francūzų, 
holandų ir lenkų. Tik še
šiems pavyko ištrūkti.

gal tos konferencijos tari
mą. Ambasadoriai Harri
man ir Clark dalyvaus Ste- 
ttiniaus, Edeno ir Molotovo 
pasitarimuose dėlei Lenki
jos ir jos atstovybės San 
Francisco konferencijoj.

Buvęs valstybės sekreto
rius Cordell Hull atsiuntė 
kongresinei komisijai para
ginimo laišką, kad užgirtų 
minimo įstatymo pratęsi
mą. Jis, tarp kitko, rašo:

“Mes greitai turėsime ki
tą progą taikai padaryti. 
Šį kartą mes planuojame į- 
steigti pastovią taiką. Mes 
žinome, kad taika negalėtų 
ilgai gyvuoti, jeigu ji apim
tų tiktai politinius ir kari
nius dalykus, o nesirūpintų 
ūkiniais reikalais, gerovei 
palaikyti ir gyvenimui ge
rinti ne tik šioje šalyje, bet 
ir visuose kituose kraštuo
se.” ' '

RUHR SRITYJ SUIMTA 
VIRŠ 316 TŪKSTAN

ČIU VOKIEČIŲ
Paryžius, bal. 19.— Ame

rikiečiai baigia naikinti ir 
imti vokiečių. karius apsup
tus Ruhr apygardoj, vaka
rinėje Vokietijoje. Nacių li
kučiai jau negali sudaryti 
organizuoto pasipriešinimo 
amerikiečiams.

Ruhr apsupime suimta 
316,000 vokiečių kareivių ir 
o’ficierių, kaip kad suskai
tyta. Bet'naujus paimtų ne
laisvėn tūkstančius jankiai 
dar nepaspėjo suskaityti.

Italijoj anglai užėmė Bo- 
ccaleone.

Italijoj jankiai artėja prie 
Bolognas.

4F1

JANKIAI UŽĖMĖ VISĄ 
RUHR SRITJ; ŽYGIUOJA 
PER CECHOSLOVAKIJĄ
Paryžius, bal. 19.— Pir- i rikiečiai kertasi su naciais 

moji Amerikos armija galu- Į Nuremberg©, hitlerininkų 
tinai užėmė Leipzigą, ture- i “‘šventmiesčio” gatvėse, 
jusį apie 700,000 gyventojų | Trečioji Amerikos armija 
pirm karo. Leipzigas yra Į gilyn veržiasi į šiaurvakari- 
didis fabrikų ir geležinke-' nį Čechoslovakijos kampą, 
lių centras, į pietų vakarus i šiauriniame fronto gale 
nuo Berlyno. j kanadiečiai pasiekė jūrą ir

Amerikiečiai apvalė nuo taip perkirto vokiečių jė- 
nacių jau visą Ruhr !gas Holandijoje. Anglai pa- 
sritį. Skaičiuojama, kad vi- ėmė vietas už 16 mylių nuo 
so suimta iki 350,000 buvu- Hamburgo, didžiausio Vo
šiu ten apsuptų vokiečių kieti jos uosto, ir. dasigrū- 
kareivių ir oficierių. mė iki Elbos upės žiočių ke-

Septintosios armijos ame- liose vietose.

susitarę amerikiniai 
DELEGATAI Į SAN FRAN

CISCO KONFERENCIJĄ
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
i Stettinius pranešė, kad a- 
i merikiniai * delegatai į San 
; Francisco konferenciją su- 
; sitarę visais svarbiaisiais 
klausimais, svarstytinais 
toje Jungtinių Tautų kon-

: ferencijoje.
Žinios iš kitų patikimų

Republikonai Siūlosi 
Trumanui į Patarėjus
Washington. — Aštuoni 

republikonai senatoriai su 
R. A. Taftų galvinyje atsi
lankė pas prez. Trumaną ir 
žadėjo jam paramą. Jie siū
lė, kad prezidentas iš anks
to šauktų pasitart republi- 
konų senatorių vadus, kuo
met Trumanas rehgsis į- 
teikti kongresui sumany
mus, dėl kurių galėtų kilti 
didelių ginčų. Prezidentas 
atsakė, kad jis mielu 
priims jų patarimus.

noru

SU-STAPTELĖJIMAS
KAUPTI JĖGAS

Paryžius, bal. 19. — A-

Bradley pareiškė, log pir-1 . Sazo m°
mieli įsiveržimo tikslai Vo-! Vokietijoje Jis taip pat 
kietijol jau pasiekti. Dabar i tvlrtm.a> kad bombardavi- 
talkininkai vakariniame ;ma>s oro nušluota 85 pro- 
fronte staptelės sukaupti centa! Vokietijos geležies 1 1 I n-omvhnc Oi nlio.
iuo didesnes jėgas panau
jintam Vokietijos šturma- 
vimui.

JAPONU SKELBIMAS APIE 
JANKIŲ NUOSTOLIUS

Japonu komanda nėr ra
diją skelbė, būk savižudiški 
ių lėktuvai pirmadienį ir 
antradienį nuskandinę de
vynis karinius Amerikos 
laivus ir keturis transporto 
laivus ties: Okinawos sala. 
Nieks nepatvirtina to prie
šų skelbimo.

šaltinių tačiau, sako, jog tie 
delegatai dar nėra nusis- 
prendę, kaip jie laikysis ši
tokiais klausimais: Ar rei
kės, kad visi didžiųjų tal
kininkų tarybos nariai su
tiktų, kuomet bus spren
džiama siūlymas pavartoti 
ginkluotą jėgą prieš būsi
mus užpuolikus bei taikos 
ardytojus? ar bent vienam 
tarybos nariui nesutikus, 
nupuls toks pasiūlymas?. 
Ar priimt veikiančiosios 
Lenkijoj valdžios atstovus 
į San Francisco konferenci
ją? Kurie kraštai turės 
globoti atimtas iš japonų 

j mandatines salas Pacifiko
Vandenyne?

Teigiama, kad prez. Tru- 
manas pasitarime su vals- 

! tybės sekretorium Stetti- 
nium ir kitais 'savo kabine
to nariais yra priėmę pla
ną, pagal kurį bus apsau
goti Jungtinių Valstijų rei
kalai tose salose.

Oro Bombos Sunai
kino 96 Proc. Nacių 
Gazolino Pramones

Washington. — Vienas 
aukštas Amerikos oro jėgų 
oficierius skaičiuoja, kad 
talkininkai oro bombomis 
sunaikino jau 96 nuošim-

gamybos, 92 procentai plie
no ir 99 proc. kietosios an
glies gamybos. Be to, talki
ninkai užėmė vietas bei į- 

įmones, kurios duodavo na
ščiams 75 iki 95 nuošimčių 
žibalo.

Sovietai yra užėmę 40 
procentų Vokietijos rakie- 
tinių - švirkščiamųjų lėk
tuvų fabrikų ir 45 procen
tus kitų lėktuvų dirbyklų.

Dabar Vokietija pasiga
mina tik mažą dalelę to gu
mos, trokų ir tankų kiekio, 
kurio naciam reikėtų karui 
vesti.

i
t
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Prezidentas Truman už Bretton 
9 

Ntoods Nutarimus
Praeitą antradienį prez. Truman tu

rėjo pirmą pasikalbėjimą su spaudos ir 
radijo korespondentais. Pokalbiui susi
rinko apie 300 asmenų, daugiau negu ka
da nors tos rūšies pokalbiuose būdavo 
dalyvaujant prez. Rooseveltui. Kiekvie
nam buvo įdomu išgirsti naujo preziden
to žodį, kiekvienas norėjo iš arčiau jį 
pamatyti.

Prez. Trumanas tarėsi su jais draugiš
kai. Į paklausimus jis atsakinėjo, į ku
riuos buvo galima atsakinėti. Kitus pra
leido “pro šalį”.

Nors tokiuose pokalbiuose nevalia 
prez. kalbos cituoti, — valia, jo žodžius 
tik savaip atpasakoti, — tačiau prezi- 

" dentas visuomet turi būti atsargus, kad 
neišsišokti, nepasakyti ko nors tokio, 
kuris pakenktų bendriesiems krašto in
teresams.

Svarbiausia, tačiau, šiame pokalbyje 
buvo ta prez. Trumano pastaba, būtent, 
kad jis stoja už Bretton Woods konfe
rencijos nutarimus ir už tai, kad tuos 
nutarimus Jungtinių Valstijij kongresas 
užgirtų.

Bretton Woods (N. H.) konferencija 
įvyko praeitais metais. Ten buvo nutar
ta įkurti tarptautinį banką .ir tarptauti
nį fondą ekonominiams reikalams regu
liuoti, silpnesnėms šalims padėti pasko
lomis.

Kongrese atsiranda priešingų užgy- 
rimui. Kai kurie stambieji Amerikos 
bankininkai išstojo prieš Bretton Woods 
nutarimus ir šitie bankininkai susirado 
draugų kongrese.

Prez. Rooseveltas stojo už tai, kad 
kongresas juo greičiau užgirtų Bretton 
Woods konferencijos tarimus.

Tą patį sako'dabar ir prez. Truma
nas.

To paties reikalauja milijonai Ameri
kos žmonių. *

Nes, jeigu mūsų kongresas neužgirtų 
Bretton Woods konferencijos tarimų, 
tai jau tas vienas faktas užduotų smū
gį visokiom tarptautinėm konferenci
jom. Kiti kraštai sakytų: kam mums va
žiuoti į konferencijas ir daryti tarimus, 
jei juos Amerikos kongresas atmeta?

Bet svarbiausiai Bretton Woods tari
mų užgyrimas reikštų padėjimą tvirto 
pagrindo ekonominiam bendradarbiavi
mui tuojau po karo.

>i ' Atsimoka!.
Mūsų krašto vyriausybė pripažino 

Argentinos, valdžią tuojau prieš prezi
dento Roosevelto mirtį. Mes tuomet sa
kėme, jog šis pripažinimas yra klaida, 
kadangi Argentinos valdžia (vadovauja
ma Farrell-Perono) yra fašistinė. Jeigu 
ji paskelbė karą fašistinei Ašiai, tai tik 
tam, kad gauti pripažinimą ir kaip nors 
įsiveržti į San Francisco konferenciją.

Kad taip buvo, liudija ir šis įvykis: 
Tuojau, kai tik buvo sužinota, kad mi
rė prez. Rooseveltas, Argentinos politi
niai ir intelektualiniai vadai tuojau mo- 
josi sušaukti masinį mitingą prezidentui 
Rooseveltui pagerbti.

Deja, fašistinė Argentįnos valdžia pa
reiškė: Nevalia!

Mitingo šaukimą uždraudė, o uždrau
dė dėl to, kad Farrell-Peron žinojo, jog 
tokiame mitinge bus kalbama apie de
mokratiją ir jos didžiulį vadą, mirusį 
prez. Rooseveltą.

Peronas, beje, išleido pareiškimą, skel
biantį, jog vyriausybė neleisianti nie
kam kritikuoti joSjnes jos kritikavimas 
reikštų “karui Kenkimą.” Kurie.bandys 
vyriausybę kritikuoti, tie bus skaudžiai, 
be pasigailėjimo, baudžiami!

Bet pulk. Peronas pamiršta, kad Ar
gentina tebekariauja tik prieš savo liau
dį, o ne prieš ką kitą.

Ernie Pyle
Vienas žymiausiųjų Amerikos karo 

korespondentų, Ernie Pyle, šiomis die
nomis žuvo netoli Okinawos, . Pacifike. 
Tai jau kelintas iš eilės Amerikos laik
raštininkas krinta karo sukuryj, eida
mas savo pareigas.

Ernie Pyle buvo dar jaunas amžiumi, 
bet gražiai pasižymėjęs korespondentas. 
Jis kadaise gyveno Londone, kai tasai 
miestas buvo be atodairos vokiečių bom- 
banešių bombarduojamas.

Paskui buvo Šiaurės Afrikoje, vėliau 
Italijoj, dar vėliau Franci joje, o iš čia 
nuvyko į Pacifiką ir ten krito nuo japo
niškos kulipkos.

Ernie Pyle tuo pasižymėjo, kad jis 
daugiausiai rašė iš eilinių kareivių gy
venimo. Su jais jis daugiausiai laiko pra
leido, su jais gyveno ir apie tą gyvenimą 
rašė savo įspūdžius. Pyle ne kaip • kiti 
korespondentai, kurie tik laukia, ką 
jiems pasakys aukštieji karininkai. Jis 
surado užtenkamai medžiagos rašymui 
iš pasikalbėjimų su kareiviais.

Vieną trūkumą jo raštuose tūli kriti
kai surasdavo: stoką politinio ryšku
mo, stoką pravedimo anti-fašistinės są
vokos, stoką parodymo, kad mes mušam 
ne tik japonus, kaipo japonus, ne tik 
vokiečius, kaipo vokiečius, bet mušame 
juos, kaipo grobikus, fašistus, demokra
tijos priešus.

Gaila jauno ir gabaus žurnalisto, gai
la Pyle!

Korikas Plechavičius Jiems 
‘ ‘Patrijotas’

Dienraštis Vilnis rašo:
“Darbininko’’ N-ry iš 10 d. balandžio 

Urbonavičius ima savo globon gen. Ple
chavičių, vieną iš bjauriausių Lietuvos 
liaudies priešų.

Jo nuomone, Plechavičius-nebuvo kvis- 
lingas, bet kovotojas už lietuvių tautos 
teises!

Ginčytis su Urbonavičium nėra reika
lo. Užtenka užrekorduoti jo sutapimą su 
parsidavėliais. Žinoma, Kubiliūnas, Ur
bonavičiaus akimis žiūrint, taip-pat nėra 
kvislingas.

Niekas, ką Šv. Juozapo Sąjungos or
ganas spausdina, mus nenustebina. At
siminkime, tas pats laikraštis 1940 me
tais ragino Amerikos lietuvius prašyti 
Hitlerio, kad jis eitų Lietuvą vaduoti!

Kai redaktorius prieina prie tokio taš
ko, kada Hitlerį skaito tautų vaduoto
ju, tai jam viskas bus balta, kas demo
kratiją mylinčiajai žmonijai yra juoda!

Išmintingas Patvarkymas
Generolas Eisenhower pranešė, jog ne

bus paskelbta V-E Day (pergalės diena 
Europoj), iki nebus išnaikinta paskuti
nė vokiečių gūšta, paskutinis jų įsitvirti
nimas.

Tai išmintingas patvarkymas, kuriuo 
gali džiaugtis kiekvienas žmogus.

Iki šiol buvo manyta, būk tuojau, kai 
tik talkininkų armijos susitiks Vokietijo
je su Raudonąja Armija, kai tik žlugs 
Berlynas, tuomet ir būsianti paskelbta 
pergalės diena Europoje. Gi vėliau, po 
tos dienos, būsią baigti mušti vokiečiai 
apsupimuose.

Tai nebūtų atrodę gerai, nes tuomet, 
kai mes būtume minėję pergalę ir 
džiaugęsi, mūsų kariai dar vis būtų tu
rėję ten kovoti ir gal ne vienas jų žūti.

Mūsų didžioji iškilmė, Laisvės pikni
kas, artėja. Prašome Tamstos priimti šį 
pranešimą kaipo asmenišką Tamstos ir 
Tamstos draugų užkvietimą į Laisvės pik

niką liepos-July 1 d. Piknikas bus Klaš- 
Čiaus Clinton Park, Maspeth, L. L, N.

Kur tik susitinkate savo draugus ir 
pažįstamus, pasisakykite, kad 1 d. liepos 
(July 1st) jūs būsit Clinton Parke, dien
raščio Laisvės piknike. Už tą priminimą 
jie bus jums dėkingi, nes ir jie norės 
būti Laisvės piknike.' Taipgi iš anksto 
įsigykite įžangos bilietus, nes gal jums 
patekti viena iš trijų prie įžangos bilie
to skiriamų dovanų.

Šitiems naciams nebereikės daugiau garbinti Hitlerį 
ir už ji kovoti. Amerikiečiu taikli kulka juos nudėjo 
Frankfurto gatvėje. Civiliniai žmonės praeina pro juos 
be didelio susirūpinimo.

Labai Geri ir Gana Prasti Pavyzdžiai
Dažnai aš nepajėgiu su

prasti kai kurių mūsų Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos narių nerangumo. Ne
galima sakyti, kad jie or
ganizacijos nepaiso. Jei jie 
organizacijos nemylėtų, tai 
jai nepriklausytų. Daugelis 
jų priklauso nuo pat Drau
gijos įsikūrimo prieš tris
dešimt metų. Ir, žinoma, 
priklausys jai, kol nelauk
toji mirtis neišbrauks jų iš 
gyvųjų tarpo. Daugelį tų 
narių pažįstu asmeniškai. 
Geri, nuoširdūs, susipratę 
darbininkai bei darbinin
kės. Ne tik politiniai suma
nūs, bet ir veiklūs savo ko
lonijoje.

Bet kai jiems prisieina 
savo Draugijos narines 
duokles pasimokėti, su jais 
didžiausia bėda. Kaip tą 
‘“mirtį”, jie atidėlioja ir a- 
tidėlioja, laukdami, kad kas 
nors ateis pas juos ir pa
prašys užsimokėti! O tai

nariai ir veikėjai? Ką jie 
daro? Ką jie galvoja? Iš 
kur, jie mano, Draugija ga
vo pinigų užmokėti už padi
dintą pirmąjį šių metų 
Šviesos numerį? Iš kur 
Draugija gavo apie tūks
tantį dolerių įmokėjimui 
spaustuvei už darymą šių 
metų knygos?

Jau tik pagalvojus apie 
tai visa, turėtų minėtų kuo
pų nariams ir veikėjams 
kilti galvoje mintis, jog jų 
apsileidimas; nerangumas, 
nesirūpinimas greitu atliki
mu paprasčiausių jų organi
zacinių pareigų, neina 
Draugijai sveikatom Tie
siog net sunku suprasti: 
Nejaugi tų visų kuopų nei 
vienas narys dar nėra mo
kėjęs duoklių už šiuos me
tus, kuomet jau net ketvir
tasis mėnuo baigia nuslink
ti į istoriją? O gal kuopų 
valdybos surinktas duokles 
laiko pas save ir gadina sa-

i Lietuviai Grįžta iš Hitle-*- ___
i rimukų Vergovės

Rašo L. Kapočius
į ~KAUNAS. — Tūkstan-(daryti mušant, dratiniais 
Ičiai lietuvių, latvių, balta- bizūnais. Gestapininkai dro- 
| rusių ir rusų, kurie buvo žė jai per dešinę ausį taip, 
išvežti Vokietijon ir ku- kad trūko ausies būgnelis 
riuos Raudonoji Armija jau; ir ji paliko kurčia ant de- 
išlaisvino, traukia Rytų | šinės ausies.

I Prūsijos keliais į rytus, lin- Po 3-jų mėnesių tokių kau
kui savo namų . kinimų, ji buvo paleista ir

Raudon. Armijos trokų i pasiųsta atgal į tą pačią
I kolona atvežė virš 300 lie-1 dirbtuvę. Petrė negavo jo- 
tuvių, išalisvintų Rytų Prū-lkio atlyginimo už jos darbą, 
sijoj. Žemiau mes paduoda-1 Nei vieno laiško negavo iš 
me keletą jų pasakojimų, j namų per ištisus du metus.

juk negerai. 0 tai juk var-įvo kuopų vardą?
ginimas kitų narių ir atsi- Kaip ten nebūtų, keno 
likimas pačiose pagrindinė- kaltė nebūtų, kaip matote, 
se organizacinėse pareigo- reikalas svarbus ir reika- 
se. Įlingas rimto dėmesio. Cent

ro sekretorius vėl išsiuntį-

Ona Matijonaitienė, A- 
leksoto gyventoja, papasa
kojo:

“1941 metais aš ėjau į 
bažnyčią. Staiga iš mažos 
gatvės pasigirdo balsas su
stoti. Apsižiūrėjus aplink, 

(pamačiau du koviečius su 
Į automatiniais š a u t u vais 
i rankose. Jie įsakė man eiti 
paskui juos. Nei prašymai 

įsu ašaromis nieko negelbė
ji- , '

“Jie nusivedė mane prie 
vokiečių sunkvežimio, kuris 
stovėjo prie Maisto fabriko, 
įmetė mane į tą sunkveži
mį ir išsivežė mane į Nbr- 
denburgą, Rytų Prūsijoj. 
Du maži vaikai paliko na
mie be duonos ir be jokios 
priežiūros.

“Jie mane nugabeno ant 
Šrioderio ūkio, kur aš ver
gavau tris metus. Aš bu
vau priversta šerti 35 kar
ves, valyti kiaulininką ir 
prižiūrėti keletą tuzinų žin
dančių paršiukų. Aš turė
jau miegoti kiaulininke. 
Man buvo uždrausta val
gyti su kitais barono tar
nais.

“ ‘Tu, prakeikta utele, 
duodi bulvių, skirtų kiau
lėms, tiems Ostlando tingi
niams’, sušuko į mane baro
no kpmisorius, kuomet aš 
paprašiau jį pavelyti valgy
ti kartu su kitais darbinin
kais.”

Petrė Mijūnaitė, Kauno 
tekstilės fabriko darbinin
kė, per du metu dirbo hit
lerininko Fredolčo dirbtu
vėje Rastenburge. Ji pasa
koja:

“Aš niekad neturėjau 
šventės ar laisvos dienos. 
Aš buvau p r iv e r - 
sta dirbti nuo 14 iki 16 va
landų į dieną.”

Kuomet Petrė atsisakė 
dirbti ilgiau, tai Fredolčas 
atidavė ją gestapininkams. 
Ji buvo laikoma kalėjime 
tris mėnesius. Ji buvo mu
šama ir badu marinama. 
Jos rankos ir’kojos dabar 
tiiri ženklus, kurie buvo pa-

Vokįečiai Sušaudė Lietu
vius Darbininkus

“Keturiasdešimt du lietu
viai darbininkai buvo su
šaudyti spalio mėnesį, 1944 
metais, Bishofsteine,” pasa
koja M. Narbutas, Taura
gės darbininkas, kadangi 

(jie atsisakė užgesinti ugnį 
; amunicijos vietoj, kada So- 
! vietų orlaiviai užlėkė.

Pranas Bieliauskas, vals
tietis, pasakoja:

“Kada frontas artinosi 
prie Šakių, hitlerininkai po 
prievarta išvarė visus gy- 

iventojus iš mūsų apskričio 
• į Vokietiją. Visa mano šei
myna ir aš pats buvome nu
varyti į Goldsbacho apskri
tį. Varydami mus į Vokie
tiją, hitlerininkai žadėjo 
! duoti mums • maisto ir ne
naudoti mūsų prie verstinų 
darbų. Bet kaip tik mes at- 
sitolinom nuo Lietuvos ru- 

(bežiaus, hitlerininkai atė- 
|mė iš mūsų viską ir pasiun
tė mus ir mūsų arklius bu- 
davojimui fortifikacijų. 
Mes tenai dirbome ištisus 
mėnesius. Kada Raudonoji 
Armija prasiveržė pirmyn į 

, Rytų Prūsiją, hitlerininkai 
nuvežė kelis šimtus lietuvių 

ivalstiečių į Rytų Prūsijos 
(gilumą. Mus įgabenus į mi- 
išką, mano duktė ir vyres
nis sūnus bandė pabėgti. 
(Hitlerininkai juos nušovė. 
(Man''pavyko pabėgti. Tuo
met tame miške naciai su
šaudė keletą tuzinų lietu
viu valstiečiu.”

Nuvargę ir sudriskę Lie
tuvos valstiečiai dabar 
grįžta iš Vokietijos vergi
jos ir s v e i k i na sa
vo gimtąją žemę su dideliu 
džiaugsmu.

Matulaitis Jonas, Vilka
viškio gyventojas, sustojo 
prie savo ūkio, vokiečių su
griauto, ir pareiškė:

“Aš pradėsiu gyvenimą iš 
naujo. Bet prakeikti vokie
čiai tegul žino, kad jie ko
jos niekad neįkels į mano 
ar mano vaikų žemę. Aš

Gal tai yra “liga?” Reikia 
nuo jos gydytis. Visuomet 
reikia šitaip galvoti: Jeigu 
visi kiti nariai elgsis taip 
pat ir duoklių nemokės ar
ba lauks pačios pabaigos 
metų, tai iš ko versis mū
sų Draugija? Ji negalės nė 
iš vietos pasijudinti, nega
lės nei Šviesos, nei knygos 
išleisti. Kas tada? Ką tada 
pasakys tie patys nerangie
ji nariai Draugijos Centra- 
liniam Komitetui ?

Mudu su centro sekreto
riumi dažnai persimetame 
mintimis apie mūsų Drau
gijos stovį. Jis man sako, 
kad šiuo tarpu stovime ši
taip: Mes turime net 42 
kuopas, kurios jau yra su
mokėjusios duokles už vi
sus narius. Tos kuopos su
daro garbės surašą. Tai 
puikus akyvumo ir darbštu
mo pavyzdys. Didžiausia 
garbė jųjų finansiniams se
kretoriams ir kitiems veikė
jams. Reikia nuoširdžiai ir 
karštai tų kuopų narius pa
sveikinti. Bet štai kitas pa
vyzdys: Mes dar turime net 
51 kuopą, iš kurių nesame 
centre gavę duoklių nė už 
vieną narį! Kur šių kuopų

nėjo kuopoms smarkius pa
raginimus. Valdybos nepri
valo juos palaidoti savo ar
chyvuose.

Žinau, kad gal tik vie
nas kitas mūsų Draugijos 

| narys nėra Laisvės ar Vil- 
jnies skaitytojas. Todėl, ap
art tiesioginių susirašinėji- 

Imų su kuopomis, tenka pa
naudoti ir dienraščių špal- 
i tas diskusavimui mūsų or- 
įganizacijos problemų. Gal 
ne visi skaitysite šį straip
snelį, bet kurie skaitysite, 
būkite toki geri, pamąsty
kite apie čionai pakeltuo
sius klausimus. Jeigu dar 
nesate pąsimokėję savo 

(duoklių į Lietuvių Litera
tūros Draugiją, pasimokė- 

> kite be jokio atidėliojimo, 
i Jei jau esate pąsimokėję, 
priminkite tiems, kurie dar 
nėra mokėję. Tegul susida- 

iro visoje organizacijoje to
kia atmosfera tuo reikalu, 
jog joje neturėtų jaustis 
gerai nei vienas narys, ku
ris dėl savo nerangumo at
silieka nuo tų paprastųjų 
organizacinių pareigų!

A. Bimba, 
LLD. pirmininkas.

DRUSKININKU VASARVIETĖ
Vilnius, sausio 13 (Spau

dos biuras, per Press Wire
less). — Druskininkai ran
dasi ties Nemuno krantais, 
jo įlinkime, tarp puikiausių 
girių. Vasarvietė savo svei
katos maudynėmis ir moliu 
žinoma ne vien tiktai Lie
tuvoje.

Laike nacių okupacijos 
i tik vokiečiai galėjo ten gy- 
Įdytis. Jie užėmė ligonbu- 
Ičius, maudėsi. Visi kiti tu- 
irėjo tik vieną teisę: dirbti 
vokiečiams. Net ir vietos 

j gyventojams buvo drau
džiama į parką užeiti. Ten 
buvo ruošiami koncertai,' 
bet kaimynai juos tegalėjo 
klausytis tiktai kitoje tvo
ros pusėje. Ten buvo resto
ranų, kavinių, bet kaimy
nai už jų lankymą atsimo
kėdavo dviejų savaičių are
štu. Prie progos pasakysi
me, kad buvo galima gauti 
leidimas naudotis maudynė
mis. Jį išduodavo pats na
cių komisaras. Kad jį iš
gauti, reikėjo rekomendaci
jos, ir privalėjo “gerai už- 

pasiunčiau į Raudonąją Ar
miją du savo sūnus. Lai jie 
padeda nušluot tą rudą plė- 
gą. Kai tik sutvarkysiu sa
vo šeimos reikalus, aš irgi 
eisiu, kad atkeršijus hitle
rininkams.”

mokėti.” Nacių viršininkas 
turėjo prisirišimą prie auk
so. Gi tarnautojai buvo 
mažiau besotiški: už mažą 
atlyginimą leisdavo maudy
tis kuomet vokiečiai miego
davo.

Kada frontas priartėjo 
prie vasarvietės, vokiečiai 
su savo komisaru pradėjo 
organizuotą vogimą. Išsive
žė ligonbučių ir maudynių 
įrengimus. Ištisi konvojai 
su privogtu turtu traukė į 
Vokietiją.

Išbėgant naciai ryžosi su
naikinti visą vasarvietę, 
tačiau tik spėjo padegti pa
što namus. Tuoj po to, ki
toje upės pusėje iš patran
kų apšaudė vasarvietę ir 
dalį jos sugriovė, kartu su 
daugeliu namų. Norėjo, kad 
lietuviai neturėtų kur gy
dytis.

Dabar įtemptai dirbama 
dėl paruošimo maudynėms 
vietos ir dėl pacientų pri
ėmimo. Tarybų Lietuvos 
vyriausybė tam tikslui pa
skyrė dideles sumas. Svei
katingumo K o m isariatas 
atsteigs nuo 100 iki 150 
vietų sergantiesiems; ki
tos įstaigos — 100. Nežiū
rint nacių, lietuviai vėl gy
dysis Druskininkuose, ne
atsižvelgiant į jų socialinę 
padėtį. (Iš “Darbo”)
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WORCESTER, MASS. CHICAGOS ŽINIOS
neišpuola. Mat, sakys, savo, 
tai ir giria. Palieku tą darbą 
So. Bostono korespondentam, 
kurie matys ir girdės mūsų! 
chorą ateinantį sekmadienį, 22 I 
d. balandžio. Bet vis tik pui-! 
ku, kad iš apie 25 dainų be
veik visos išėjo gerai. Maniau, 
gal man tik taip atrodo už tai, 
kad mūsų choras, tai pasi
klausiau pabaigoj lošimo, ką 
žmonės kalba. Visi sako: pui
ku, gražu, ir nenori skirstytis, 
o vis dalinasi įspūdžiais ir gau
do mūsų dainininkus, kad pa
spausti jiems ranką.

Užklausiau vieno draugo iš 
kito miesto, kain patiko. Sa
ko: “Mačiau daug lietuvių lo
šimų ir girdėjau dainų, bet 
taip gražiai atliekant, tai pir
mą kartą.” Užklausiau antro 
dar iš kito miesto ir tas tą pa
tį. Na, tai man nebelieka nie
ko pridėti. •

Tuojaus po lošimo mokyto
ja J. Karsokienė kažin kur 
dingo ir žmonės, kurie skubė
jo eiti namo, negalėjo surasti, 
kad paačiuoti jai už tokį šau
nų sumokinimą.

Aš ir pats neradau ir išėjau, 
nes reikia skubėti į darbą. Po 
lošimo buvo duodama vakarie
nė, kurioje, kaip man ant ry
tojaus sakė, dalyvavo taip pat 
užtektinai žmonių ir atsirado 
ir mokytoja.

Ateinantį sekmadienį, 22 d. 
balandžio tas pats choras su 
savo visu “Nemiegamu Kai- 

! mu” važiuoja į So. Bostoną. 
Taigi so. bostoniečiai, būkite 
visi, matykite ir girdėkite, ką 

; Worcesterio lietuviai gali. Ir 
1 jei jiems nusiseks taip sulošti, 
1 kaip jie sulošė namie, tai jūs 
būsite tikrai patenkinti ir mi
nėsite mūsų chorą.

S.J.

Aido Choras Važiuoja j 
Bostoną

Sekmadienį, 15 balandžio, 
Worcesterio ir apylinkių me
no mylėtojų prisirinko pilna 
didžiulė Sūnų ir Dukterų sve
tainė pamatyti tą garsiąją ope
retę : “Kada Kaimas Nemie
ga.”

Pirma pradedant lošimą drg. 
Sukackienė pasakė, nors trum
pą, bet labai gražią ir įspū
dingą prakalbą pagerbimui 
mūsų mirusiojo prezidento 
Roosevelto. Pabaigus prakal
ba, skaitlinga publika sustojo' 
ir palenkę galvas stovėjo ra
miai, o po tam mūsų choras 
sugiedojo Amerikos himną 
taip gražiai, kaip retai kur 
galima girdėti. Dabartinis mū-i 
sų choras susideda daugumo
je iš jaunimo, nors yra keletas 
vyrų ir moterų iš senesniųjų, 
čia vis vaikai mūsų drangų : P. 
Plokštys, E. Lazarevičia, A. 
Dupša, A. žitkiūtė, N. čepo- 
niutė, H. Ališauskaitė, M. Ky- 
žienė su dukrele ir H. Janulie- 
nė su visa šeimyna.

Laukiame pradedant. Apsi
dairius matau, kad čia ne 
vien Worcesterio publika, bet 
yra draugų ir iš Hudsono, 
Kaulakiai iš Marlboro ir net iš 
tolimų miestų; Vilkauskų šei
myna iš Nashua, Kukaitis su 
draugais iš Montello, iš Lowel- 
lio Dovidonis. Kaip visuomet, 
taip ir šį sykį choras pasirodė 
šauniai su dainomis ir šokiais. 
Lošimas išėjo taip pat gerai, 
ypač svarbiausios rolės, nes jas 
lošė scenos veteranai.

Iš naujųjų, reikia ypač pa
žymėti Marytę ir Mortą — abi 
jos bus puikios aktorkos. Ne- 
Įvardinu nei vieno aktoriaus, 
nes man, kaip vietiniam, girti

Baltimore, Md.
Kitus Kritikuoja, Bet Patys 

Kritikos Nepriima

Geležinkeliečių unijos laik
raštukas “LABOR,” kuris iš
eina Washingtone, kovo 24 d. 
smarkiai kritikavo tuos, kurie 
kritikavo Amerikos Darbo Fe
deracijos Unijas už nedalyva
vimą Pasaulinėj Amatininkų 
Unijų Konferencijoj Londo
ne. Aš, matydamas jų kritiką 
“Labor” parašiau korespon
dencija, bet “Labor” mano 
korespondencijos n e t a Ipino, 
tik laišku davė atsakymą. Ma
no korespondencija skambėjo 
sekamai:

To the Editor of Labor: I 
have read an article in Labor 
of March 24, 1945 headlined: 
“A.F.L. HITS BACK AT CRI
TICS OF STAND ON LON
DON PARLEY,” in part you 
said: “Most of the brickbats 
have come from those CIO 
unions which are controlled by 
Communists. . . ” That is what 
a Hitler says. Furthermore an 
article said: “. . .the labor or
ganizations of Soviet Russia 
do not and cannot perform the 
same functions asz unions in 
free democratic nations. . . ”

Why not, may Labor ex
plain ?

Still further article says: 
“The facts are that delegates 
from Russia are not delegates 
from free labor unions, they 
are picked from the central 
committee...” Well, even if 
it so, then how delegates the 
central if not labor unions and 
all USSR citizens, may Labor 
explain ?

More yet, same article says: 
“I am unwilling that we should 
permit them to attempt to 
make the people* of this coun
try accept the Russian form 
of government.” Well, did the 
USSR Labor Unions delegates 
in recent World Trade Unions 
Conference in London offer 
Londoners to accept their form 
of government? If England 
and other labor unions did not 
affright to meet USSR Labor 
Trade Unions, so why AFL 
was to affright about?

When AF of L speak of

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

Laisvė—Libert^, Lithuanian baily

Amerikos tankai ant salos Okinawa, tik 300 mylių nuo Tokyo. Ten, nors labai 
lėtai ir sunkiai, bet mūsų kovūnai japonus muša ir grūda i jūrą. ;

ALDLD ANTRO APSKRIČIO NAUJŲ NARIU VAJAUS ŽINIOS

“Russia” in fact there is no 
Russia. Russia do not exist 
since 1917. Russia is only one 
part of sixteen republics and 
all sixteen is Union of So
viet Socialist Republics. So 
why LABOR keep its readers 
misinform about that Country.

Aukščiau suminėta mano ko
respondencija pakol kas dar 
netilpo, žemiau patalpinu man 
atsakymą nuo Labor. 
“My dear Mr. Vitkus:

“Glad to get your views. 
Labor has always stood for a 
square deal for Russia, but it 
is opposed to the plan of some 
American “Reds” to sneak 
Communism into this country.

Sincerely,
Edward Keating 
Manager.”

Well, mano korespondenci
ja Labor’iuj ne “košer.7 Ot 
šitokias korespondencijas, tai 
Labor su mielu noru talpina, 
pasiskaitykite:

“To the Editor of Labor: I 
have been trade unionist for 
40 years. In my youth, I was 
a Socialist and freely criti
cized labor leaders for their 
failure to organize a Labor 
Party.

“Now I am convinced they 
were right and I was wrong. 
Because of their non-partisan 
policy, the unions have been 
able to get a vast amount of 
legislation of direct benefit to 
the workers. I am sure we 
couldn’t have equalled that re
cord if we had wandered off 
after a Labor Party.

Minneapolis, Minn., S. O.” 
Matote, socialistai mainė ir 

mainys kailį. Jie traukėsi nuo 
pažangiųjų organizacijų, o 
glaudžiasi prie biurokratų ir 
su pasididžiavimu pasisako, 
kad jie sutinka su biurokratiš
ka pasenusia politika. Na, o 
Labor’iuj kai tik ir patinka 
tokios korespondencijos ir jas 
su mielu noru talpina. O ma
no korespondencija federaci
jos biurokratams buvo per 
karšta, todėl ją ir netalpino, 
o tik laišku davė atsakymą.

Vitkus.

Be galo malonu skaityti to
kias žinias iš vajaus eigos, 
kaip drg. J. Bimbos iš Pater- 
sono, kurios tilpo Laisvėj, ba
landžio 10 d. Net septyni nau
ji nariai gauti tik per vieną 
gerą pasidarbavimą! Tuomi 
patersoniečiai, iš tikrųjų, pa
rodė visoms mūsų apskričio 
kuopoms, kas galima nuveikti, 
jeigu tik draugai deda pastan
gų1 darbo atlikimui, O jeigu. 

: patersoniečiai gali atlikti to- 
! kią didelę pradžią tik vienu 
' pasimojimu, tai aš pilnai pasi- 
■ tikiu drg. Bimbos pažadams, 
Jog jie greitoje ateityje dar ir 
daugiau pasirodys. Taip, tai 

; linksma žinia iš Patersono.
Nuo pat pradžios vajaus aš 

i turėjau tą nuomonę, jog yra 
' galimybės gauti naujų narių į 
mūsų apskričio kuopas, jog 
naujų narių gavimo- dirva dar 
neišsisėmusi. Ir tą mano nuo
monę jau patvirtino ne tik pa
tersoniečiai, ale ir kitos mūsų 
veiklios kuopos. Bayonniečiai 
patys pirmieji parodė tą gali
mybę. Jie tuojau, vajaus pra
džioje, padidino savo kuopą 
net čielu trečdaliu. Neužilgo 
pirma kuopa turėjo prakalbas 
Brook lyne. Tos kuopos drau
gai gavo prakalbų laiku net 
penkis naujus narius. Kaip ir 
Patersone, jie gavo ir pasiža
dėjusių, kuriuos, be abejonės, 
greitu laiku įtrauks kuopon.

Bet yra daugelis mūsų ap
skričio kuopų, iš kurių kaip ir 
nieko nesigirdi. Aš nuožiūrą 
turiu, kad New ark o draugai 
sekantieji turėtų sukrusti ir 
parodyti, ką jie gali. O New
ark o naujų narių gavimo dir
va į mūsų organizaciją dar 
neišsisėmusi nei kiek ne dau
giau, kaip ir patersoniečių, 
bayonniečių ar brooklyniečių. 
Jų tik laukia pastangos, o pa
sekmės jiems bus geros. Ką 
sakote, draugai newarkieciai ?

Iš Elizabetho irgi nieko ne
sigirdi, kiek tai liečia naujų 
narių gavimo lenktynes. Eli- 
zabethiečiai, iš tikrųjų, turėtų 
sukrusti naujų narių gavime į 
savo Literatūros Draugijos 
kuopą. Ten yra medžiagos dėl 
naujų narių, man žinoma. Te
nykščių draugų • pasidarbavi
mas gali atnešti ir gan gerų 
vaisių, jeigu jie visi tik stos 
darban.

Suprantu,’ elizabethiečiams 
bėda, kad jie išsisklaidę, iš 
centro, kur jų kuopa randasi. 
Iš tos priežasties, z matytis, 
jiems ne taip paranku įsikin
kyti į šį lenktynių vajų. Bet 
aš pasitikėjimą turiu, kad jie 
sukrus ir vajaus darbą atliks 
nei kiek neblogesnį, kaip ir ki
tų miestų draugai. Bet kadan
gi lenktynių vajaus laikas jau 
eina prie pabaigos, tai man 
dikčiai norisi paraginti tenai- 
tinius draugus ilgiau nieko ne
laukti, ale imtis darbo naujų 
narių gavime.

Ką sakote, pirmaeiliai Eli
zabetho kuopos nariai — Stri- 
peika, Seralis, Skairius, Wiz- 
boras, Andriunas ir kiti ? 
Draugai, ilgiau laukti su nau
jų narių gavimu pavojinga! 

Vajaus laikas pasibaigs su 
paskutine diena birželio. Jei
gu mes negausime dviejų šim
tų narių į savo apskritį iki 
tos dienos, tai mums teks ne
užmirština gėda. Todėl tuojau 
eikite pas tuos žmones, ku
riuos nužiūrite, galint būti 
mūsų organizacijos nariais ir 
kalbinkite juos stoti į ALDLD 
be atidėliojimo. Pasitikiu pil
niausiai, jog elizabethiečiai 
nepadarys savo apskričiui gė
dos šiose lenktynėse.

Labai džiaugiuosi, kad turi
me Antrame Apskrityje 81-mą 
kuopą. Tai mūsų moterų kuo
pa. Ji mūsų apskrityj stovi, 
kaip kokis apskričio kampinis 
akmuo. Ji visada atsižymi di
deliais darbais — rengime 
parengimų, -aukomis, pašelpa 
Lietuvoš^žmon^is ir kitkuo.

Nemažą viltį turėjau lenk
tynes laimėti atsidėdamas ant 
šios kuopos. Kas gaus, kas ne
gaus naujų narių, maniau sau, 
bet ši kuopa, tai jų jau ’gaus. 
Taip maniau, bet kol kas ta 
mūsų brangioji kuopa dar ne
pasirodo su naujais nariais. O 
gal aš tik nepastebėjau?

Kas atsitiko,, draugės? Gal 
perdaug užimtos kitais svar
biais darbais? Tas 'gali būti, 
žinau jūsų darbštumą. Bet 
kaip galėdamos, draugutės, 
pakrypkite vajaus pusėn, pul
kitės gauti tas naujas nares 
savo kuopon. Lenktynes su 
Čikaga mums reikia laimėti, 
kitokios ir kalbos negali būti.

Jersey City 16-tos kuopos 
draugai sako, kad jie nori su
lyginti savo kuopos narių skai
čių su kuopos numeriu. Ne, 
draugai, neužtenka; tik vie
no naujo nario kuopon neuž
tenka šiame taip svarbiame 
lenktynių vajuje. Pageidauti
na, kad jūs dėtumėte didesnes 
pastangas ir gautumėte jeigu 
jau ne dubeltavą kuopos skai
čių, tai nors kokiu trečdaliu 
daugiau.

O kaip su tuo Apskričio Ko
miteto patarimu eiti pas kiek
vieną pažįstamą gavimui nau
jų narių? Ar daugelis jau mė
ginote, kurie laišku gavote su 
tuo patarimu ? Mes vis dar lai
komės, jog tai geriausias bū
das gavime naujų narių, jeigu 
tik visi draugai išnaudosime tą 
sumanymą.

Jeigu dar kurie nežino to 
patarimo, tai čia galimą j.į pa
kartoti. Apskričio Komitetas 
patarė visiems savo kuopų na
riams eiti pas pažįstamus ir 
kalbinti priklausyti prie Lite
ratūros Draugijos. Visi žino
me, jog kiekvienas turi nors 
vieną pažįstamą, kuris dar ne
priklauso prie ALDLD. Ir jei
gu kiekvienas tik mėgins pri
kalbinti nors vieną naują narį 
į mūsų organizaciją, tai, sa- 
vaimi aišku, jokios bėdos ne
galėtume turėti gauti 200 nau
jų narių iki pabaigos lenkty
nių vajaus .

Taip, mes raginame, kad 
kiekvienas mūsų apskričio na
rys mėgintų gauti vieną naują 
narį į Literatūros Draugiją. 
Vienas naujas narys gauti yra 

gan mažas reikalavimas iš bi
le ko. Ir manome, kad gan 
lengvas darbas bile draugui, 
jeigu tik jis kiek įvertina savo 
organizaciją.

Visi, kurie dar nemėginote 
Apskričio Komiteto patarimo, 
tuojaus pamislykite, ką turite 
pažįstamą, kuris dar nepri
klauso prie Literatūros Drau
gijos ir eikite tuojaus pas jį 
kalbinti stoti į ALDLD. Taip
gi, yra patarimas, jog naujam 
nariui būtinai reikia duoti 
vieną ALDLD išleistą knygą ir 
Šviesą. Jeigu kas tokios kny
gos ir šviesos neturėtų, tai ne
atidėliojant reikia kreiptis į 
centrą, pas drg. šolomską, ku
ris visada pasirengęs tuomi 
aprūpinti.

Greičiau, greičiau, • draugai, 
dirbkime naujų nariui gavime 
i ALDLD, nes Čikagos apskri
tys jau ištikrųjų lipa mums 
ant kulnų! Nepasiduokime i

A. Gilmanas,
ALDLD 2-ro Ąpskr. Pirm.

Westville, Ill.
Gražiai Atžymėjo Juozo 

Kvietinsko Gimtadienį
Retai iš šio miesto spaudoj 

pasirodo žinučių, žinoma, ma
žame miestelyje nedaug kas 
nutinka, bet jei būtų kruopš
tus korespondentas, tai būtų 
kas parašyti.

Angliakasiai šiuo laiku dir
ba pilną laiką. Nutarta strei
kuoti, jei kompanijos neišpil- 
dys reikalavimo, bet streiko, 
kaip atrodo, nebus, nes liko 
atidėta ant neriboto laiko.

Iš organizacijų kiek daugiau 
veikia tik vietinė LDS kuopa, 
kurioje daugiausia darbuojasi 
Jokūbaitis.
Juozo Kvietinsko Gimtadienis

Kaip ir kitur Vidurvaka- 
riuose, Velykų dienoj buvo 
gražus ir šiltas oras. Velykų 
išvakarėse, šeštadienio vaka
re pastebėjau pusėtiną judru
mą ant Indiana Avė., palei 
Kvietinskų namus. Atvyko jų 
sūnūs ir marčios šventes pra
leisti.

Juozas ir Lucija Kvietinskai 
ir nežinojo, kąd ne Velykom, 
o kitam tikslui suvažiavo jų 
sūnūs ir marčios bei anūkai.

šeštadienio vakarą skaitlin
ga šeima praleido pošnekiam 
apie kasdieninius dalykus. 
Juozas Kvietinskas nei nežino
jo, kokia staigmena rengiama 
dėl jo. Jis viena žinojo, kad 
jam jau bus 60 metų gimta
dienis Velykų dienoj.

Kai sekmadienį sėdo pietus 
valgyti, tai ant stalo pasirodė 
puikus gimtadienio tortas su 
šešiomis žvakutėmis, kurios at
stovavo kiekviena po 10 metų. 
Čia ir pareiškė vyriausias sū
nus Danielius Kvietinskas, ku
ris Chicagoj eina inžinieriaus 
pareigas, kad tai tėvelio gim
tadienis šiandien ir visi sūnūs: 
Danielius ir jo žmona Bemice, 
Vitoldas ir jo žmona Mabel, 
Chesteris ir jo žmona Sofie, ir 
Bruno, kuris dar yra nevedęs, 
taipgi du anūkai pareiškė, kad

28 ASMENYS ATĖJO I 
GRIGAIČIO PRAKALBAS

NIEKO* NEGELBĖJO IR 
SKELBIMAS DISKUSIJŲ 

ŽMONIŲ VILIOJIMUI

Šis mitingėlis geriausia rodo 
grigaitinės politikos ir “gudry

bės” nusibankrutavimą
Seredos vakare, balandžio 

11, Lietuvių Auditorijos mažoj 
salėj buvo prakalbos, rengtos 
lietuvių socialistų “centralinės 
kuopos,’.’ kuri yra taip jau po
pierinė, kaip grigaitinis socia
lizmas .

Rengėjai, matyti, žino, kad 
mažai kas paiso klausyti p. 
Grigaičio postringavimų, dėlto 
jie norėjo suintriguoti žmones 
skelbdami,' jog po prakalbų 
bus diskusijos. Mažai kam ne
žinoma, kaip Grigaitis bijo dis
kusijų ir niekados prie to ne
sileido. Skelbiant diskusijų da
vimą manyta suinteresuoti 
žmones. Bet nesuinteresuota.

Nuėjau jau gerokai įvidurė- 
jus kalbai, bet klausytojų su
skaičiau 28, skaitant ir save ir 
pirmininką. Atmosfera nyki. 
Grigaitis negalėjo paslėpti 
savo nepasitenkinimo. Juk tas 
geriausia rodo jo smukimą. Į 
metus vienos prakalbos ir tik 
pora desėtkų klausytojų, su
skaičius visus tuos, kurie dir
ba su Grigaičiu ir bijo neiti į 
jo mitingus.

Jo kalbos turinys atatiko šio 
mitingėlio mizrenumui. ūpas, 
suprantama, negali būti geras, 
jei per metus bent vieną sykį 
neateina paklausyti Grigaičio 
nors pusė šimtinės žmonių. O 
jis taip giriasi, daktaru titu
luojasi, tiek daug garsinta šios 
prakalbos.

Lietuvą lietuvių “tarybinin- 
kai” gausią, bet negreit ir ne- 
taip, kaip pirmiau Grigaitis 
sakė.

Po prakalbos, J. Kasparaitis 
klausia: Kaip jie gali tikėtis 
Lietuvos nuo Sovietų Sąjungos 
atskyrimo, ar Amerika kara
skelbs Sovietams dėl Lietuvos ?

Grigaitis aiškina, kad karo i 
tikėtis negalima. Sovietų Są- j 
junga perdaug galinga, kaip! 
jau šiame kare pasirodė, bet' 
po karui Amerika gali uždėti i 
ant Sovietų blokadą, o tuomet 
Sovietų Sąjunga badautų ir 
būtų priversta atiduoti Lietu
vą. Amerikos fabrikantai ne
norėsią blokados, nes yra to
kių, kaip Thomas Lamont,I 
Morgano partneris, kurie re-
mia SSSR ir nori biznį su ja 
daryti. Bet valdžia galėtų pri
versti juos prie tokios bloka
dos.

Tokis aiškinimas tikrai yra 
naikiausias savęs apgaulioji- 
mas. Tai rodo, kad samprota
vime Grigaitis taipjau nuban- 
krutavęs, kaip ir politiniai.

Visų pirma, kokis bus išror 
kavimas Amerikos valdžiai 
blokaduoti SSSR?

Antra, blokadavimas SSSR 
kenktų Amerikos ekonomi
niam gyvenimui pavojingi. 
Amerikai reikės Sovietų koo
peracijos po karui, kaip Sovie
tams reikės Amerikos koo
peracijos.

Trečia, Jaltos konferencijoj 
susitaikyta net Lenkijos klau
simu ir Curzono Linija paim
ta pagrindu Lenkijos su SSSR 
rubežiaus. Jei Lenkijos klau
simas taip spręstas, kas svei
kai, blaiviai protaujantis gali 
manyti, kad Amerika norės 
Lietuvoje grąžinti seną reži
mą ?

tai dėl tėvelio, dėl Juozo Kvie
tinsko yra staigmens gimtadie
nio puota.

Žinoma, buvo susijaudinimo 
dėl Juozo, nes jis visai nesiti
kėjo nei puotos ir su tuo šau
nių dovanų jo 60 metų gimta
dienio proga.

Kvietinskų visi sūnūs ir 
marčios gyvena Chicagoj.

Smagiai pasilinksminę, gra
žiai pasivaišinę ir tėveliam vi
so geriausio palinkėję sekma
dienio vakare sūnūs ir mar
čios išvažiavo atgal į Chicagą.

Matęs.

trečias puslapis

Dar Vienas Atatinkamas 
Reiškinys

Rinkta ir aukos Lietuvių 
Tarybai. Surinkta $21.79. Pir
mininkas, Mister Kondroška, 
pasirodė taipjau duosnus, kaip
uiti jo kolegos. Jisai sakė no
rįs išlyginti sumą ir pridėjo 
deną centą, kad padarius ly
giai $21.80. Padengus lėšas, 
likusieji bus atiduoti tarybai.

čia taipjau pasireiškė gero
kas b an k rūtas.

Grigaitis geriausia galėjo 
pamatyti, kad jo neišgelbėjo 
ir su klerikalais susidėjimas. 
Jo įtaka nepaaugo, bet dar 
gerokai smunka. Tokiu svar
biu momentu ir taip retai 
rengdami prakalbą, dar “cen- 
tralinė kuopa,” o tai reiškia 
visos Chicagos, vos tegalėjo 
susikyiestį 28 asmenis, ir tarp 
tų dar radosi priešingų tiems 
neva Socialistams.

Tiek nusigyveno Grigaitis, 
kada tai buvęs socialistų va
das.

Tiek nusibankrutavo lietu
viai socialistai.

Reporteris.

Pasirinko Mirtį Vieton 
Perskyrų

Lucille Erickson, 19 metų 
moteriškė, sužinojus, kad jos 
vyras jūreivis jieško perskyrų, 
paėmė nuodų ir mirė County 
ligoninėj.

Ji ištekėjo už Eugene Erick
son būdama 15 metų amžiaus.

Apeliuoja į Jaunas Moteris
Illinois Nursing Council 

apeliuoja į jaunas merginas ir 
moteris, kad jos stotų mokin
tis slaugėmis — nursėmis. No
rima gauti' apie 250 mokinių 
slaugių mokykloms. Birželio 
mėnesį atsidarys 13 slaugių 
mokyklų kursai.

Slaugių labai reikia karo 
frontams. Mokinės galės tiek 
gero padaryti; kad pavaduos 
namų fronte esančias slauges, 
o tos galės vykti Į karo fron
tus. ‘

Detroit Mick
Detroito Lietuvių Radijo Kliu- 

bas Gražiai Veikia
Daugelis kolonijų nusiskun

džia, kad palaikymas radijo 
programų yra nelengvas daly
kas. Nesakysiu, kad ne tiesa, 
bet tiek galiu pasakyti, kad 
detroitiečiai labai puikiai stovi 
tame klausime.

Vėliausis mūsų raportas ro
do, kad turime ižde $2,714.61. 
Tai tikrai graži suma pinigų, 
ypač kliubui, kuris turi nema
žai išlaidų.

Detroito Lietuvių Radijo 
Kliubas duoda lietuviškus pro- 
gramus per radiją iš stoties 
WJBK kiekvieną sekmadienį, 
nuo 9:30 vai. iki 10 vai. ryte.

Programų vedėjas M. Ma- 
sys gražiai ir puikiai progra
mos veda ir paruošia gražius 
programus, pakviečiant gabius 
menininkus. Tiesa, jam pade
da tuos programus sutvarkyti 
jo dukrelė advokatė S. Masy- 
tė. Tačiau M. Masys turi la
bai gražią iškalbą ir tas detroi- 
tiečiams patinka.

(Tąsa 5-me pusi.)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį

Balandžio 22 April
2:30 vai. po pietų

Lietuvių Piliečių Kliubo Salėje
227 Lawrence Street

Laisvės Choras perstatys 
scenoj du veikalus:

“Anapus Nemuno”
ir

“Velnias Statinėj”
Veikale "Anapus Nemuno” 

atvaizduoja kaip partizanai veikia 
vokiečių okupuotoj Lietuvoj; "Vel
nias Statinėj” tai yra keturių asme
nų operetė, atvaizduoja kaip Malū
nininkas tarps velniu.

Taipgi Laisvės Choras sudainuos 
keletą dainelių.

Bus ir kitokių pamarginimų.
Kviečia Visus Komisija,



Ketvirtas puslapis

Baltuoja Burės Tolumoj
Parašė Valentin Katajev. Lietuvių kalbon vertė Antanas Venclova.

3-29-45 , ★ ★ ★ . —20—-•

(Tąsa)
Tačiau Fedios brolis Vašia, dryžuotais 

marškiniais su trumpom rankovėm, pa
matęs Gavriką, liovėsi tiesęs meškerės 
siūlą ir, pridėjęs prie akių prieš saulę 
ranką — nuo ko po pažaste pasirodė 
juodi plaukai, — suspėjo sušukti:

— Ei, Gavriucha, nieko, nedreifuok, 
laikykis už vandens — nenuskęsi!

Ir “Nadia ir Viera” pralėkė pro šalį, 
aptėškusi senolį ir sūnaitį visu fontanu 
purslų.

Žinoma, čia niebuvo nieko įžeidžiamo. 
Paprastas bičiuliškas juokas. Bet seno
lis dėl viso ko apsimetė nieko neišgir
dęs. Tačiau sielos gilumoj liko nuoskau
da.

Juk ir jis, senolis, kadaise turėjo pui
kią šalandą su nauja tvirta bure. Gaudė 
su ja senolis tam tikra meškere skomb- 
rus. Ir dar kaip gaudė! Kai kuriomis 
dienomis velionė senolė po du, po tris 
šimtus vilkdavo į prekyvietę.

Ta'čiau gyvenimas praėjo... Ir liko se
noliui tik varginga trobelė ant kranto ir 
sena šalanda be burės.

Burę pragydė, kai susirgo senolė. Bet 
ir tai veltui: vis tiek pasimirė. Dabar 
tokios burės daugiau niekad nebeįsiruo- 
ši.

O be burės kokia gi žūklė? Vištoms 
juokai! Nebent tiktai sprundagalvius 
tinklu žvejoti. Liūdna!

Gavrikas puikia suprato, apie ką se
nolis galvoja. Tačiau apsimetė nieko ne
matąs. Priešingai. Norėdamas senį ati
traukti nuo karčių minčių, jis stropiai 
pradėjo knyburiuoti prie ūdų: traukti 
pirmąją vėliavėlę.

Senolis bematant perlipo per sostus, 
atsistojo greta sūnaičio, ir juodu ketu
riomis rankomis pradėjo jieškoti drėgno 
ūdų galo.

Veikiai ėmė eiti meškerės. Tačiau 
sprundagalvių ant jų buvo maža, o ir 
tie smulkūs.

Gavrikas tvirtai ėmė didgalvę virpan
čią žuvytę už slidžių pažiaunių, vikriai 
traukė meškerę iš plėšrių žiaunų ir metė 
ją į skiaurę, nuleistą į jūrą.

Tačiau iš dešimties meškerių vos ant 
trijų pasitaikė tikrai laimikis, — ant li
kusių kabaldavo sulysusios plokštelės 
(Plokšė žvairaakė — Juodosios jūros žu
vis — Platessa luscus) arba krabai.

— Nekimba ant vėžiukų, — sielvar
tingai murmėjo senolis. — Ną, ka pasa
kysi! Vienos smulkiosios. Reikia mėsos 
striktą užstriegti. Prie mėsos būtinai ims 
kibti. O kur jos gauti, tos mėsos, jeigu 
ji prekyvietėje po vienuolika kapeikų 
svaras? Tiesiog vištoms juokai!

Tačiau čia staiga užgulė kažkas di
džiulis, su rudais dūmais. Vandeniu nu
bėgo du įžambūs šešėliai; Baisiai suūžėjo 
vanduo... Ir visai arti pro šąlančią nu
plaukė garlaivis, rūpestingai švytruoda
mas raudonais ratų sparnais.

Valtį išmetė, paskui nubloškė, paskui 
vėl išmetė.

Ūdų vėliavėlės ėmė šokinėti beveik po 
pat ratais. Dar mažumą — ir juos butų 
sumalę į skiedras.

— Ei, ant “Turgenevo”! — suriko se
nolis ne savo balsu ir išskėtė rankas, tar
tum norėdamas sulaikyti lekiantį arklį. 
— Kas jums, apdujote? Nematote ūdų! 
Nususę niekšai!

Tačiau garlaivis jau laimingai pralė
kė.

Jis triukšmingai tolo — su trispalve 
vėliava užpakalyje, su gelbstimaisiais ra
tais ir šliupkomis, su keleiviais, su dvy
lais akmeninių anglių dūmais, — paskui 
save palikdamas stambų, baltą kaip 
sniegas mezginį gryname tamsiai žalia
me vandenyje.

Vadinasi, jau buvo septinta valanda 
ryto. • .

“‘Turgenevas“ žvejams pavadavo laik
rodį. Vakare astuoniomis jis praplauk
davo atgal iš Akermano į Odesą.

Reikėjo skubėti, kad su sprundagal- 
viais nepavėluotum į prekyvietę.

Senolis ir sūnaitis paskubomis papus
ryčiavo pomidorų ir duonos, savo pusry
čius užgėrė vandeniu, kuris jau suspėjo 
sušilti statinaitėje ir įgyti ąžuolo pries
konį. Paskui juodu skubiai ėmėsi ūdų.

DVYLIKTAS SKYRIUS
Apie devintą valandą Gavrikas jau 

žingsniavo į miestą. Ant peties jis nešė 
skiaurę su sprundagalviais.

Žinoma, buvo galima juos perdėti į 
kraitelę, tačiau skiaurę solidžiau atrodė. 
Ji rodė, kad žuvys visai šviežios, gyvos, 
vos tik iš jūros.

Senolis liko namie taisyti ūdų. /
(Bus daugiau)

Atskaita Dovanų Lietuvos Žmonėms
Nuo Vasario 6 iki Balandžio 14, 1945. Moterų Kliubo parengimo, $50. ALDLD 68 kp.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Cleveland, Ohio
Ima Rūpintis Pergales 

Darželiais
Pergalės darželių komisija 

smarkiai susirūpino, kad visi, 
kur tik galima, pradėtų ap- 
dirbinėti žemę ir sodinti joj 
daržoves bei kitokius maistui 
tinkamus, augmenis.

šiuo reikalu turėtų susirū
pinti visi gyventojai be jokio 
raginimo. Reikia vienas nepa
miršti, kad palaikymas - žemų 
kainų už maistą priklausys nuo 
to, kiek mes turėsime maisto. 
j 7
Jei pasijus trūkumas, tada kai
nos bus pakeltos, arba visoki 
juodos rinkos šalininkai pasi
naudos ir ves savo juodą dar
bą.

Antra, nepamirškite, kad 
Europos žmonės taip pat ti
kisi gauti maisto iš mūsų ša
lies. Ten buvusi nacių okupaci
ja nualino žmones, be to, ka
ro metu išdaužyta ir granatų 
išrausta žemė, kad galėjus ją 
vartoti sėjai, reikia sulyginti ir 
uždėti pakankamai trąšos, nes 
išversta žemė iš giliau kai 5- 
6 dedu yra nederlinga.

Kas liečia mūsų senąją tė
vynę Lietuvą, per jos kūną du 
kartu perėjo karo audra, ten 
liko griuvėsiai ir duobės, be 
to, žmonės neturi augmenims 
sėklų, nes naciai viską sunai
kino arba atėmė. Nežiūrint 
kiek ten žmonės stengtųsi da
bar atsibudavoti, vistiek ims 
nemažai laiko tas atsiekti.

Mes, Amerikoj gyvenanti, 
turime šiuo reikalu smarkiai 
susirūpinti. Tie, kurie;, dirba 
ant ūkių, turėtų smarkiai pri
žiūrėti ir padirbėti, k^id mais
to produkcija būtų naši, o 
mes, kurie gyvename miestuo
se, pasistengkime, kad nei vie
nas gabalėlis žemės nepaliktų 
tuščias. Visur susodinkime dar
žoves ir kitokius maistingus 
augalus. Atminkime, kad tai 
darydami išlaikysime žemes
nes kainas ir išgelbėsime dau
gelį žmonių nuo bado mirties. | 
Bravo, Cuyahoga Apylinke!

Šiai apylinkei buvo paskir
ta kvota, kad sukelti dėl Rau
donojo Kryžiaus paramos $3,- 
100,000. Tačiau raportai ro
dė, kad mūsų apylinkėje su
kelta $3,102,433. Reiškia, kvo
ta ne tik išpildyta, bet ir per
viršyta.

Tikimės, kad per tą savai
tę laiko bus dar daugiau įplau
kę. Tad mes galime pasidi
džiuoti, kad mūsų apylinkės 
žmonės puikiai pasidarbavo, 
be to, kad jie gerai supranta 
savo pareigas.

Dar daugiau smagu, kad 
mūsų lietuviai gražiai prisidė
jo prie šio vajaus darbo au
kodami gana gausiai.

Puiku, kad mes visi rūpina
mės šios svarbios įstaigos pa
rama.
Nori Pakeist Majoro Rinkimus

Clevelando Miesto Taryba 
paskutiniajame savo susirinki
me nutarė leisti piliečiams nu
balsuoti, kad pakeitus miesto 
majoro tarnybos laiką. Iki šiol 
mūsų majoras buvo renkamas 
dviem metam, o dabar norima 
įvesti, kad būtų renkamas ke
turiems metams.

Vieni mano, kad perrinki
mas majoro sudaro daug išlai
dų, be to, per porą metų ma
joras nesuspėja įvykdyti naujų 
planų.

Aš asmeniniai manau, kad 
jei išrinktume pažangų majo
rą, kuris tikrai rūpinasi visais 
reikalais, tai geras dalykas, 
kad jis būtų 4 metus ar dau
giau, bet jei pasitaiko kokį re
akcionierių išrinkti, tai jam 
perilgai būti majoru ir du me
tu.

ši problema sunki ir veik: 
negalima iš kalno pasakyt, ko- Į 
kia programa geresnė, nauja' 
ar sena. Tačiau aš manau, kad 
geriau palikti senąją metodą 
ir jei pasitaiko geras žmogus, 
tai galima ir vėl jį išrinkti.

Žilas Petras.

SATURNO MĖNULIS 
TURI ATMOSFERĄ

Didžiausias iš planetos 
Saturno mėnulių yra Tita
nas, ir jis turi savotišką at
mosferą, kaip surado ame
rikietis astronomas P. Kui
per. Bet Titano atmosfera 
nėra,panaši į žemės orą. Jo 
atmosfera susidaro iš me
th ano dujų, kurios lengvai 
užsidegtų nuo degtuko. Me
thane dujos yra labai leng
vos, ir jeigu Titano tempe
ratūra pasidarytų antra 
tiek šiltesnė, kaip dabar, tai 
visa jo atmosfera išgaruotų 
į dausas.

Penktadienis, Balau. 20, 1915

Rumford, Me. ačiū ir kitiems už aukas ir da
lyvavimą parengime.

Nuo LPTK, Brooklyno skyr. (J. August) 40.00
Jonas, newarkietis 25.00
J. Sholunas, Somersvillc, Conn. 5.00
Alex Soloduk, E. St. Louis, Ill. (J. Daujotas) 10.00 
Nuo prakalbų Elizabeth. N. J. (A. Skairius) 211.73 
LPTK Bridgewater, Mass. (J. Kalvelis) 90.25
Nuo A. Adams, Tacoma, Wash, (vardai tilpo

“Vilnyje”) 55.00
ALDLD 161 kp. parengimo, Seattle, Wash.

(M. Baltrušaitis) 72.25
A. Rudis, Komiteto įplaukos, Brooklyn, N. Y. 1.13 
Adomas Matulevičius, Glen Rogers, W. Va. 5.00 
J. Stanelis—K. Ciurlis, Bayonne, N. J. 17.50 
Ona Staniene, Arnold, Pa. 70.00
LPTK Hartford, Conn. (J. Kazlaus) 21.00
Nuo ALDLD 13 kp. prakalbų, Easton, Pa.

(V. J. Stankus) 46.00

auka $25. Viso 798.07
Marijona Stašiene, Cambridge, Mass. 10.00
ALDLD 136 kp., Harrison-Kearny, N. J. (P.

Ramoška) 10.00
J. Jatužis, Riverside, N. J. • 3.50
V. Adomaitis, Meridan, Conn. 6.02
M. Gavėnas, Pittsfield, Mass. 3.50
Nuo A. Dambausko, Girardville, Pa. (LDS 152 

kp. susirinkime): LDS 152 kp., $5. Po $2: A. 
Dambauskas, J. Mardosa. Po $1: P. Urbonas, 
J. Šerys, P. Didvalis, P. Mačis, F. Namura, J. 
Salatka. Po 50c: K. Driza, P. Križinauskas, 
A. Stočkelis, J. Krikinikas, A. Tamošaitis.

ir ---------------------------------------------------------------- --

Telef. HUmboldt 2-7964

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

2_ 4
VALANDOS: g_ g Sekmadieniais nėra valandų.

F. M. Varkalus, Elizabeth, N. J. (J. Wizbor) 5.00 
Per J. Jerome, Barre Plains, Mass.:

Po $5: Juozas Jerome, Jurgis Miknaitis.
Vincas Barauskas $2. Viso 12.00

Joseph Verbyla, Earlville, N. Y. 5.00
P. Rudis, Huntington, L. I. 2.00
Paul Marcinkevičius, Bridgeport, Conn. 3.00
A. Rudis, Komiteto įplaukos, Brooklyn, N. Y. .95 
Nuo LPTK Brooklyno skyr. (J. August) 53.00 
S. Peterman, Chicago, Ill. 5.00
Nuo LPTK, Brooklyno skyr. (J. August) 89.37 
Nuo LPTK, Detroit, Mich. (A. Litvinienė) 400.00
Nuo Tony Brosky, Elm Grove, W. Va.: 

LDS 19 kp., $10. Po $1: Joe Matulevičius, O. 
Matulevičius, J. Petronis, W. Lebiadis, J. Ra
manauskas, A. Šaltonis, T. Brosky. B. Syks 
25c. Viso 17.25

Ot.LU MJ ,el-14(cmfwy
•**7 J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y. 2.(X)

Petrone Šilanskienė, Perth Amboy, N. J. 1.50
A. Paltanavičius, Nashua, N. H. 5.00
LDS ir ALDLD kps., Paterson, N. J. (nuo 

prakalbų) 103.00
Nuo V. J. Stankaus, Easton, Pa.:

Po 25c: V. Marteckis, T. Skeele. Viso 18.00 
Nuo P. Repečka, Inglewood, Calif, (nuo Kon

certo) • 200.00
LPTK. Chicago, Ill. (Julia Skeberdytė) 500.00 
Nuo Jono Zamaros, Wilkes-Barre, Pa.:

ALDLD kp., $22.50. LDS kp. $22.50. Viso 45.00
J. ir M. Svinkūnai, Waterbury, Conn. 10.00
L. Bagdonas, Pittsfield, Mass. * 2.25
LPTK. Binghamton, N. Y. (Ig. Liužinas, nuo 

parengimo) 200.00
LPTK, Great Neck, N. Y. (P. Beeis) 40.85
LPTK, Detroit, Mich. (J. M. Alvinas) 200.00
Nuo A. Apšegienės, Auburn, Me. (koresp. tilpo) 43.00 
LPTK, Cleveland, Ohio (iš iždo—koresp. tilpo.

J. Žebrys) 100.00
Petras Cibulskis, Nanticoke. Pa. 20.00
ALDLD 39 kp., Scranton, Pa. (P. Šlekaitis, ko

resp. tilpo) 11.47
Nuo A. Venskevičius, Stoughton, Mass.:

Stasys Danielius $10. Sofija Lušienė $5. Viso 15.00 
C. Čiuberkiai, Ridgewood, N. J. 5.00
LPTK, Rochester, N. Y. (Wm. Cherney) 119.47 
LDS 24 kp.. Gr. Neck, N. Y. (Julia Lauzades) 10.00 
A. Rudis, Komiteto įeigos, Brooklyn, N. Y. 1.52 
Julius Herman, Arlington, Mass. 10.00
ALDLD 39 kp., Scranton, Pa. (P. Šlekaitis) 5.00 
Mary Janolewicz, W. Elizabeth, Pa. 10.00
Anton Čekanauskas, Springfield, Ill. 2.00
LDS 111 kp., Sheboygan, Wis. (J. Zaleskas) 10.00
J. Chesnus, Hart, Mich.:

Alf. ir V. Venskevičiai $10. Po $5: J. Lavas, 
Alf. Venskevičius. John Kavol $4. Po $1: S. 
Lisauskas, T. Lukas,i P. Rafalko, A. Petrukai- 
tienė, T. Yourčius, G. Grūdino, F. Burkovski, 
F. Kvedaras, J. Ezepic, T. Kibirkštis, Ch. Wa- 
lent. Viso 35.00

S. Puidokas, Rumford, Me. (koresp. tilpo) 230.00 
Nuo Portland ir Oregon City motinų, Ore. (J.

Stupur): Veronica Alekna-Ulsky, $25. Po $5: 
Domicėlė Kazlauskaitė-Palinauskienė, Rožė 
Smalinskienė. Stasė Levinaitė-Stupurienė, $3. 
Po $2: Ona Janukaitis-Umbrašienė, Anna Pil- 
kauskaitė-Spomer. Po $1: Mary Jankauskas,

V. Blažienė,' $2. G. Prieskas, $1. A. Viesnaus- 
kas, 50c. Po 25c: J. Kraucev ir A. Chesnienė.

Viso 4.00
Bridgewater Workers Co-Operative Assoc.,

Inc., Mass. 1000.00
Nuo Jersey City, N. J. lietuvių (A. Matulis) 54.00 
A. Bimba, B’klyn, N. Y. (Kom. įeigos už tik.) 24.20 
Nuo prakalbų kovo 15, Newark, N. J. 66.00
Pranas Balsys, New London, Conn. (tarnauja

U. S. Maritime Service) 5.00
LPTK Hartford, Conn. (ižd. J. Kazlau):
Nuo A. Bimbos' prakalbų, $723.07. Nuo ALDLD

Domicėlė Slizis, Apolonija Timinskaitč, Vin. ir
Ona MožeitaviČiai. Viso 46.00

Nuo Mary Siekis, Gardner, Mass. (kor. tilpo). 90.60 
LPTK, So. Boston, Mass. (J. Masteika) 100.00 
LDS 126 kp., ^Woodbury, Conn. (W. J. Dūda) 10.00 
A. Rudis, Komiteto įeigos, Brooklyn, N. Y. 1.03 
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn. 10.00
Nuo A. Tamošiūno, Hudson, Mass.:

Nuo Moterų kl. pareng. $21.10. Liet. Pilie
čių Kl. $10. Viso 31.10

, Adelė Tvarijonienė, Binghamton, N. Y. (atmin.' 
savo vyro mirties sukaktuvių) 5.00

P. Steponavičius, Freehold, N. J. 5.00
P. Marozas, York, Pa. 5.00
LPTK, Pittsburgh, Pa. (J. D. Sliekas) 100.00

Širdingai ačiū visiems už dovanas Lietuvos 
žmonėms!
Nuo Gražienės-Čiurlio vestuvių, Bayonne, N. J.

(A. Matulis) 27.00

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.

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas nans.

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., Ine.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

TELEPHONE 
HTAOG 2-S04b

L. Kavaliauskaitė, Fin. Seki’.

Kovo 25 d. įvyko parė, ku
rią surengė Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 28 kuopa. 
Pelnas skiriamas pagalbai Lie
tuvos žmonių, nuo karo nu
kentėjusių. Buvo ant tikietu- 
ku išleistas Karo Bonas ver
tės $25, jį gavo Stanislovas 
K aver as.

Parė pavyko labai gerai, nes Į 
komitetas darbavosi kiek ga- i 
Įėjo, kaip skleidime tikietų, 
taip ir garsinime, kad tik dau
giau sutraukus publikos. Tai
žmonių prisirinko labai daug. 
Ir susirinkę buvo patenkinti, 
kiekvienas norėjo prisidėti 
prie parengimo pasekmingu- 
mo, kad Lietuvos žmones dau- i 
giau parėmus. Todėl ir pelno 
liko $187.40. ■ '

Kada komisija susirinko pa
daryti apskaitliavimą ir pasi
rodė, kad dar nėra pilnai' 
$200, tai draugas A. Chuzas, i 
vienas iš komisijos narių, pa
tarė, kad turime tą skaitlinę 
dapildyti. Tada visi komiteto 
nariai sudėjo po $3.15 ir su
darė lygiai $200. Komitete bu
vo šie nariai: A. Chuzas, S. 
Yankauskas, S. Puidokas i)’i 
M. Pakštienė. Bet tai dar ne 
viskas.

.Nuo parengimo pelno liko; 
$187.40, komisijos nariai su-' 
aukavo $12.60; drg. F. B. j 
Lipskiai paaukavo- $12.50; 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
34 kp. aukavo $15, A. Kelio
nė aukavo $1.50 ir A. Kil- 
čiauskas aukavo $1, tai viso 
bendrai pasidarė $230. Tiek ir 
liko pasiųsta Lietuvai Pagalbos! 
Teikimo Komitetui.

Komisija širdingai ačiuoja 
draugams ir draugėms, kurie 
pagelbėjo platinti tikietus ir 
kitokią pagalbą. Ačiū drau
gams J. A. Pleupliams už au
kotą sūrį, kuris buvo išleistas1 
ant tikietukų ir gauta keli do-; 
leriai pelno. Taipgi tariame j 
širdingai ačiū dd. F. B. Lips- 
kiams už taip stambią auką; 

Tgaršva ] 
GRABORIUS-UNDERTAKER

i Laidotuvių Direktorius ,

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka- 
! rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE ; 

BROOKLYN
Telephone: Evergreen 8-9770

---- ———----

Turiu pranešti, kad drg. J. 
A. Bartašiai gavo liūdną žinią, 
kad jų jauniausias sūnus Albi
nas Bartašius žuvo karo lauke, 
kovoj prieš japonus, ant lwo 
salos. Tariame didelę užuojau
tą dd. Bartašiams, jų šioj nu
liūdimo valandoj.

Vienas iš Komisijos.

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — th i smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorių* 
Balsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių.
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6728.

• LIETUVIŠKAS 1

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

Juozas Zeidat
Į Savininkas

j 411 Grand St. Brooklyn j

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

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

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

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M 2 P M

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS*

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

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Amerikos Bombų Audra | 
Prieš Vokietiją

Paryžius, bal. 19. —Ket
virtadienį 1,150 Amerikos 
bombanešių ir lengvesnių 
lėktuvų bombardavo ir ap
šaudė geležinkelių įrengi
mus ir kitus karinius taiki
nius pietinėje Vokietijoje 
ir vakarinėje Čechoslovaki- 
joje.

Popiežius vėl Prašo Švelnios 
Taikos Ašiai

Roma. — Popiežius išlei
do laišką katalikų vysku
pams visame pasaulyje, 
skelbdamas, kad turėtų bū
ti padaryta “teisinga” taika 
su tais, kurie bus sumušti 
kare.

Tai jau ne pirmą kartą 
popiežius tiesiogniai ir ap
linkiniai šaukia Jungtines 
Tautas duoti švelnias tai
kos sąlygas fašistų Ašies 
kraštams.

A.LD.LD. REIKALAI

valgį.
Įvairios žmonių grupės 

valgo įvairų maistą, skir
tingai pagaminta, arba su
jungia maistą su religiji- 
niais papročiais įvairiais 
būdais.

Kiek kartų mes praėjome 
krautuvę, kurios savininkas 
yra svetimšalis, ir lange 
pamatėme visai nežinomų 
maistų, keistai supakuotų 
ir tas maistas mus pritrau
kė ar atstūmė.

Kada žmogui koks mais
tas nepatinka, ir jis žino, 
kad jo kaimynai tą maistą 
valgo, jau jis kitaip žiūri į 
kaimynus. Žmogaus kūną 
sudaro maistas, kurį jis 
valgo ir kai kurie žmonės į 
tai kreipia daug atydos.! 
Vienam česnakas yra bjau-! 
rus valgis, ir žmonės, kurie 
česnakus valgo, jam yra i 
bjaurūs. Bet jeigu maistas 
yra puikus, tai pasirodo no
ras geriaus pažinti žmones, 
kurie jį vartoja.

Nei viena tauta pasaulyje 
nevartoja viso valgomo mai
sto, kuris ten auginamas 
arba randamas; žmonės pa
sirenka, kokią mėsą valgyt, 
kurias daržoves ir vaisius. 
Visą kitą maistą jie skaito 
netinkamu. Ką vienoje ša
lyje žmonės vartoja, kitoje 
duodamas gyvulian^.

Kas link maisto žmonės 
keistai atsiliepia. Jie klasi
fikuoja maistą į kelias gru
pes, vieną maistą vartoja 
tik turtingi, kitą biedni. 
Europos nekuriose dalyse 
balta duona ir cukrus skai
tomi tikrai karališkas mai
stas, ir tik turtingi žmonės 
juos galėjo vartoti, ir čion 
atvykę daug žmonių manė, 
kad tai reiškia Amerikos 
pilnesnį gyvenimą. Bet mai
sto žinovai nesutinka su 
šiais naujais valgio papro
čiais. Jie ragina žmones 
valgyti neluptas bulves ir 
tamsią duoną, o ne baltą/

Mokyklos vaikai kartais 
negali suprasti, kodėl jie 
mokykloje skaito apie vie
nokį maistą, bet namie gau
na kitokį. Ne tik įvairios 
grupės kritikuoja viens ki
to maistą, bet mažai gru
pių supranta Amerikos maį- 

Įstą.
Vaikai čia Amerikoje 

pravardžiuoja viens kitą, 
kaip lengva vienos grupės 
vaikams kitas grupes va- 

i dinti, “varlių valgytojais”, 
i “spaghetti” valgytojais ir 
; tt. Tokie pravardžiavimai 
vaikams nepatinka, nes tas 
gal būti jų tautinis valgis 
ir mylimos motinos paga
mintas "ir nereik apie tai 

| juokus krėsti.
Kada maistas ir religiji- 

niai reikalavimai^ artimai 
surišti, kaip su katalikų 
papročiu nevalgyti mėsos 

'penktadieniais, ir žydų pa
pročiu nevartoti mėsą ir 

i pieninius produktus sykiu, 
tad maisto klausimas supa
si apie namus ir religijinius 
lojalumus.

Protestonai neturi jokių 
aiškių maisto papročių. Ka
talikai pasnykauja, žydai 
turi savo skirtingus būdus 
maistą pagaminti ir drau
džia įvairias kombinacijas 
vienu kartu. Su tokiais ne
sutikimais kas link maisto, 
nesusipratimai į v y k s ta. 
Protestonai ir žydai nežino, 
ar duoti žuvies penktadie
niais, ar tik susilaikyti nuo 
mėsos. Katalikai ir protes
tonai dar mažiau supranta 
žydų maisto įstat. taisykles. 
Žmonėms reikėtų, daugiau 
žinoti apie viens kito val

LLD 15 Apskričio Kuopoms
LLD 15 Apskričio laikyta

me posėdyje aptarta LLD 30 
metų sukakties jubiliejaus va
jus. Kaip jau visiems nariams 
žinoma, kad LLD turime pa
kelti nariais.

Komitetas paskyrė sekamas 
kvotas gauti naujų narių kuo
poms: 22 kp. Clevelande 10 
nr., 190 kp., Clanwood 10 na
rių, 57 kp. Corlette 5 narių, 51 
kp. ūkininkų 5 nar., 90 kp. 
Youngstown 5 nar. Kvota kuo
poms paskirta nedidelė, nes 
komitetas turi mintyje, kad 
kuopos pačios eis į lenktynes 
gavimui naujų narių.

Ant vietos draugė Račkai- 
tienė, komiteto narė, varde 
190 kp., metė pirštinę kitoms 
22 kp. narėms: Z. Saimonie- 
nei ir M. Gendrėnienei, saky
dama: jei 22 kp. gaus 10 na
rių, tai užrašykit 190 k p. 10.

Draugės iš 22 k p., laikyki
tės, nes Račkaitienė turi ge
rus pagelbininkus — J. Ka
las, A. Mockaitis ir P. Nemu- 
ra. Drg. P. Kurulis ir A. Ja- 
siunas, abudu tykūs vyrai, abu 
57 kp. nariai, bet korletiečių 
moterų parengime abu suka
liojosi vis daugiausia apie mo
teris. Draugė Lesnikauskienė 
duoda bumašką, įkišau ir aš 
savo dvylekį: Gal draugė sko
linga jiems? —Taip, kaip ir 
skolinga, tai LLD mokestis,— j 
atsakė ji. — Jei draugė Skle- 
rienė ateis jiems į pagalbą, tai 
gali daug narių “kidnapinti 
iš 22 kp. teritorijos.

Būtų labai gerai, kad 51 kp., 
ūkininkų, iššauktų į lenktynes 
90 kp. Youngstown. Ką sakot, 
draugai Rūbas su Petroniu?

Meskite pirštinę draugams 
youngstownieciams, Medisonui 
ir kitiems!
Konferencija LLD 15 Apskr.

LLD 15 Apskritys šaukia 
konferenciją, birželio 3 d., 
1945, White Eagle Hall, 8315 
Kosciusko Ave., Cleveland,' 
Ohio. Konferencija prasidės 
10 valandą ryte. Visos kuopos 
malonėkite prisiųsti delegatus, 
nemažinant skaičių, nes šioj 
konferencijoj gal bus daug 
naujų dalykų iškilę.

Draugai akroniečiai, argi iš 
tikrųjų visai pas jus negalima 
sutverti LLD kuopos? Nesma
gu nei pamislyti, kad tokioj 
lietuvių kolonijoj, kaip Akro- 
ne, nesirastų LLD kuopos! 
Draugai Laisvės ir Vilnies 
skaitytojai, pasistengkite su
tverti LLD kuopą ir prisiųskite 
delegatus į LLD 15 Apskričio 
konferenciją. Jei reikėtų ko
kios nors pagalbos, kreipkitės 
į Apskričio sekretorių žemiau 
pažymėtu antrašu. Tikiuos, 
kad akroniečiai nuims tą juo
dą dėmę nuo savo lietuvių ko
lonijos, sutverdami LLD kuo
pą.

LLD 15 Apskričiu
Sekret., D. Petrauskas, 
151 Clermont Rd.,

Cleveland 10, Ohio.

Maistas Kaipo Tiltas Tarp Žmonių
Dr. Margaret Mead

Ne visi žmonės vienodą 
maistą valgo. Visos šalys 
turi kokį nors skirtingą

gius ir papročius.
Bet efektingiausias, bū

das vartoti maistą, pagerin
ti supratimus tarpe .žmo
nių įvairių religijų ir tautų 
yra drauge valgyti ir val
gyti viens kito maistą, y- 
pač tautos specialiai paga
mintą maistą. Pasidalini
mas maisto su kaimynais iš 
kitų šalių turi dvi svarbias 
pasekmes. Kada amerikie
tis pamėgsta kaimyno mai
stą, jis kitaip žiūri į žmo
nes, kurie tą maistą paga
mino. Valgymas vienodo 
maisto visvien ką nors ben
dro reiškia.

Visoje istorijoje mes tu
rėjome žmonių, kurie buvo 
kosmopolitai. Tas reiškia 
žmones, kurie visur pasau
lyje gyveno, netik savo ša
lyje. Pažįsta pasaulio žmp- 
nes, apsipažinę su jų val
giais, žino muziką įvairių 
šalių, ir t.t. Senais laikais 
tie kosmopolitai turėjo bū
ti turtingi žmones, bet šian
dien viskas kitaip. Čia A- 
merikoj galima apsipažinti 
su maistu Budapešto,. Mas
kvos, Bombay, Franci jos 
bet kuriame dideliame mie
ste.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

karo belaisvių ir kitokių na
ciams nepatinkamųjų!

Skaitydamas apie šias baise
nybes, negali žmogus neprisi
minti kai kurių lietuviškų laik
raščių, garbinusių budelį Hit
lerį ir jo žmogėdras nacius.

“Darbininkas” prašė Hitle
rį išlaisvinti Lietuvą; “Drau
gas” sveikino Hitlerį už Lie
tuvos išlaisvinimą; “Naujie
nos” skelbė, būk Hitleris Lie
tuvoje išaukles* naują žmogų!

Ak, jūs redaktoriai, redak
toriai !

PRANEŠIMAS
HARRISON-KEARNY, N. J.
Paskutinis šio sezono parengi- 

mėlis, kurį rengia ALDLD 136 kp., 
įvyks bal. 22 d., 2:30 vai. dieną, 
15-17 Ann St. Prašome visų daly
vauti, praleisite smagiai laiką ir at
sisveikinsime praėjusią šaltą žiemu
žę; pasitarsime apie vasarinį sezo
ną, taip pat paremsime kuopą me
džiaginiai. Bus valgių ir gėrimų.— 
Komisija. (92-93)

“Išlaisvinimas Vilniaus ’
Nauja Filmą iš Sovietų 

Sąjungos

George Klimas tik dabar 
gavo iš Sovietų Sąjungos nau
ją filmą, kur rodoma išlaisvi
nimas Vilniaus.

Tačiau nepamanykite, kad 
ta pati, kuri buvo rodoma Em
bassy Teatre. Tai ne. Ji yra 
visai nauja filmą. Plačiai ro
doma mūšiai, pilnas Raudono
sios Armijos užėmimas Vil
niaus, perleidimas iš militarės 
valdžios į rankas civilių lietu
vių Vilniaus gyventojų.

Matysite daug naujų daly
kų, kurių čia negalima nė su
rašyti.

Kuriose kolonijose norėtu
mėte matyti šią ir kitas Sovie
tines filmas, prašau kreiptis 
žemiau nurodytu antrašu. Aš 
turiu visas Sovietines filmas, 
kokios tik yra rodompš Ameri
koje. ' !

GEO. KLIMAS
128 — 19th S t r., 

Brooklyn 32, N. Y.

Detroit, Mich.
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

štai, kaip būna daug maž 
programai pildomi: Veik kas 
sekmadienį pakviečiama nau
ji talentai; stengiamasi visi pa
kviesti, kad lietuviai turėtų 
progos susipažinti su visais ga
besniais dainininkais^ ir muzi
kais. ’ < ’ 1 : / ■ I . ' '

Kovo 11 d. buvo pakviesta 
pildyti programą šie jaunuo
liai: J. Rudzevičius, A. Zig
mantas, A. Rye ir Geraltaus- 
kas. šie jaunuoliai dainavo 
gražiai kvartete, taip pat solo. 
Jie yra Aido Choro nariai ir 
pažangiečiai. Vienas iš jų, tai 
yra, J. Rudzevičius, kovo mė
nesio pabaigoj išvyko į karo 
tarnybą.

Kovo 18 d. dainavo mergi
nų kvartetas, dainavo: L. Gu
gas, Daubariūtė, R. Gugas ir 
jaunoji Tvaskienė. Jos visos la
bai puikiai dainavo kvartete, 
duete ir solo. Tikrai jos užsi
tarnavo gražaus pagyrimo nuo 
detroitiečių.

Kovo 25 dieną’ programą 
pildė dainininkas J. Vasiliaus
kas, jis gražiai ir žavinčiai iš
pildė dainų programą.

Balandžio 1 dieną progra
mą pildė Detroito Lietuvių Mo
terų Pažangos Choras. Jos la
bai vykusiai sudainavo keletą 
dainelių. Be to, tą dieną ad
vokatė S. Masytė patiekė svar
bių žinių lietuvių kalboje. Ji 
labai gražiai kalba lietuviškai, 
rodos, nesinori tikėti, kad 
Amerikoje užaugusi mergaitė 
taip vykusiai vartoja lietuvių 
kalbą. Bravo, advokate S. Ma- 
syte, kad taip puikiai pasiro
dai !

Balandžio 8 d. pildė dainų 
programą detroitiečių didžiai 
mylimas Aido Choras, po va
dovyste Walter'Gugo. Jie su
dainavo puikiai keletą daine
lių iš operetės “Kada Kaimas 
Nemiega,” kurią aidiečiai ren
giasi perstatyti Detroite.

Apart aidiečių gražaus su- 
dainavimo, dar buvo malonu 
ir vėl išklausyti advokatės S. 
Masytės patiektos, žinios oro 
bangomis lietuvių kalboje.

Tai taip veikia ir darbuojasi 
mūsų, Detroito, Lietuvių Radi
jo Kliubas.

D.L.R. Kliubo 
Korespondentas.

Sandėlis Knygy ir Žolių
Gydykla nuo BaimSi Mirties 50c
Girtuoklių Linksmos , Dainos 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes  _ 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

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

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveiksiu.................... 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 prirūkytas ant Ba

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

Sebūklingas Zcrkilas .......................... 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas Be

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

čius išgolbsti nuo smerties ......... 25c
Geros naminės rodos ir daug juoki! 15c 
Trys uėkeiktos karaliaus dukterės .....(Į 25c 
RAGANA ir keliaunikas Jonas ...........V. 30c
KELIAUTOJAI į šventą žemę JERU-

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

be kito pagelbos .......................... 85c
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............. $1.00

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

GROMATOS į Lietuvą bu pasveikinimai^ ir 
gražiomis kvietkelemėms; apie 15 skirtingų 
pasveikinimų bei dainų. 'Puzinas 40c, 8 tu
zinai už $1, arba 10 tuzinų už $3.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės įsikirtimų, apdegintų 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 Pražllimo Ir Pleis
kanų 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85c; 
Reumatiškų sausgėlų 60c; Palangos Trejan
kės (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((heart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
po 85c; *

Nuo papučkų ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimų $1.25.

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

M. ŽUKAITIS
884 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

HELP 'WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
PAGEEBININKAI 

LUBRICATION VYRAS
Naujam Auto Verslininkui 

Būtinas Darbas. Pokarinė Proga
QUEENS AVE. GARAGE, Inc.

163-15 46TH AVE., 
FLUSHING, L. I.

<222

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(95)

TOOL MAKERS (2)
LATHE OPERATORIAI

Linksmos Darbo Sąlygos
581/2 Valandos Į Savaitę 

Pokarinė Proga
WILLIAM KARL & SONS

62-22 METROPOLITAN AVENUE
MIDDLE VILLAGE, L. I. 

___________________________________________ (98)

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)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MILLING MAŠINOS 
OPERATORĖS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Būtinas darbas prie operacijinių instrumentų.

Pokarinės galimybės.
Puikiausios darbo sąlygos.

J. SKLAR MFG. CO.
38-04 WOODSIDE AVE.
LONG ISLAND CITY 

HAVEMEYER 9-1900.
(95)

Vyrai-Moterys
LENGVAS FABRIKO DARBAS
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS, 

BONAI, VAKACIJOS, APMOKA
MOS ŠVENTĖS. SUTEIKIAMOS 
LIGONINES, SVEIKATOS IR NE
LAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AP- 
DRAUDA. POKARINE ATEITIS.

Kreipkitės:
F. W. FITCH CO.

38 AVENUE A BAYONNE, N.J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.1 

_______________________________________ (93)

VIRTUVĖS DARBININKŲ 
REIKIA

Stalų Patarnautojų
Indų Mazgotojų

Vyrų Prie Daržovių 
Patraukiančios algos 

Linksmos darbo sąlygos 
ŠAUKITE MR. GENE 

Nuo 10 A. M. — 2 P. M.
FLOYD BENNETT FIELD 
NAVAL OFFICERS CLUB

NAVARRE 8-2400, EXT. 290.
(91)

BUTINAS DARBAS FABRIKE
3 Šiltai. 6 Dienų Darbas.

Laikas ir Pusė Už Viršaus 40 Valandų.
Nuolatinis Darbas Ištisų Metų.

PRADEKITE SAVO POKARINĘ PROGĄ 
ŠIANDIEN!
Kreipkitės

WHITEFORD PLASTICS
311 WEST 66TH ST., N. Y. C.

(94)

AP VALY TO J AI—BELL HOPS

Pilnam ar daliai laiko.
TAIPGI KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Pilnam laikui. Kreipkitės
HOTEL SANFORD

. 140-40 Sanford Ave., Flushing.
(94)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, bal. 22 d., 2:30 vai. 

dieną, Lietuvių Piliečių Kliubo sa
lėje, 227 Lawrence St., Laisvės 
Choras perstatys scenoj du veika
lus, “Anapus Nemuno” ir “Velnias 
Statinėj.” “Anapus Nemuno” at
vaizduoja kaip partizanai veikia 
vokiečių okupuotoj Lietuvoj. “Vel
nias Statinėj,” tai yra keturių as
menų operetė, atvaizduoja kaip ma
lūnininkas tapo velniu. Taipgi Lais
vės choras sudainuos keletą dainų, 
bus ir kitokių pamarginimų. — 
Kviečia Kom. (92-93)

HARTFORD, CONN.
LLD Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyks 24 d. balandžio, antradienio 
vakare, 7:30 v. v., 155 Hungerford 
St. Draugės jsitėmykite dieną ir 
prašome visas dalyvauti, yra reika
lų. — V. K., sekr. (92-93)

MONTELLO, MASS.
Gražus dailės vakaras. Teatras, 

muzika ir šokiai. Rengia Liet. Teat
rališkas Ratelis, balandžio 21 dieną, 
Liet. Taut. Namo salėje. Ratelio 
nariai suvaidins klasišką komediją 
“Dėdė Atvažiavo.” Garsi “Cow 
Boys Orkestrą” pildys muzikališką 
programą ir gros šokiams. Šios or- 
kestros . nariai yra radio artistai, 
kurie dar pirmą sykį palinksmins 
montelliečius. Pradžia 7 v. v. įžan
ga 50c, taksai 5c. Viso 55c. — 
Kviečia Komisija. (92-93)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
BŪTINAS KARINIS DARBAS

Patyrimas Nereikalingas
40 VALANDŲ, 

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
Mokestis 60c iki 65c Pradžiai
HILO VARNISH CORP.

42 STEWART AVENUE
(ARTI FLUSHING AVE.) 

BROOKLYN.
(9C)

POPIERINĖS DĖŽĖS
PATYRĘ ĮLINKĖJAI, KERČIŲ 

APRIEŽEJAI, GALAM UŽLENKI
MŲ MAŠINŲ OPERATORIAI IR 
LEIDĖJAI Į THOMPSON PRESĄ. 
NEWARK PAPER BOX COMPA
NY, 216 HIGH ST., NEWARK, N.J.

(94)

STILL OPERATORIUS
PAGEIDAUJAMA KARO 

VETERANO
Pastoviam pokariniam darbui prie puikaus 

organiškų chemikalo išdirbėjo.
NUOLATINIS DARBAS

VAN DYK & CO.
MAIN & WILLIAM STS.

BELLEVILLE. N. J.
BELLEVILLE 2-3225

(94)

VYRAI
PRIE 

KARINIO DARBO
Pramonėje, kuri operuoja pilną 

laiką taikos ir karo metu.
Išsilavinimo Nereikalaujama

PROGOS VIRŠLAIKIAM 
UŽ LAIKĄ IR PUSĘ 

IR DVIGUBAI.
APMOKAMOS ŠVENTĖS IR 

VAKACIJOS.
GREITI PAKILIMAI

Linksmos darbo sąlygos.
Prisilaikoma WMC Taisyklių

Kreipkitės į
CLIFTON PAPER 

BOARD CO.
1 Ackerman Ave., 

Clifton, N. J.
(100)

FORMANAS
DIRBIMUI APSIGYNIMO FABRIKE; NU
STATYMUI MILLERS, TEKIEJUS, T U IL 

RETS. GERA ALGA. ŠAUKITE
GRAMERCY 7-5880.

(94)

VYRAI skurlų dirbtuvėje. Geros darbo sąly
gos. Gera alga. Kreipkitės 

HELLERMAN WASTE CO., 
65 GEORGE STREET. BROOKLYN.

(Tarpe Central & Wilson Avės.).
(98)

VYRAI
KRAUTI Į DĖŽES ARMIJOS 

ĮRENGIMUS
53 Valandų Darbo Savaitė 

Nuolatinis Darbas
(Piliečiai) 

Reikalingi USES Nurodymai
VEENEMA & WIEGERS, Ine.

WAREHOUSE No. 11, 
BELLE MEAD A.S.F. DEPOT

BELLE MEAD, N. J.
(94)'

VYRAI - VYRAI 
PRIE

BŪTINOS MAISTO IŠDIRBYSTĖS 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

KREIPKITCS, JACK GOLDENHORN, SUPT. 
JOE LOWE CORPORATION

601 W. 26TH ST., (9-TOS LUBOS) N.Y.C. 
------------------------------------------------------------- —1?7)

APVALYTOJAI
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA 
NUOLATINIS POKARINIS 

DARBAS
Moderniškas fabrikas. 

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST. 

NEWARK, N. J.
(97)

PAPRASTI DARBININKAI
100

U. S. Valdžios Darbas
10 Valandų Diena 

Viršlaikiai ir Laikas ir Pusė 
Už viršaus 40 Valandų Savaitę 

Kreipkitės:

JAMES KING & SON
INC.

* CONTRACTORS 
CAMP UPTON, L. I.

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

traukinius.
Ar šaukite: 

PE. 6-2863 dėl sutarties.
, (97)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ KROVIKAI
NUOLATINIS DARBAS 

BŪTINA PRAMONE 
KRAMER BROS.

FREIGHT LINES, INC. 
303 PATERSON PLANKROAD, 

CARLSTADT, N. J.
PHONE RUTHERFORD 2-8404 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
(98)

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

LATHE DARBININKAI IR 
MOKINIAI

Apsigynimo Fabrikas 
Daug Viršlaikių

BONNERT MFG. COMPANY 
104-13 MERRICK ROAD 

JAMAICA, L. I.
_______________________________________<93)

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.
________________________ <£1

PEČKURIAI
Reikalingi pečkuriai. Turės kūrenti šildymui 

pečius (boilers), išnešti ;>elenu8 ir 
apvalyti skiepus.

Grandview Court Homes 
Company

7 Savoie Street at Route 6
Lodi, N. J. Phone PASSAtC 3-4327

(104)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAĮ PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(98)

VAGONŲ 
DARBININKAI
BŪTINA PRAMONĖ 

GERA ALGA 
IR VAKACIJOS 

KREIPKITĖS 
E. SANDT,

N. Y. DOCK 
RAILWAY

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

(93)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS (6)
Gera Alga.

40 Valandų Savaitė, laikas ir puse už 
viršlaikius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Lengvas' Fabriko Darbas.

UTILITY SUPPLY CO.
188 WATER ST., N. Y. C. 

WHITEHALL 3-6950
(99)

MERGINOS - MOTERYS. OPERATORES — 
MERROW. Mokinės ar patyrusios prie vai

kam sveterukų. Būtinas darbas. Nuolat.
25-10 49th St. (Arti 30TH AVĖ.) 

ASTORIA, L. I.
(95)

VIRĖJA
PRAMONĖS KAFETERUAI
PRIVALO TURĖTI SUPRATIMĄ 

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

NUOLATINIS DARBAS
DUODAMA UNIFORMOS 

IR VALGIS
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

PHELPS DODGE 
CAFETERIA

BAYWAY, (ELIZABETH), N. J. 
_________________________<221
MOTERYS ruošiavimui naujų sveterių at

karpų. Geros darbo sąlygos. Gera alga.
HELLERMAN WASTE CO..

65 GEORGE STREET. BROOKLYN. 
(Tarpe Central & Wilson Avės.).

________________________ <221
NAMŲ RUOŠO DARBININKE. Virti. Paty
rusi. Guolis ant vietos. Nuosavas kambarys 
ir vanaa. $125. Šaukite ENDICOTT 2-0953.

Trečiad., Ketvirtad. ir Penktad. 
_____________________________________ (94)

MERGINOS—MOTERYS
Puikios išvaizdos, švarus darbas saldainių 
firmoje. 40 valandos, nuolat: laikas ir pusė 
už viršlaikius. Pasitarimas 9 iki 12 A.M.

MAL NEWBERG CO.. 85 W. 33RD ST..
________________ N. Y. C._____________ (93)

MOTERYS z
OFISŲ VALYMUI

GERA ALGA!
Prisideda bonai už naktini darbą. 

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

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

(94)
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HELP WANTED

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Laisves Parengimų Dar 
bininkams “Parė”

Kurie bent kada esate dir
bę Laisvės parengimuose — 
ba z a ruošė, ban k i etnose -ar pik
nikuose — esate kviečiami į 
“parę” šį šeštadienį, bal. 21 
d., Laisvės salėje, 4 19 Lori
mer St.

Originaliai “parė” buvo su
planuota ant pereito šeštadie
nio, bal. 14 d., bet dėl prezi
dento Roosevelto mirties tapo 
perkelta į šį šeštadienį.

Prašome visų įsitėmyti pa
keitimo dieną ir kviečiame da
lyvauti “parėję.“ Pradžia 7 
vai. vakaro.

Laisvės Administracija.

Didžioji Liaudies Teatro 
Diena Jau šį Sekmadienį

Lietuvių Liaudies Teatras 
kviečia jus ši sekmadienį, ba
landžio 22-rą, linksmai praleis
ti su teatrininkais perstatyme 
komedijos “Moterims Neišsi-

Do-Re-Mi
is IIt seems that this column 

getting too long for the space 
available in Laisve. For that 
reason I’ll have to condense, 
it as much as possible.

Dar Keletą Draugų 
Save Nusibaude

ir

If you miss three Bases at 
this Friday’s rehearsal, please 
don’t be alarmed: Charles 
Yu knis, Pete Grabauskas and 
yours truly will be perspiring 
at the Ukrainian National 
Home, 216-18 Grand St., 
dress-rehearsing the play “Mo
terims Neišsimeluosi,” which 
is to take place on Sunday, 
April 22, 4:30 P.M. Dancing 
and singing after the play. If 
the Chorus’ members decide 
to come there, please don’t 
bring any vegetables, as the 
management of the Hall will 
object to it. 
applause will 
preciated.

H

Aldona Šertvietytė
meluosi.” Ir prašome būti 
mums talkininkais pakvietime 
visų, kurie mūsų šio kvietimo 
nebus matę.

Prašome visus įsitėmyti vie
tą ir laiką :

Vaidinimas prasidės lygiai 
4:30 po piet. Vieta: Ukrainian 
National Home, 216 1 
St., Brooklyne (netoli 
Marcy Ave. stoties, ant 
Jamaica linijos).

Aldona šertvietytė, 
Amerikos lietuvaitė, vadovau
ja perstatymui komedijos 
“M o t e r i m s Neišsimeluosi,” 
taipgi vaidina svarbią rolę Zo-

Grand 
nuo 

BMT

jauna

sės, artistės.
Aldona, nors jauna amžiu

mi, tačiau jau veteranė vaidy
boje ir vaidybos direkcijoj, 
tam gerai pasiruošusi dramos 
ir režisūros mokykloj. Ir prak
tikos, puikios 
abiejose teatro 
direkcijoj buvo 
“Kurčias žentas,’ 
riau,” “Atvažiavo su Kraičiu,” 
“Pavogtas Kūdikis.” Vaidino 
svarbias roles veikaluose “Kai
miečiai,” “Dvaro Bernas,” “Iš 
Meilės,” “Išdykusi Pati,” “Pra
eities šešėlis,” “Išeivis,” “du
šas,” “Rudens Smuikai,” 
“Tamsybės Galybė,” “Netur
tas — Ne Yda.” Visuose jinai 
artistiškai vaidino.

šioje, trijų veiksmų komedi
joj “Moterims Neišsimeluosi,” 
Aldona yra rolėje artistės, ku
rios “akytes ir kojytės” dau
gelio vyrų akyse ir širdyse. Ji
nai, sakoma, net bučkių nesi
gaili. O Albertas (Jonas Juš
ka) jaučiasi jos mylimiausiu. 
Bet. . . pas jį pati ir marti, 
dar ir žentas. . .

Kam tie bučkiai teks? 
verta iš anksto pasitikėti, nei 
jais džiaugtis. Geriausia visą 
tai pamatyti tikrojo gyvenimo 
veidrodyje — scenoje šio sek
madienio popietį, 216 Grand 
St. Bilietų kaina tiktai $1. Jie 
iš anksto gaunami Laisvės raš
tinėj ir pas platintojus.

Pas kariavusius prieš vokie
čius amerikiečius nėra mažiau
sios meilės vokiečiams, nei no
ro lengvos taikos. Dar labiau 
nėra tos meilės pas buvusius 
belaisvėje. Ir tai ne vien tik 
dėl to, kad jie pradėjo šį bai
sų karą. Mūsų kariai turi at
skaitą naciams už tai, ką jif 
patys pergyveno, nors visi kiek 
ilgiau pabuvusieji nacių be-

However, your 
be cordially ap-

the subject ofWhile on
events, let me remind you that 
our own concert is two weeks 
away. Let’s all work a little 
and learn our songs good.

praktikos turi 
• srityse. Jos 

suvaidinta 
‘Aš Numi-

Ne

Šiemet Gegužinę Paminėsiu!
Piliečių Kliube

Pirmos Gegužės, li- 
dienų.
tą iškilmingą dieną 
išvakarėse didžiųjų 
išvakarėse užbaigos 

karo veiksmų Euro- 
. Tačiau vis vien minėsi- 

assemblage of members Alice me karo sąlygose. Todėl šie-

šventės,
j ko tik 10 

šiemet
1 sutiksime 
• pergalių, 

This time the Chorus : didžiųjų
Nauji Nariai — New Mem 

bers:
welcomes to it’s ever growing | pOje>

Kalnup. If the Correspondent j met, kaip kad ir pereitais ka- 
heard it correctly, she is ofiro metais, didžiųjų maršavi- 
Latvian descent. Hope you stay j gatvėse nebus. Darbo žmo- 

Alice. nės tą dieną praleis darbuose, 
members are j{a(j paskubinti pergalę ir tik 

vakarais ^rinksis į susirinkimus 
savo susiedijose, savo organi
zacijų centruose.

Mes, lietuviai, šiemet gegu
žinę minėsime balandžio 27- 
tos vakarą. Visi esate prašomi 
susirinkti į Lietuvių Am. Pi
liečių Kliubo salę, 280 Union 
Avenue, Brooklyne.

Pasveikinsime Gimstančią 
Taikos Organizaciją 

šiame gegužinei pašvęsta
me vakare išgirsime pirmiau
sias žinias iš tarptautinės kon
ferencijos San Francisco mies
te ir varde šio susirinkimo 
konferenciją pasveikinsim. Per

with us a long time,
Other new 

Mary černevičiutė and Antho
ny Poškus, Jr.

* * *

Merited members: Among 
those deserving a medal of 
Oak Leave Cluster (if the 
Chorus could honor it’s mem
bers that way), is Sylvia Pu- 
žauskaitė, who stood with the 
Chorus through it’s darkest 
days and recorded all activi
ties (or inactivities) of the 
Chorus every month. As a re
cording secretary Sylvia is a 
Peach.

Consequently other deserv
ing members will be 
in this column.

* * #

Vocabulary
Sakalas 
Ežerei is-Ežeras 
Liepa 
Gojus 
Grand inys 
Sodas 
Kraitis-K raitei is 
Sietynas

• It seems that the word Sie
tynas has excited some dis
putes among those Liths who 
are considered authorities on 
Lithuanian language: One of 
the authorities insists upon it 
being Ursa-Major. However, 
Mr. J. Barkus, our Proofread
er, considerately supplies the 
following information on the 
subject:

Sietynas, Sietas — Pleiades, 
a group of stars in the con
stellation of Taurus.

Grįžulo ratas—Great Bear, 
seven stars in the constellation 
of Ursus Major.

Who am I to argue, not be
ing a good student of Astro-

honored

Falcon 
Lake

Linden tree 
Copes of trees 

Chain 
Orchard 

Dowry 
Ursa-Major

LDS 1-mos kuopos metinis 
jubiliejinis 15 metų sukakties 
balius įvyko 7-tą. Bet draugas 
J. Grubis, jieškodamas naujų 
narių, susitinka ir senų narių, 
kurie nedalyvavo parengime. Į 
Grubis draugiškai pabara ir iš Į ]aįSviais žino, jog jie buvo lai
to būna rezultatai. Draugai i mingesni už rusus belaisvius, 
liuosnoriai save nusibaudžiaį 
už negalėjimą būti. Vardan! 
baliaus, kuopos iždan davė po I 
dolerį Vincas Jankelunas ir 
Charles ir Petronė Naktiniai. 
Bravo, draugai, jūs parodėte 
gerą pavyzdį ir kitiems na
riams.

talkininkų
gavęs tris

kad tūks-

Vienas iš Rengėjų.

MIRĖ
John Doboshinski, 

amžiaus, gyvenęs 222 Berry 
St., Brooklyne, mirė balandžio 
18 d., Kings County ligoninė
je. Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., kuris rūpinasi ir 
laidotuvių pareigomis. Laido-j 
tuvės įvyks balandžio 21 d., Į 
šv. Jono kapinėse.

56 m.

Aktorių Balsai Gatvėse i 
Drabužių Rinkliavoje

Iki didžiosios darbo žmonių | desėtkus metų minėdami Pir
mą Gegužės mes raginome de
mokratinius žmones vienytis 
išlaikymui taikos. San Fran
cisco konferencija ir sušaukta 
tikslu sukurti galingą tarptau
tinę organizaciją tam, kad 
mūsų vaikams ir anūkams ne
bereikėtų eiti kariauti. Mes iš 
savo susirinkimo palinkėsime 
susirinkusiems San Francisco 
to atsiekti. Ir išsiaiškinsime, 
kuomi mes galėtume prisidėti 
prie sustiprinimo Jungtinių 
Tautų vieningumo, be kurio 
negalima taikos organizacijos 
įsteigti, nei palaikyti.

Taipgi girdėsim autoritetin
gą aiškinimą vėliausios padė
ties karo frontuose.

Kalbėtojais yra pakviesti ir 
sutikę Rojus Mizara ir Domi
ninkas M. šolomskas. Tai kal
bėtojai, kurie pramatė dabar
tinę karo padėtį dar tais lai
kais, kada lietuviški hitlerinin
kų sėbrai plepėjo, būk Hitle
rio armijos pereisiančios per 
Sovietų Sąjungą, kaip peilis 
per minkštą sūrį.

Per ši visą mėnesį einančioj 
po visą Ameriką rinkliavoje 
drabužių Jungtinėms Tautoms 
aktyviai dalyvauja ir daugelis 
žymiausių mūsų krašto akto
rių. Kur galima, jie asmeniškaij 
pildo programas paramai to Į 
vajaus. Tačiau dėl darbo saly-1 
gų ir dėl mažo skaičiaus ar
tistų, palyginus 'su skaičiumi 
gyventojų, juk visur nepipspės. 
Jie užrekordavo savo kalbas. 
Tos jų kalbos perduodamos iš 
garsiakalbių, auto mašinomis 
vežiojamų po miestus. Tarpe 
girdimų iš trokų yra balsai 
Katherinos Cornell, Raymond 
Massey, Tallulah Bankhead, 
Canada Lee, Frederic March, 
Jane Wyatt.

Tokią neabejotiną nuomonę 
link nacių pareiškė keli ką tik 
parvežti iš belaisvės jauni vy- 

l rai armijos su visuomene san
tykių centre, 90 Church St., 
New Yorke, pereitą trečiadie
nį. s

Įdubusiomis akimis, dar ir. 
po šiai dienai neatsipeikėję, 

1 kariai pasakojo, kad naciai tik 
j nusispjauna ant taip vadina- 
I mos Geneva Convention — 
tarptautinės sutarties, kuria 
einant paimti belaisvėn kariai 
turėtų būti užlaikomi, kaip sa
viškiai.

“Naciai turi maisto, gana 
maisto — sau,” pasakoja ma
joras Evan Tansley. Jis buvęs 
padėtas prižiūrėtoju ameriko
nų medikališko štabo Heppen
heim ligoninėj, Vokietijoj, ir 
matyti nuo nedamitimo ameri
kiečius mirštant. Išmirdavę 
nuo vieno iki penkių per sa
vaitę vien tik toje ligoninėje. 
O kur kitos ligonines, kitos be
laisvių kempės?

“Utėles nuo blanketų gali 
peiliu skusti,” pasakojo kariš
kiai.

ši amerikiečių grupė buvo 
paimta vokiečių kontratakoje, 
Belgijoj. Jie išbuvo belaisvėj 
apie tris mėnesius. Tačiau tū
li iš jų prarado nuo 25 iki 60 
svarų svorio. Pavyzdin, karys 
Earl L. Todd, 21 m., iš Evans
ville, Ind., laike paėmimo be
laisvėn svėrė 150 svarų, belais
vėje nupuolė iki 90 svarų. Jis 
sako, kad tik dėka kapitonui 
Lea W. Męrrell, belaisviui gy
dytojui iš Berkley, Calif., jis 
beišliko gyvas.

Belaisviai buvęs vienu kar
tu apšaudyti ir bombomis ap
mėtyti esant traukinyje, o ki
tą kartą — esant sandėlyje. 
Daugelis jų sužeisti. Jiems sa
kyta, būk tai buvę 
lėktuvai. Todd taip 
žaizdas.

Kariai pasakojo,
tančiai aplink juos matytų na
cių atrodė geriausia papenėti. 
Neigi jie mūsiškiams sakė, kad 
nemaitina jų geriau dėl sto
kos maisto. “Jie tik nedavė 
valgyti ir gana.” Kada ameri
kiečiai atvyko juos išlaisvinti, 
pats minėtasis majoras Tans- 
ley nuėjo j skiepą ir rado pri
krautą daugybę šaldytos mė
sos, vaisių ir kitų reikmenų.

Dariaus-Girėno Komite
to Viešas Susirinkimas

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

PRIEINAMOS KAINOS

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

PASTOVŪS DARBAI
Su Pokarine Ateičia

Dnliai laikui hi- pilnam laikui darbai vy
rams ir moterims prie Kerai mokamo 
darlxi, pavyzdingoj skalbykloj Brooklyne.

Rašykite, telefonuokite ar ateikite 
asmeniškai pasitarimui.

Pilgrim Laundry, Inc.
1102 Prospect Avenue

Brooklyn 18, New York
Tel. SOUTH 8-45G7.

paminklo reikalu irt jo išvaiz
da, prašomi atsilankyti pasi
klausyti bei ką patarti.

Įvyks balandžio (April) 22 
d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Piliečių Kliubo salėje, 280 
Union-Avenue, Brooklyn, N. 
Y. įžanga nemokamai.

Kviečia, Komitetas.

REAL ESTATE /
PARDAVIMAI

Cypress Hills, N. Y. Dviem šeimy- 
vM.zN nom, atskiras mūrinis namas. 11Komitetas yra gavęs nuo kam’barių naujausios ma(10s jtaisy. 

dailininkų Subačiaus, A. Gilrjmai, garadžius. $10,500.
mano ir j. C. Stelmoko gra-l Jamaica, N. Y. Dviem šeimynom, 
žius Piešinius dėl ruošiamo ialskiras' Naujausios mados įtaisy-zius piešinius aei luosiamoi aj Gapu ši)domas Garadžius.
statyti paminklo projekto, ku- $n,500.
rių vertė bus svarstoma atvi-1 
ram susirinkime.

Pakviesti ir patys dailinin-1 
kai paaiškinti savo pagamintų 
kūrinių tinkamumą. Taipgi pa
kviesta vietos laikraščiu re
daktoriai ir kiti šio darbo rė
mėjai. Vakaras bus įspūdin
gas, ir gražus, žingeidaujanti

ZINIS 
REpublic 9-1506.

(93-94)

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras dirbti restau

racijoj, pageidaujama, kad biskutį 
suprastų apie Counter darbą (bufe
to). Gera užmokestis. Kreipkitės 
pas Aleksiejų, 33 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (91-93)

; LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną Ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kfajavus 
su ame- 

Rei- 
. ..___ ____ ir
' padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

STOKES
'512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

grupių ir
Iš senų 
naujus

< lūs ii’ 
sudarau

|į rikoniškais.
kalui esant

JONAS

. GREEN STAR BAR Si GRILL
Lietuviškas Kabaretas 

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

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

nomy? This writer always 
thought that Sietynas is a 
cluster of six stars, which, in 
Lithuanian language and, 
especially in songs, are recur
rently mentioned together 
with the Sun, the Moon and 
the rest of the heavenly bo
dies. But let’s continue with 
the vocabulary: 
Skrynia-Skrynele

Chest 
Vyturys 
Pūdymėlis 
Pentinai 
Dobilas 
Tyras 
Margas 
Gromata

The above-mentioned words 
are frequently found in the 
Lithuanian songs, but are sel
dom used in every-day lan
guage. Therefore, it may be 
helpful to some of the mem
bers to know those words, in 
order to comprehend the 
meaning of a song.

See, what I mean? Uninten
tionally', 
stretched 
again I

So, I’ll
But I warn you : 1’11 be BACK!

this 
itself

keep

column has 
out of control

quiet for now.

(as Cedar-chest) 
Sky-lark 

Fallow (field) 
Spurs 

Clover 
Clear 

Multi-colored 
Epistle (letteiį)

Edward Flood, 34 m., 
liorius, užsimušė nukritęs 
be nuo trečio aukšto prie 
bos, 170 Second Ave., Brook
lyne, kur jisai maliavoje. Gy
veno 215 W. 16th St., New 
Yorke.

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(SHAJLINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway ‘ 
WOO'DHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

ma- 
d au
stu-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Porsodlnam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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.

rHa-THW RYTHM...
movement Smartly HybJ yellow
įtU Mo4 mm ».**.. $3X71

VALANDOS: 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

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

ROBERT
701 Grand St.
TeL ST. 2-2178

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




