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mas:
“Ve, kokia Sovietų Sąjungos 

tvarka. . . motinos valgė savo 
vaikus — vienos žalius, kitos 
keptus.“ (žiūr. J. Grybo ko
respondenciją iš Norwoodo* 
Laisvėje š. m. vasario 26 d.)

Mūsų korespondentas pri
mena :

“Žmonėms, kurie buvo pra
kalbose, kalbėtojai ’ norėjo 
duoti supratima, kad Ameri
ka kariauja arba turi kariauti 
ne prieš hitlerizmą ir japoniz- 
mą, bet prieš Sovietų Sąjun
gą . . . ”

Michelsonas ten kalbėjo su 
Šv. Juozapo •sąjungos organo 
redaktoriaus padėjėju, 
Kneižiu. Ir Keleivio 
rius aną “subytino“ 
čiais melais).

P-n as Michelsonas 
mintimi pralenkia ir
čių. Mes jam to nepavydime

red ak lo

savo is- 
p. Bagd-

O Rochesterio lietuviškoje 
bažnyčioje š. m. vasario 18 d., 
kunigas P. Valiukas atnašavo 
mišias už negarbingai nutren
kusiojo Antano Smetonos dū
šią.

Ten pat Smetonų k as sakė 
“politiniai diplomatinio pobū
džio kalbą,“ rašo Amerikos 
Lietuvio korespondentas.

“Politiniai diplomatinė“ p. 
Smetonuko kalba buvo tokia: 
Amerika turinti kariauti prieš 
T a ry b ų Są j u n gą ! Kitai s ž o- 
džiais, Smetonuko kalba pri
lygo p. Michelsono kalbai, sa
kytai Norwoode.

Jasilionis ra-
Tiesoje ilgą

PREZ. ROOSEVELTAS DŽIAUGĖSI KRYMO KONFERENCIJA
Jankiai Arti Cologne; Raudonoji Armija Gręsia Dancigui

Amerikos Kariai Pasiekę 
Cologne Pakraščius; Jau 

Bombarduo j a I luesseldor f ą

(š)

Krymo Konferencijoj Daug Nu-į Pomeranijoj Sovietai Paėmė 
veikta Dėlei Pasaulinės Taikosy Į)ar Vietovių ir, Pasak

Pareiškė Prezid. Rooseveltas Nacių, Pasiekę Dancigą
konferencijos tarimu šaukiama: 
visų Jungtinių Tautų konferen-| 
cija San Francisco mieste, ti
kimasi, pagamins jau gana1 tik-! 
ra planą pokarinei taikos orga-1 
nizacijai, sakė prez. Roosevel
tas.

Hitlerininkai bus sumušti iki 
besąlyginio 
išnaikintas nacizmas ir Vokie- roji Baltarusijos armija, j vių, 
tijos militarizmas; kariniai, maršalo Rokossovskio ko- 
kriminalistai bus greitai ii’ tin- ,mandoj, paėmė Neustettiną, 
karnai nubausti. Vokietija bus 
visiškai nuginkluota kariniai ir 
pramoniniai po priežiūra Ame
rikos, Anglijos ir Sovietų.

Kai dėl Lenkijos, tai didieji 
talkininkai Krymo konferenci
joj pravedė visai teisingą sie
ną, pagal Curzono Liniją, nesi 
į rytus nuo tos sienos gyvena1 
didžioji dauguma ukrainų ir| 
baltarusių, o ne lenkų, sakė 
Rooseveltas.

Lenkija, 
rinę 
tinė 
liks 
tas.

(Rytoj paduosime plačias 
traukas iš prez. Roosevelto 
kalbos)

Washington, kovo 1. — 
Prez. Rooseveltas davė pra
nešimą apie Krymo-Jaltos 
konferenciją bendram posė
džiui senato ir kongreso at
stovų rūmo. Kongresmanai 
ir senatoriai- pasitiko karš

tais sveikinimais preziden
tą, sugrįžusį iš 14,000 mylių 
kelionės.

Prez. Rooseveltas prane
šė, kad jo konferencijoj su 
Anglijos premjeru Churchi- 
llu ir maršalu Stalinu buvo 
padarytas milžiniškas žing
snis pirmyn linkui tarptau
tinės organizacijos sukūri
mo taikai palaikyti po galu
tino priešų sumušimo.

Prezidentas sakė, kad da
bar pilnai taktikiniai sude
rinti net smulkmeniški karo 
veiksmų planai tarp žygiuo
jančios į vakarus Raudono
sios Armijos ir maršuojau
čių pasitikt ją amerikiečių 
ir anglų. Pastarieji didžiu
liai anglų - amerikiečių oro 
žygiai prieš karinius Vokie
tijos miestus taip pat buvo 
sutaikyti su Sovietų ka
riuomenės veiksmais.

Visais klausimais Krymo 
konferencijoj buvo vienbal
siai padaryti tarimai ir pa
siekta minties vienybės tarp 
Amerikos, Sovietų ir Angli
jos atstovų. Pagal amerikie
čių pasiūlymą buvo vienin
gai išspręstas ir painus 
klausimas dėlei didžiųjų tal
kininkų balsavimo jų taikos 
organizacijos taryboj po ka
ro. Tai klausimas, kurio, ne
sugebėjo Dumbarton Oaks 
konferencija išrišti.

Buvo nutarta tuojaus vie
niems susižinoti su kitais kas 
liečia įvykius išlaisvintuose 
kraštuose, kad tokiu būdu ga
lima būtų išvengt nesmagumų, 
susidariusių, pav., Graikijoj, 
Jugoslavijoj, Italijoj. Krymo

plentų mazgą, 16,000 gyven
tojų miestą, už 22 mylių nuo 
Baltijos Jūros pietinio kran
to, tarp Dancigo ir Stettino 
uostamiesčio; užėmė kitą 
nacių tvirtumą Prechlau ir 
dar 50 gyvenamųjų vieto- 

šiauriniai - rytiniame 
vokiškosios P o m e ranijos 
kampe. Sovietų kariuomenė 
šiame fronte per dieną už
mušė 3,000 vokiečių, suėmė 
600 priešų, pagrobė 5 garve
žius, 200 prikrautų vagonų, 
9 sandėlius karinių reikme
nų ir išlaisvino 1,500 sovie
tinių piliečių iš vergiškų 
darbų. Berlyno radijas įspė
jo, kad rusai gali pasiekti 
jūrą į šiaurę nuo savo už
imto Bublitzo ir perkirsti 
naciams susisiekimus sausu
ma tarp Dancigo ir Stettino 
sričių.

Karaliaučiaus apylinkėje 
raudonamiečiai užėmė Lem- 
kūnus, Vorvegėnus ir ketu
rias kitas gyvenamąsias vie
toves.

London, kovo 1. — Vokie
čių radijas vakar skelbė, 
kad Sovietų kariuomenė įsi
veržė į Dancigą, 231,000 gy
ventojų miestą ir uostą. 
Maskva apie tai nieko ne- 

pasidavimo; taps įsakė, bet pranešė, kad Ant-•

Paryžius, kovo 1. —Jung- I Devintoji armija per die- 
P-ltinių Valstijų kariuomenė na užėmė 12 miestelių ir 

užėmė pozicijas tik už pen-į kitų gyvenamųjų punktų, o 
keto mylių nuo Cologne ir | Trečioji Amerikos armija, 
pasiekė jo priemiesčius. Di- gen. Pattono komandoj, to
lesnė pusė Cologne, 768,000 lliait į pietus atėmė iš nacių 
■gyventojų miesto, yra vaka
rinėje Rheino upės pusėje.

Devintoji Amerikos armi- 
į ja užėmė Walnielį, atakuoja 
• nacius Muenchene-Gladba- 
che ir Rheydte ir bombar
duoja kitą pramoninį Vokie
tijos didmiestį Duesseldor- 
fą, turintį 540,000 gyvento
jų ir stovintį rytinėje Rhei- 

ino pakrantėje. Anglų pra
nešimai teigia, kad ameri
kiečiai galėsią bile valandą 
paimt didelį Ruhr 
geležinkelių centrą 
chena - Gladbacha, c. i c z
gyventojų miestą.

i suvarė 100,000 civiliu žmo- 
mių kasti apkasus ir ant 
greitųjų statyti naujus Co-

dar, 11 miestų ir kitų gyve
namųjų vietovių.

Kanadiečiai paėmė Hon- 
nepelį, Kverheimą ir 
trejetą vietovių.

dar
penkių geležinkelių ir kelių

srities 
Muen- 

127,000 
Naciai

Poetas 
šo LDS 
straipsnį 
dytąjį poetą Vytautą Montvi
lą ir jo kūrybą.

Vytautas Montvila, — jau
nas, tik ką pradėjęs literatū
roje pasireikšti Lietuvos poe
tas. Daug jis būtų sukūręs, jcįi 
ne prakeiktieji naciai, išplėšę 
jį iš gyvųjų tarpo! |

š. m. šviesos žurnalo pir
majame numeryje (kuris yra 
spaudoje) tas pats Jasilionis. 
parašė išsamų straipsnį apie 
poetę Salomėją Nerį.

Tenka pasidžiaugti St. Ja- japonai Corregidor saloje, . 
silionic kruopščiu ir ryžtingu kur jų buvo 6,000. Suskaity-' 
pasimojimu supažindinti Ame- ta 4,215 japonų lavonų. Co- ’ 
rikos lietuvių visuomenę su rregidor saloj amerikiečiai 
Lietuvos poetais ir rašytojais, turėjo tik šitokių nuostolių:

* * * 1136 užmušti, 8 be žinios din-
Kalbant apie mūsų organi-.go ir 581 sužeistas, 

zacijų vajus, galima štai kasi Corregidor sala-tvirtovė 
pasakyti: yra Manilos Įlankos žiotyse

Lietuvių Darbininkų Susi- įr kol japonai v.iešpatavo 
vienijimas savo Jubiliejiniame Corregidore> tol Amerikos 
Vajuje iki šiol įrašė 168 nau- ]aivaį negalėjo praplaukt į

Tiesos redakcijaFilipinų sostinės uostą.

Stasys 
organe 
apie vokiečių nužil

Angliakasių Unija 
Reikalaujanti $1.50 
Priedo per Dieną

Washington. — Praneša
ma, jog Mainierių Unijos 
pirmininkas John L. Lewis 
statys reikalavimus, kad 
minkštųjų angliakasyklų sa
vininkai pilnai apmokėtų

be kitko, gaus vaka- 
Rytų Prūsijos dalį, o ry- 
Rytų Prūsijos dalis pasi- 
Rusijai, pareiškė preziden-

Fašistavęs Rumuny
Premjeras Privers

tas Pasitraukti

logne miesto aptvirtinimus. | mainieriams už sugaištamą 
Diena pirmiau amerikiečiai ■ laiką nuo Įėjimo pro kasyk- 
užėmė Modrathą, pusseptin-1 los vartus iki pačios darbo 
tos mylios nuo Cologne. ‘vietos ir už sugrįžimo laiką 
------- i---------------------------- iiki vartų. Dabar tik dviem 

Amerikiniai Laivai Jau- - - - - - - - - - - - - - TJVnnt

Praplaukia į Ma
nijos Uosta 

c*

Manila, kv. 1. — Genero
le las MacArthur pranešė, kad 

jau beveik visai sunaikinti

jus narius.
prieš tą skaitlinę prideda ■ 
“tik.“ Vadinasi, nepasitenki
nusi vajaus gausa.

“Negerai, kad tik toks ma
žas skaičius vajininkų daly
vauja vajuje,“ pastebi LDS or
ganas.

Taip, negerai!

Philadelphia, Pa

Praeitą sekmadienį 
esant Philadelphijoj, J. A. Be
kampis (iš New Jersey) paste
bėjo A. Pranaičiui iš Camde- 
no:

—Atvažiuoki ,pas mus su 
aplikacijomis ir ant syk gausi
te tris naujus narius Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui. . .

Jeigu ne d. Pranaitis, tai ki
ti kamdenieciai turėtų d. Be
kampio troškimą patenkinti 
greit.

man

Na, o mūsų bendradarbis ir 
veikėjas A. J. Smitas pareiš
kė jau turįs keletą naujų na
rių Lietuvių Literatūros Drau
gijai; jis man sakė:

—Matysit, drauge, mes šie
met įrašysime i ALDLD ne 
mažiau 50-ties naujų narių.

(Tąsa 5-me pusi.)

Gatvekaris Užmušė drg. 
Petrą Bačanskį

Vasario 27 d. 5:30 vai. ry
to gatvekaris užmušė drg. 
Petrą Bačanskį. Petras pri
klausė Darbininkų Literatū
ros Draugijai, 141-mai LDS 
kuopai; buvo senas Laisvės 
skaitytojas,- veteranas Lais
vės piknikų darbuotojas ir 
gausus darbininkiško judė
jimo bendradarbis.

Jo kūnas pašarvotas ko
vo 2 d., penktadienį, pas 
graborių Ch. J. Ramanaus
ką, 1113 Mt. Vernon St., 
Phila.; bus išvežtas į Oak
land kapines šį šeštadienį, 
kovo 3 d., 2 vai. popiet.

Prašome mūsų draugų ir 
draugių dalyvauti laidotu
vėse. A. J. Smitas.

'sugaištamas laikas. Taip pat 
i būsią reikalaujama po de- 
įšimituką valandai daugiau 
i mąinieriams, dirbantiems 
antrąja pakaita (šiftu) ir 
po 15 centų daugiau trečio
sios pakaitos angliakasiams. 
Vietoj $50 už atostogų (va- 
kacijų) laiką mainieriams 
norima gauti $100.

Skaięiuojama, kad sudė
jus visus pageidaujamus 
primokėjimus, tai vidutiniai 
išeitų po pusantro dolerio 
priedo angliakasiui per die
ną J

Kompanijų atstovai kriti
kuoja unijos pirmininką Le- 
wisą, kad jis dar prieš de
rybų pradėjimą su jais pa
siskubino pranešt valdžiai, 
kad, girdi, yra priežastis 
mainierių streikui. Tuom 
Lewis stengėsi patenkint 
Smitho-Connaly įstatymą, 
kuris reikalauja bent 30 
dienų iš anksto pranešti a- 
pie planuojamą streiką.

56,000 VOKIEČIU SU
IMTA VAKARUOSE 

PER MENESĮ
Paryžius. — Trys ameri

kinės armijos ir kanadiečiai 
vakariniame fronte vasario 
mėnesį paėmė nelaisvėn be
veik 56,000 vokiečių karei
vių ir oficierių. Vien kana
diečiai suėmė 15,000 priešų.

Neoficialiai pranešama, 
kad Sovietai jau atkirto 
daug nacių karių rytinėje 
Pomeranijoje.

Pasitraukė Japonijos 
nisteris S. Kobayashi.

mi-
Vokiečių radijas sakė, 

kad rusai panaujino ofensy- 
vą linkui Berlyno.

SILPNAI TESIPRIEŠINĄ 
VOKIEČIAI

Paryžius, kv. 1. — Ame
rikiečiai, grumdamiesi ar
tyn vakarinės Vokietijos 
didmiesčių Cologne ir Dues- 
seldorfo, šiuo tarpu susidu
ria tik su silpnu bei viduti
niu pasipriešinimu iš nacių 
pusės.

London. — Dalis Vokieti
jos žemės gal bus prijungta 
Holandijai, sakė Anglijos 
premjero pavaduotojas Cl. 
Attlee.

Amerikiečiai praardė na
cių linijas už penkių mylių 
nuo Vokietijos didmiesčio 
Cologne ir veržiasi pirmyn 
per spragas.

MILŽINIŠKA ANGLŲ SEIMO 
DAUGUMA UŽGYRŪ KRYMO 

KONFERENCIJOS TARIMĄ

London. — Daugmeniškos 
gyventojų demonstracijos ir 
devyni ministerial privertė 
pasitraukt Rumunijos 
premjerą gen. N. Radescu. 
Tie ministerial yra galingo
jo Demokratinio Tautos 
Fronto nariai. Demonstran
tai taip pat reikalavo pava- 
ryt budeli Radescu ir sukurt 
demokratinio fronto val
džia.

Karalius Mykolas pasi
šaukė Petrą Grozą, iki šiol 
buvusį vice-premjerą, žy
mu demokratinio fronto va
dą. Teigiama, kad karalius 
paves Grozai sudaryt naują 
ministerių kabinetą.

Į Rumunijos sostinę Bu- 
charestą atvyko Andrius 
Višinskis, Sovietų užsieninių 
reikalu vice-komisaras. Jis 
tėmys dalykų eigą Rumu
nijoj.

Sovietų vyriausybė kalti
no buvusį premjerą Rades
cu, kad jisai palaikė val
džioj fašistinius gaivalus, 
globojo vokiečių šalininkus 
ir nieko nedarė prieš kari
nius kriminalistus, laužyda
mas paliaubų sąlygas.

Kanadiečiai su Keliais 
Šūviais Užėmė Strategi

ni Vokiečių Miestą

London. — Keletas reak
cinių Anglijos seimo narių 
įnešė sumanymą, reikalau
jantį pasmerkt premjero 
Churchillo-Roosevelto - Sta
lino tarimą Krymo konfe
rencijoj kas liečia Lenkijos 
rubežius ir jos valdžią. Sei
mo atstovai 396 balsais 
prieš 25 atmetė tą sumany
mą, taigi nuslegiančiąja bal
sų dauguma užgyrė, Krymo 
konferencijos tarimą šiuo 
opiausiu klausimu ir netie
sioginiai pareiškė pilną pa
sitikėjimą premjero Chur- 
chillo politika.

Dabar nelieka abejonės, 
kad seimas užgirs ir visus 
kitus Krymo konferencijos 
tarimus.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Anthony Eden 
gynė Krymo konferencijos

tarimą, kad siena tarp Len
kijos ir Sovietų Sąjungos 
turi eiti pagal Curzono Li
niją. Jisai sakė, kad Angli
ja niekuomet nepritarė pri
jungimui Lenkijai ukrainų 
ir baltarusių žemių į rytus 
nuo Curzono Linijos. Ede
nas pareiškė, jog Lenkija be 
tų svetimų žemių bus stip
resnė, negu pirm karo, nes 
jai bus pervesta vakarinė 
Rytų Prūsijos dalis, Danci
gas ir svarbi pramonės sri
tis — Aukštoji Silezija.

Kai dėl naujos, demokra
tinės valdžios sudarymo 
Lenkijoje, tai Anglija galės 
pasiųsti savo atstovus į 
tarptautinę komisiją, kuri 
žiūrės, kad naujosios val
džios rinkimai būtų teisin
gai pravesti ir tikrai atsto
vautų lenkų tautą, —sakė 
Edenas.

Maskva. — Sovietų jėgos 
visuose frontuose vas. 27 d. 
sudaužė bei pavojingai su
žalojo 29 vokiečių tankus ir 
nušovė 6 jų lėktuvus.

SOVIETAI FAKTINAI 
ATKIRTO NACIUS RY 

TIN. POMERANIJOJ

Calcar, Vokietija. — Ka
nadiečiai mušė tik keletą, 
šūvių ir užėmė Calcarą, 10,- 
000 gyventojų miestą ir ge^- 
ležinkelių centrą. Jie buvo 
besirengią apeiti ir apsupti 
tvirto viškai apdrūtintą Cal
carą, vengdami kraujo lie
jimo; bet miestas buvo ka
nadiečiams atiduotas fakti- 
nai be jokio nacių pasiprie
šinimo.

Anglai - kanadiečiai taip 
pat be mūšių paėmė Hanse- 
laer, Honeppel ir tulus ki
tus miestelius. Jiems besi
artinant, buvo iškeltos bal
tos pasidavimo vėliavos ant 
tų miestelių namų ir ant kai 
kurių amunicijos sandėlių. 
Esą, nežinia, ar kariškiai ar 
civiliai vokiečiai iškėlė pasi
davimo vėliavas. Anglų -ka
nadiečių kariuomenė suėmė 
dar 700 nacių, tai viso jau 
14,500 nuo vasario 8 d.

London, kovo 1. — Mar
šalo Rokossovskio koman
duojama, Soviet, kariuome
nė taip arti priėjo prie jūros 
tarp Stettino ir Dancigo 
uostamiesčių, kad faktinai 
atkirto vokiečius šiauriniai- 
rytin. Pomeranijos kampe, 
5,500 ketvirtainių mylių plo
te linkui Dancigo, kaip ne
oficialiai pranešama.

Pirmesni pranešimai tei
gė, kad Raudonoji Arrpija 
artėja, prie pajūrinio gele
žinkelio ir vieškelio tarpe 
Dancigo ir Stettino. O tai

BRAZILIJOS PREZIDEN
TO RINKIMAI

Rio de Janeiro. — Bus 
Brazilijos prezidento rinki
mai visuotinu balsavimu. 
Kada jie įvyks, tai bus nu
statyta 90 dienų eigoje. Rin
kimų reikalavo ministerių 
kabinetas. Dabartinis • pre
zidentas G. Vargas sutiko 
su reikalavimu.

Los Angeles, Calif. —Su
truko ore armijos bomba- 
nešis Liberator; žuvo 9 iš 
10 jame buvusių lakūnų.

buvę paskutiniai keliai na
ciams ištrūkti iš to Pomera
nijos kampo.

U M—————__
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Churchillo Raportas
Anglijos ministerių pirmininko Chur

chillo pranešimas, padarytas parliamen- 
tui praeitą antradienį, kaip ir pirmes- 
nieji jo pranešimai, buvo įdomus. Gal 
būt du'patys paskutiniai jo kalbos saki
niai ryškiausiai nušviečia visą dabartinę 
tarptautinę padėtį: “šviesos dega ryš
kiau ir šviečia kur kas plačiau negu švie
tė iki šiol, žygiuokime išvien pirmyn!”

Taip, po Krymo konferencijos pasau
lyj šviesos dega kur kas ryškiau. Žmo
nės, kurie iki šiol dėl kai kurių dalykų 
abejojo, dabar jau yra tikri, jog pasau
lis po karo susitvarkys gražiau ir racio- 
nališkiau.

O taip bus dėl to, kad Jungtinės Tau
tos žygiuoja išvien pirmyn.

Churchillas daug laiko savo kalboje 
pašventė “lenkiškam klausimui” aiškinti. 
Lenkijos ir Tarybų Sąjungos siena, jo 
nuomone, yra teisingiausia, kokią tik 
buvo galima nustatyti. Lenkai nebus pa
vergę milijonų ukrainiečių ir bielorusų; 
jie nebus pavergę ir apie pusės milijono 
lietuvių. Istorinė neteisybė Krymo kon
ferencijoje, vadinasi, tapo ištaisyta.

Lenkija gaus didesniąją Rytų Prūsijos 
dalį, ji gaus Dancigą, ji gaus gerą gabalą 
Pomeranijos; Lenkija gaus Aukštesniąją 
Sileziją — pramoningą kraštą.

Įdomu tai, kad Churchillas priminė ir 
tai, jog Lenkija Karaliaučiaus negaus,— 
vadinasi, Karaliaučius, kaip mes ne sykį 
esame minėję, bus atiduotas tarybinei 
Lietuvos respublikai. Čia taipgi bus iš
taisyta istorinė neteisybė, Lietuvai bus 
grąžinta tos teritorijos, kurios jai pri
klauso. Lietuva turės du dideliu uostu— 
Klaipėdą ir Karaliaučių, — be kurių ša
lis negali pasekmingai gyvuoti.

Netenka aiškinti, jog Churchillas pil- 
sudskininkų — lenkų fašistų — savo kal
ba neįtikino. Jie dabar dar labiau sius, 
negu siuto iki šiol. Dabar, tenka many
ti, jie Churchillą puls lygiai, kaip ir Sta
liną. Bet tuomi lenkiški ponai nieko ne
laimės. Klausimas išspręstas. Krymo 
Čarteris paskelbė tai, ko demokratinis 
pasaulis tikėjosi ir laukė, ko laukė lenkų 
tauta, ir dabar niekas negalės dėl to 
kaltinti tik Tarybų Sąjungą.

Nepatiks Churchillo kalba ir lietuviš
kiems fašistams, kurie kadaise siuntė 
jam rezoliucijas, linkinčias jam geriau
sios sveikatos.

Neužilgo girdėsime ir prezidento Roo- 
sevelto kalbą - pranešimą, dėstantį jo 
pažiūras link Krymo konferencijos.

Aukokite Laisvės
« *

Bazarui
Dienraščio Laisvės Bazaras įvyks kovo 

(March) 16, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lie
tuvių dienraštis. Iš visos Amerikos laukiame 
dovanų dienraščiui Laisvei. Laisvės bazaras 
privalo rūpėti kiekvienam dienraštį Laisvę 
mylinčiam žmogui.

Dienraštis Laisvė rūpinasi įsigyti savo 
spaustuvei tinkamų namą. Remdami Laisvės 
bazarą, kartu paremsite namo įsigijimo rei
kalą.

Supraskite, jog brooklyniečiams Laisvės 
bazaras kainuos keli tūkstančiai dolerių arba 
po kelioliką dolerių kiekvienam. Taigi toliau 
gyvenantieji Laisvės patriotai, kiekvienas ga- 
lėtų paaukoti bazarui po dolerį-kitą.

. ........ ...
M

Penktadienis, Kovo 2, 1945

j Prezidentas Sugrįžo
Mūsų kraštas neturėjo tokio preziden

to, kuris būtų taip plačiai keliavęs po pa
saulį, kaip prezidentas Rooseveltas. Be 
abejo, tas pareina iš to, kad jam tenka 
prezidentauti didžiojo karo metu, — ka
ro, kuris reikalauja iš tautų vadų dide
lių, atsakomingų žygių.

Pastaroji prezidento Roosevelto kelio- 
• nė į Krymą buvo bene pati svarbiausia. 
Jis turėjo daug reikšmingų konferenci
jų karo ir taikos klausimais. Svarbiau
sia konferencija buvo Kryme. Greta tos, 
prezidentas tarėsi su Churchillu Malto
je; jis tarėsi su Arabijos, Aigipto ir Eth- 
iopijos valdovais. Jis tarėsi su atsako- 
mingaisiais mūsų krašto kariuomenės va
dais.

Smagu, kad iš tos ilgos ir svarbiosios 
kelionės prezidentas Rooseveltas sugrįžo 
sveikas. Tauta dabar nekantriai laukia, 
ką jis jai apie savo kelionę pasakys.

Iš nuotraukų mes pastebėjom, jog pre
zidentas Rooseveltas yra gerokai fiziniai 
sumenkėjęs. Be abejo, tai didžiulio rūpe
snio, didžiųjų atsakomybių pasekmės.

Amerikos žmonės nori, kad preziden
tas Rooseveltas, atlikęs didžiulę, istorinę 
kelionę, padėtų į šalį visus kitus darbus 
ir gerai pasilsėtų. Jis yra užsipelnęs ra
mių atostogų.

Gen. Edwin M. IVatson
Amerikos žmonės gerai pažįsta gene

rolą Edwin M. Watson’a. Jie pažįsta jį, 
aišku, iš nuotraukų, daug sykių tilpusių 
spaudoje ir filmų chronikoje. Nes daugu
moje svarbesnių viešų ceremonijų, kur 
tik buvo prezidentas Rooseveltas, ten 
buvo ir gen. Watson’as, prezidento padė
jėjas ir asmeniškas draugas.

Paskutinę Krymo konferencijos dieną 
gen. Watson’as rimtai susirgo. Bet ir 
sirgdamas, jis nuo prezidento Roosevelto 
nesitraukia, o vyksta su juo išvien į ki
tas svarbias konferencijas.

Ir štai, vykdamas namon, kelionėje 
gen. Watson’as miršta — miršta nuo 
smegenų gyslos pratrūkimo.

Gen. Watson buvo 61 metų amžiaus,— 
dviem metais jaunesnis už patį prezi
dentą. Jis buvo gražiai pasižymėjęs pir- 
mąjame pasauliniame kare. Jis gražiai 
pasižymėjo ir antrajame kare, ištikimai 
tarnaudamas vyriausiam ginkluotųjų 
krašto pajėgų vadui.

Netenka aiškinti, jog gen. Watson’as 
buvo vienas nedaugelio žmonių, žinoju
sių didžiulės reikšmės paslapčių. Tą vis
ką mirtis nusinešė. »

Žinios skelbia, jog gen. Watson’as bu
vo labai pasitenkinęs Krymo konferen
cijos tarimais. Deja, jis nematys, kai jie 
bus pravesti gyvenimai.

V; ..v f
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Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Organizuoti darbininkai nežada laukti, kad viena 
valdžia aprūpintu iš karo sugrįžusius veteranus. Los 
Angeles mieste unijos įsteigė veteranų centrą, kuris pa
dės jiems darbą susirasti. Šis paveikslas parodo, kaip 
tame1 centre unijistų komisija apklausinėja veteraną, 
kad patyrus, kur kokiam darbui jis tiktų. Centras įsteig
tas ir užlaikomas Federacijos ir CIO unijų bendromis 
spėkomis.

Kaip Veikia Karo Kainų ir 
Racijonavimo Tarybos

Kas Ką Rašo ir Sako

Žinoma. Kad Ji Nežus
Vienybė rašo apie Bagočiaus prakal

bą, aną dieną sakytą Bostone. Bagočius, 
žinoma, paniekino Tarybų Sąjungą, “azi
jatus” ir ten pareiškė, jog “lietuvių tau
ta nežus”, nors ji ir pasiliks tarybinėje 
santvarkoje.

Tokiu pasisakymu Bagočius išstoja 
prieš savo vado Grigaičio pliovojimus. 
Grigaitis, kaip žinia, pakartotinai tauškė, 
būk, jei Lietuva pasiliks Tarybų Sąjun
gos tautų šeimoje, tai ji pražus! Reikia 
didelio politinio durniaus tokioms nesą
monėms skelbti, bet p. Grigaitis tokiu 
jau senai yra pasirodęs.

Bagočiaus teigimas, jog lietuvių tauta 
nežus, nėra j okis atradimas. Tai aksio
ma — tiesa, nereikalinga jokių prirody
mų.

Kodėl gi lietuvių tauta galėtų žūti gy
vendama tarybiniu gyvenimu? Ji ne tik 
nežus, bet pakils į aukštumas kultūroje 
ir ekonominiame gerbūvyj. Tarybinė san
tvarka juk nei vienos tautos nesunaiki
no. Atžagariai: tarybinės santvarkos 
tikslas kiekvienai, net ir mažiausiai, tau
tai padėti atstatyti savo kultūrą, tęsti 
savo tautines tradicijas, tvirtinti savo 
ekonominį gyvenimą.

Šiandien, kai Lietuva kyla iš karo 
griuvėsių, mes matome, kaip ten visomis 
kryptimis gyvenimas plečiasi. Atidaro
mos mokslo įstaigos, teatrai, opera; at- 
steigiami fabrikai, sugriauti miestai ir 
miesteliai; pravesta žemės reforma, — 
aprūpinta bežemiai ir mažažemiai žeme, 
žodžiu, lietuvių tauta ir vėl atsistoja į 
saulėtą, platų kelią, vedantį ją į šviesų 
gyvenimą.

Todėl asmuo, kuris skelbia, būk lietu
vių tauta išnyksianti, pražūsianti, jei ji 
gyyęns socijalistinėje santvarkoje, yra, 
trumpai pasakius, pusidijotis, niekas 
daugiau!

PATYS PATVIRTINA, 
KAD JIE YRA HITLERI

NĖS PROPAGANDOS 
ŠINKORIA1

Vasario 21 dienos Nau
jienose tilpo iš Švedijos laiš
kas, rašytas kokios ten hit
lerininkams parsidavusios 
moteriškės. Ji sakosi pabė
gusi iš Lietuvos, kai Lietu
von atėjusi Raudonoji Ar
mija. Pripasakojus bjau
riausių melų apie bolševikus 
ir Raudonąją Armiją, ta 
juodos sąžinės, visokio žmo
niškumo netekus hitlerinin
ke šaukia:

“...prie bolševikų visai ne
galima gyventi, nes visus in
teligentus arba vietoj nu
šauna arba išvaro į Sibirą... 
Labai sunku buvo prie vo
kiečių gyventi, bet jie lietu
vių bent nešaudo.”

Šita hitlerinė šlykštybė 
buvo įdėta be jokios pasta
bos iš Naujienų redakcijos 
pusės. Manėnje, gal vėliau 
atskirai ta redakcija tars ir 
savo žodį ir pasmerks to 
laiško autorę.

Bet vietoj parodyti, kad 
ta laiško autorė yra hitleri
ninke, kriminaliste ir mela
gė, nes ji begėdiškai teisina 
nacius, slepia jų žiaurumus, 
Naujienos daugiau kaip 
šimtu procentų jos melus 
užgiria. Vasario 22 dienos 
Naujienose skaitome:

part kitų, vokiečiai sušaudė 
jojo švogerį. štai Pittsbur- 
gho Jankienei rašo iš Lie
tuvos Balušienė ir sako, kad 
naciai sušaudė jos mylimą 
dukrelę. Štai jau visas svie
tas žino, kad vokiečiai su
šaudė senelius Bulotus.

O Naujienos sako, kad 
“vokiečiai lietuviu nešau
dė!”

Štai ant mūsų rankų ra
portas specialės komisijos, 
kuri tyrinėjo vokiečių žiau
rumus Lietuvoje. Paneriuo
se vokiečiai nužudė 100,000 
Lietuvos žmonių. Kauno 9- 
tam Forte nužudė 70,000 
žmonių. Alytuje nužudė 60,- 
000 žmonių. Mariampolėje 
naciai nužudė 7,700 žmo
nių. Viliampolyje nužudė 8,- 
000 žmonių. 1|944 metų bir
želio 3 dieną naciai sunai
kino Perkupių kaimą ir nu
žudė visus jo gyventojus — 
viso 119: 21 vyrą, 29 mote- 

i ris ir 69 vaikus. Viso naciai 
Lietuvoje nužudė 300,000 ci
vilinių žmonių ir 165,000 ka
ro belaisvių.

O šiandien Naujienų re
daktorius drįsta sakyti, kad 
vokiečiai Lietuvoje nešaudė 
lietuvių!

Juk šitaip šuniškai, ši
taip juodašimtiškai gali 
nacių kriminalystes slėpti 
tiktai pasamdytas Hitlerio 
agentas!

Kiekvienas asmuo šioje šaly
je supranta racijonavimo rei
kalingumą ir kontroliavimą 
kainų. Visiems aišku, kad val
džios kontroliavimas reikmenų 
kainų ir racijonavimas duoda 
visiems progos nusipirkti reik
menų teisinga kaina, kada mū
sų kovojantieji vyrai ir mote
rys jau aprūpinti. Bet mažai 
žmonių žino, kaip visa mašine
rija veikia.

Kaip vietinės Karo Kainų 
ir Racijonavimo Tarybos vei
kia?

Kaip žmonės gali prie to 
darbo prisidėti?

Tuos klausimus turėtų atsa
kyti kiekvienas Amerikos pilie
tis.

Karo Kainų ir Racijonavimo 
Tarybos įsteigtos viena savai
te po Pearl Uosto įvykių, ka
da matėme, kad japonų užpuo
limas mūsų gumos šaltinių ve
dė prie padangų racijonavimo. 
Tuom laiku OPA (arba Office 
of Price Administration and 
Civilian Supply) pasiuntė tele
gramą visiems valstijų guber
natoriams, prašydama, kad jie 
įsteigtų tarybas visuose aps- 
kričiuose. Buvo reikalinga ra- 
cijonuoti cukrų ir kitus reik
menis, išduoti racijonavimo 
knygutes ir kontroliuoti kai
nas.

Tarybų darbas sparčiai išsi
vystė ir tas viskas šiandien pa
vadintas War Price and Ra
tioning Boards.

Nors racijonavimas veikia 
per tris metus, tačiau daug 
žmonių nežino sąstato tų tary
bų.

Nariai tarybų yra apylinkių 
žmonės. Nėra biurokratai, val
džios pasiųsti. Susiedai, kurie 
tikrai žino visų žmonių reika
lavimus. Ir visi tiems žmonėms 
pasitiki.

Daugiau negu 200,000 yra 
savanoriai, vyrai ir moterys, 
kurie aukauja laiką, kad tik vi
si žmonės būtų tinkamai aprū
pinti. Algos jie negauna, bet 
jie žino, kad jų tas pasišventi
mas yra visų įvertinamas.

Savanorių darbininkų yra 
daugiau negu darbininkų regu
liariame štabe, kurie pasiekia 
35,000.

Kaip jie veikia?
Apart Tautinio Ofiso Wash

ingtone, OPA turi 9 rajoninius 
ofisus, 92 distriktinius ofisus, 
250 nuomų ofisus ir 5,500 vie
tines Karo Kainų ir Racijona
vimo Tarybas.

šios Tarybos pristato infor
macijas pirkėjams ir krautuv- 
ninkams, kad visi būtų apsipa-

žinę su vėliausiais nutarimais 
ir patvarkymais ir bando išriš
ti asmenines problemas. Kur 
patvarkymų nepaisoma, Tary
ba kreipiasi prie OPA “en
forcement” valdininko.

Kaip žmogus gali prisidėti 
prfe šių tarybų darbo?

Kurie turi daug laiko, gali 
prašyti būti paskirtais kaipo 
“price panel assistant.” Tokių 
yra apie 45,000. Visi savano
riai, kurie duoda visokias in
formacijas, lygina kainas, rei
kalauja, kad kainos būtų vie
šai iškabintos, ir tt. Darbas 
būtų neišpasakytai sunkus be 
jų pagalbos.

Ypač, žmonės, kurie vartoja 
svetimas kalbas, yra būtinai 
reikalingi. Nes jie gali prisidė
ti prie darbo svetimkalbių 
krautuvėse. Ir patiems žmo
nėms jie gali paaiškinti viso
kius, nesusipratimus. Per ma
žai svetimkalbių prisidėjo prie 
šio svarbaus darbo.

Kaip galima tapti “Prie Pa
nel Assistant”?

Nueik į arčiausią vietinį 
War Price and Rationing 
Board. Jeigu kvalifikacijos tin
kamos, tai būsi tinkamai išla
vintas ir galėsi stoti j darbą. 
Tarybos pirmininkas darbinin
ką prisiekdins, duos identifika
cijos kortelę, savanorio ženkle
lį ir tapsi savanoriu darbinin
ku Karo Tarnyboje. Tarnyboje 
kvalifikacijos yra—asmuo pri
valo būti gero charakteriaus, 
protingas, malonus, greitas, 
švarus ir ištikimas.

Darbo Departmento Bureau 
of Labor Statistics neseniai iš
dėstė pasekmingumą kainų 
kontrolės programos. Nuo pra
džios paskutinio karo liepos 
mėn. 1914, iki Armistice Die
nos lapkričio mėn. 1918 gyve
nimo kainos pakilo nuo 60% 
iki 100%. Dabartiniame kare, 
nuo rugpjūčio 1939 iki lapkri
čio 1944 m., kainos pakilo tik 
28.3%.

Tas rekordas buvo galimas 
tik darbu ir pasišventimu vy
rų ir moterų, kurie sudaro 
War Price and Rationing tary
bas. Darbas demokratiškai at- 

1 liktas.
Karo Kainų ir Racijonavimo 

j programa lygiai pritaikyta vi
siems Suv. Valstijų gyvento- 
1 jams, nepaisant spalvos, rasės, 
tikėjimo arba kalbos.

Lietuvių organizacijos kiek
vienoj apylinkėj privalo būti 
atstovaujamos vietinėse tary
bose. Raginkite savo žmones 
prie šio svarbaus darbo prisi
dėti. F LIS.

“Naujienose buvo kelius 
kartus paskelbta žinių, atė
jusių iš Švedijos, apie baise
nybes, kurias teko Lietuvos 
žmonėms pergyventi per 
paskutinius kelius mėnesius, 
kuomet karo gaisras apėmė 
Pabaltį, įsiveržus į jį sovie
tų Raudonajai Armijai...Kai 
kurie nenorėjo tikėti tokio
mis šiurpiomis žiniomis; o 
bolševikiškos papūgos rėkė, 
kad jos ‘šmeižia Sovietų Są
jungą...’ Tačiau vakar Nau-‘ 
jienose buvo paskelbtas lai
škas, kurį rašė savo dėdei 
Amerikoje vieną pabėgusi iš 
Lietuvos moterįs, dantų gy
dytoja. Ji viską patvirtina, 
kas buvo pranešta pirmes
nėse žiniose...”

Vadinasi, ta moteris rašo 
šventą tiesą. Ir dar kartą 
Naujienos ją pacituoja, kad 
“jie (vokiečiai) lietuvių ne
šaudė” !

Taigi, šitas “dantų gydy
tojos” pasakymas tampa 
Naujienų redakcijos pasa
kymu. Jos pasiima už jį 
pilną atsakomybę. Girdi, 
“dantų gydytoja” tik pat
virtina, ką Naujienos pir
miau rašė!

O štai New Haveno De
gutienė prisiuntė mums lai
šką nuo savo i vyro iš Lie
tuvos, kuriame jis sako (ir 
paduoda pavardes), kad ą-

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

“AUKŠTAS KRAUJAS” — 
ŠIRDŽIAI NEGERA”

Drauge daktare, labai 
prašau patarti apie mano 
ligą, ką aš turiu daryti.

Aš esu moteris 51 metų 
amžiaus, sveriu 150 svarų, 
ūgio 5 pėdų. Labai daug ne
malonumų perleidžiau per
4 metus. Per savo gyveni
mo pakaitą turėjau aukštą 
kraują ir visokių velnių.

Per du metu be vaistų be
veik nebuvau nė dienos. Gy
dymus, adatas gaudavau 
kas antra savaitė. Tai jau
5 mėnesiai, rodos, jau tas 
baisūnas aprimo.

Jau du metai, kaip savo 
laiko nebeturiu. Bet dabar 
kas negerai pasidarė mano 
širdžiai. Neduoda miegoti. 
Kaip tik noriu užmigti,- tai 
ima širdis taip keistai dre
bėti, — ir tuoj pašokstu iš 
miego, turiu judintis, brau
kyti krūtinę... Tai taip kas 
puse valandos mane kanki
na, pasilsėt neduoda. O la
biausia, kada kas mane už

pykina, tai labai man ima 
širdį gelti, kad aš vietos ne
randu. Taip labai bloga vi
same mano kūne. Tur būt, 
aš turiu širdies nervus.

Geriu visokių vaistų, bet 
negelbsti.Tai ką aš turiu da
ryti? Patarkite per Laisvę 
ar Liaudies Balsą. Labai dė
kui.

Atsakymas.
Širdis, vis ta nabagė šir

dis! Prilįsta ji Jums, vis sau 
viena belapsėdama, be talki
ninkų, be raumenų judėsiu. 
Dieną tai vis da pusė bė
dos: vis kiek kada gaunate 
pasijudinti, ir tada raume
nų trūkčiojimai ir judesiai 
padeda iš arterijų išmaigyt 
ir geriau iš varinė t kraują,— 
širdžiai pasidaro tada leng
viau.

O kai ramiai sau miega
te, nabagėlė širdis vienui 
viena pati turi kraują pum
puok Privargsta ji ir ima 
plasnot, drebėt. Tada Jūs 
instinktyviai, gaivališkai i- 
mate kru.tėt, judėt, tranky

tis. Raumenys tuomet pa
lengvina širdžiai darbą, ir 
ji lygiau ir ramiau muša— 
ir duoda Jums vėl kiek pri
migti.

Kas Jums daryt? Nagi 
pripraskite gerai ir siste- 
matingai raumenis manky
ti, mostiguoti, mankštytis, 
gimnastiką daryti. Gimnas
tika — Jūs ir visi turite ži
noti ir visada gerai atsi
minti — gimnastika dau
giau gero padaro, negu net 
kokie vaistai. Nors vaistai 
irgi turi savo vertės. Ta
čiau gimnastikos pavaduoti 
niekas negali. O be gimna
stikos, be regulingos mankš
tos visas pasidarai lyg sus
tingęs, aptinęs, pabrinkęs, 
priburkęs, pripūtęs. Visi 
kūno narveliai esti kūno 
skysčiais pasriuvę, ir visam 
tada sunku ir slopu.

Tuoj iš pat ryto, paskui 
prieš kiekvieną valgį ir 
prieš gulimą bent po 10-15 
minučių gerai, energingai 
pasimankštykite, visaip rau
menis išmiklinkite, kad ir 
taip, kaip vaikai mokyklom 
se. Tai visų svarbiausias 
punktas. Maistas, vitami
nai, mineralai, oras, saulė ir 
kiti gerumai, žinoma, reika
lingi, bet gimnastikos pa
vaduot negali
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' Vas. 20 d. vietinio Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
įvyko mėnesinis susirinkimas^ 
į kurį atsilankė apie 20 dele
gatų, tai yra gražus skaičius 
veikiančių draugų bei drau
gių, bet visgi dar ne visos or
ganizacijos turi išrinkusios po 
.3 delegatus j šį komitetą. Geis
tina būtų, kad visos organi
zacijos tatai padarytų sekan
čiuose savo susirinkimuose; 
nes tai buvo paskutinės kon
ferencijos tarimas.

Aukų šiame susirinkime pri
duota sekamai:

Draugų Raulušaičių išleistu
vėse surinkta $32.

Vakarėlio pelnas per J. 
žebrj $13.88.

Auka nuo LLD 190 kp. per 
P. Nemurą $15.

$5 aukos nuo: Stellos Rau- 
bienės, M. Venslovienės ir J. 
Andrijausko. Viso $75.88.

Drabužių rinkimas šj mėne
sį kiek sumažėjo. Gali būti, 
dėlei nepaprastų šalčių bei 
blogų kelių važinėjimui. Su
rinkta keletas baksų, bet dar 
negana siuntiniui, prisieis kiek 
padirbėti, kad bent pradžioje 
kito mėnesio sudaryti siunti
nį. Nežiūrint, kad mes jau 
daug drabužių surinkome ir 
pasiuntėme, bet pagalba ten 
vis tiek dar labai reikalinga, 
todėl tęskime tą gražų darbą 
toliau.

United States War Fund
Kaitą į metus šioji įstaiga 

skelbia savo vajų sukėlimui fi
nansų, kuriais šelpia visose ša
lyse nuo karo nukentėjusius 
žmones. Mes visi į šį fondą au
kojame ir raginame kitus, kad 
tik daugiau sukėlus finansų ir 
tuomi sušelpus daugiau kare 
nukentėjusių. d

Iš šio fondo visos karo pa
liestos šalys gauna tam tikrą 
dalį pinigų, suprantama, pa
gal tautos didumą ir reikalą. 
Pav., Russian War Relief, per
eitais metais gavo iš šio fondoi 
septynis ir pusę milijonų dol., 
mažesnės tautos po mažiau. 
Kartu ir Bendrasis Amerikos 
Lietuvių Fondas pasiryžęs iš 
to fondo gauti $135,000 (jau 
gavo), būk tai šelpimui Lietu
vos žmonių. Bet štai, skaitau 
BALF pirm., kun. Končiaus 
atsišaukimą jų spaudoj, kuria
me sako: “Neaukokite ir ne
siųskite pinigų į BALF, nes 
mes tas aukas turime perduo
ti į U. S. War Fund, arba mes 
gausime iš ten ant tiek mažiau, 
kiek jūs mum aukų prisiunčia- 
te.” Kad priimtas, bent stam
besnes, aukas reikia perduoti 
U. S. War Fund, tai tiesa, bet 
kokiais sumetimais kun. Kon
čius ragina savo sekėjus! ne
aukoti į U. S. War Fund, iš 
kurio pats tikisi gauti tūkstan
čius dol., tai palieku spręsti 
pačiam skaitytojui! Bet man 
atrodo, jog čion pasireiškia 
tikrai kunigiška “artimo mei
lė.”

Skaitytas LPT Kom. ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Moterų Kom. bendras atsišau
kimas, kuriame skelbia vajų!
per visą kovo mėn. ir ragina 
visas amerikietes motinas, kad 
jos, bėgyje kovo mėn., paruoš
tų bent mažą dovanėlę ir pa
siųstų Lietuvos vaikučiams. 
Kandangi tokis mažų pundelių 
siuntinėjimas pavieniai suda
rytų daug sugaiščių ir išlaidų, 
todėl vietinis LPT Komitetas 
pasižada visiems šiame reika
le pagelbėti.

Kovo mėn. —''moterų mėne
sis. Kovo 8 d. yra Nacionalė 
Moterų Diena, kurią visų ša
lių ir visų tautų moterys ap- 
vaikščioja ir vienokiu ar kito
kiu būdu ją pamini. Nuo to 
neatsilieka ir Clevelando ! mo
terys. Vietinis Moterų Kliubas 
šiam paminėjimui rengia dide
lį koncertą, kuriame dalyvaus 
ne tik mūsų visi vietiniai cho
rai ir solistai, bet turėsime žy
mias solistes ir iš Chicagos — 
K. Abekienę ir A. Kenstavičie- 
nę. — Todėl neabejojame, 
jog clevelandiečiai į šias iškil
mes skaitlingai atsilankys.

Taigi, atsižvelgiant į tai, 
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Todėl neabejojame,

vietinis LPT Kom. nutarė atsi
kreipti į visas Clevelando mo
teris, (o taipgi ir vyrus), kad 
iki minėto koncerto paruoštų 
savo, pagal išgalę, dovanėlę 
Lietuvos vaikučiams. Suriškite 
daikčiukus su šniūruku, kad 
nepasimestų ir važiuodami į 
koncertą atvežkite į svetainę, 
mes ten . ums suteiksime tam 
tikras korčiukes, ant kurių ga
lėsite užrašyti savo vardą, da
bartinį jūsų antrašą, o taipgi 
ir jūsų aintrašą Lietuvoje, ir 
pririšę prie jūsų pundelio pa
duosite mūsų komisijai, kuri 
pasirūpins jūsų dovanas pa
siųsti Lietuvon. Kuriems nepa- 

j togu tokie dalykėliai supirki
nėti, galėsit paaukot pinigais, 
o mūsų tam tikra komisija už 
jūsų aukotą sumą supirks ir, 
pridėję jūsų korčiukę, pasiųs 
Lietuvon, šis koncertas įvyks 
kovo 11 d., White Eagle sve
tainėje, 8315 Kosciuszko Avė., 
pradžia 5:30 vai. vakare.

Kovo mėn. taipgi Raudono
jo Kryžiaus vajaus mėnesis. 
Tikiu, jog šiandieną nereikia 
aiškinti, kokias svarbias pa
reigas šiame momente atlie
ka Raud. Kryžius visuose pa
saulio kampuose. LPT Kom. 
nutarė veikti ir šiame vajuje, 
išrinko komisiją, kuri tuoj pa
rūpins tam tikras blankas bei 
paliudijimus ir išdalins vi
siems komis, nariams. Komisi
joj : K. Romandienė, J. Vase- 
‘liauskas ir J. Andrijauskas.

Nutarta surengti žiemos se
zone dar vieną parengimą. 
Paimta White Eagle svetainė 
dėlei 29 d. balandžio (April). 
Drg. J. Vaseliauskas ruošiasi 
sulošti naują ir gražią kome
diją, o ką jis prižada, nerei
kia abejoti, kad ii* išpildys. 
Lauksime.

LPT Kom. Pirm., 
J. Žebrys.

Moterų Diena jau visai ar
ti. Gal ne pro šalį ir mums ap
svarstyti, kaip geriau atžymėti 
tą dieną. Jeigu kada nors pir
miau mes didžiavomės savo 
švente, tai šį metą tikrai gali
me pasigirti, nes moterys šia
me kare suvaidino tikrai svar
bią rolę.

Kalbant tik apie Clevelan
do moteris, ypatingai mūsų, 
Amer. Lietuvių Moterų Kliu- 
bą, tik trumpai peržvelgus 
mūsų nudirbtus darbus, mes 
randame savo draugių, dir
bančių Raudonajam Kryžiui, 
taipgi slaugių pavaduotojų, ki
tos gi duoda karts nuo karto 
pantę kraujo.

O kiek mezginių primezgėm 
dėl Raudonosios Armijos, o 
ypatingai dėl lietuviškų jos 
dalinių ? Kuomet tik buvo ar 
vra kokis vajus dėl visuome
niškų reikalų, k. t.: karo pa
stangom ar nukentėjusiem nuo 
karo, mes visuomet nuoširdžiai 
atsiliepiame ir savo dalį išpil- 
dome su kaupu. Net ir mūsų 
dienraščių vajuje moterys 
smarkiau dirbo už vyrus. At
einančiam Raudonojo Kry
žiaus vajuje mes irgi jau pa- 
sirengėm dalyvauti.

šiemet mūsų Kliubas ren
giasi atžymėti savo dieną, tai 
yra — Moterų Dieną — taip, 
kad ta diena pasiliktų visų da
lyvių atmintyje ilgam laikui. 
Mes nesigailime nei darbo, nei 
iškaščių, kad padarius tą pa
rengimą puikiausiu, kokis Cle- 
velande yra buvęs per pasta
rųjų keletą metų.

Dailės programoj dalyvaus 
vietiniai geriausi artistai — 
dainininkai: E. Stefanko, V. 
Čypiutė ir J. Krasnickas; Ly
ros Choro grupė ir Moterų. 
Kliubo Chęras; visi rengiasi su 
puikiausiom ir naujausiom dai
nom. O iš pat Amerikos lietu
vių sostinės Chicagos atva
žiuoja pagarsėjusios solistės- 
duetistės, A. Kenstavičienė ir 
K. Abekienė. O kad dar ge
riau atžymėti tą dieną, mes 
prašome ir iš jūsų., broliai ir 
sesutės, kad, ateidami ant to 
parengimo, atsineštumąte pa
aukoti kokią nors drapanėlę 
Lietuvos vaikučiams; ar patys 
pasiūkite ar nupirkite. Taigi,

Amerikiečiai kovoja japonus Filippinų sostinėje Manila.

Rochester, N. Y.
Parapijos viršininkai suren

gė prakalbas, vasario 18 d. Va
dovavo kunigas Bakšys, kalbė
jo buvusio Lietuvoj fašistinio 
diktatoriaus Smetonos sūnus. 
Abu jie niekino ir šmeižė Lie
tuvos išlaisvintojus iš po hit
lerininkų jungo. Bet kunigas 
Bakšys viršino ir Smetonuką.

Jis sakė, reikią tuojau vi
si bolševikai išmušti. Jo pase
kėjai ploja — reiškia užgiria, 
kad reikia žudyti tuos, kurie 
sukriušino Hitlerio jėgas ir ne 
tik kitas šalis, bet ir Ameriką 
išgelbėjo nuo hitlerizmo.

Toliau Bakšys sakė: “Bolše
vikai išvaikė visus Lietuvos 
žmones.” Klausiu: kokius žmo
nes išvaikė? Senis Smetona, jo 
sūnus ir artimi patys pabėgo i 
iš Lietuvos pas Hitlerį į Berly-1 
ną.

žinoma, jie pasiuntė rezoliu
ciją į Washingtona, reikalauja, 
kad Lietuvoj būtų grąžinamas 
smetonizmas, kad fašistai vėl 
galėtų Lietuvos žmones smaug
ti, vadus šaudyti, šimtais kalė
jimuose pūdyti.

Tai matote, kada virš tris 
metus Hitleris teriojo Lietuvos 
žmones, arti pusės miliono 
žmonių išžudė, tai kunigas 
Bakšys nieko nesakė, nei mi
tingus laikė, nei “rūpinosi” 
Lietuva, gi dabar, kada Lietu
va išlaisvinta, kada ten žmo
nės tvarkosi, kaip jiems ge
riausia, tai jis laiko prakalbas 
ir niekina Amerikos talkininkę 
— Sovietų Sąjungą, niekina 
Lietuvos žmones ir jų pačių' iš
rinktą valdžią.

Draugai, parapijonai! Kodėl 
jūs nematote, kad kunigas 
Bakšys tik pakenkti nori Lie
tuvai? Kodėl jo klausote? Jis 
jums įsakė neduoti drapanų, 
kurios būtų pasiųstos į Lietu
vą, kur jūsų broliams, sese
rims taip labai pagalba reika
linga, ir jūs jo klausote! Tai 
kur jūsų meilė artimui? Kur 
meilė Lietuvai?

Demokratiniai Amerikos lie
tuviai jau daug drapanų su
rinkome ir pasiuntėme į Lietu
vą, daug nelaimingų žmonių 
buvo aprengta tomis drapano
mis, neatsižvelgiant į jų įsiti
kinimus. O kur jūsų pagalba?

Tiesa, parapijonai esate da
vę drapanų, bet daugelis tą da
rė su baime, kad nesužinotų 
kunigas. Kodėl taip? Kodėl ne
priversti kunigą, kad jis pildy
tų Dievo prisakymą “artimo 
meilės”? Kodėl jūs turite jo 
klausyti ?

Atminkite, kad milžiniškoj 
didžiumoj kunigai visada ėjo 
prieš mokslą ir progresą. At
minkite, kad Lietuvoj, senovėj, 
kada buvo dar baudžiavos lai
kai, tai darbo valstiečiai dienas 
ėjo ne vien ponams, bet ir ku-*

Clevelando ir kaimyniškų ko
lonijų lietuviai, įsitėmykite — 
Moterų Diena bus nedėlioj, ko
vo 11. Pasimatysime svetainėj, 
White Eagle Hall, 8315 Kos
ciusko Ave.

Amer. Liet. Mot.
Kliubo Komitetas. 

nigams, o kunigai visada ėjo 
prieš darbo žmones. Taip ir 
dabar kun. Bąkšys, ir jam pa
našūs, eina ; prięš progresą, 
kenkia Jungtinių Tautų vieny
bei, nori, kad tarpe Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos nebūtų ge
rų ryšių. O kas to daugiau no
ri? Nori Hitleris ir Japonija, 
reiškia, mūsų priešai.

Draugai, parapijonai, padė
kite karo laimėjimo pastan
goms, nes ir jūsų vaikai yra 
armijoj ir kariauja prieš tą 
pat priešą, kaip ir Sovietų ir 
Lietuvos žmonės. Neklausykite 
tų, kas kursto1 prieš Amerikos 
talkininkę, kąs ardo Amerikos 
ir Sovietų vienybę. Atminkite, 
kad tik per vienybę mes muša
me vokiečiu razbaininkus ir 
karą laimėsime. Jonas.

Elizabeth, N. 1
Ruth Saulėmis eina pamatinį 

lavinimąsi, kaip slaugė armi
joj. Laikinai yra England Ge
neral Hospital, Atlantic City.

Ruth Saulėnas.

Ruth baigė Baltin School, Jer
sey City, kaip slaugė. Taip pat 
baigus Teachers College su B. 
S. laipsniu.

Linkime daug pasisekimo 
Ruth jos naujame gyvenime ir 
pareigose.

Ruth yra dukra Antosės ir 
Adomo Saulėnų, Laisvės skai
tytojų, darb. judėjimo rėmėjų 
ir LDS 33 kuopos narių, kur 
drg. Saulėnas eina kasieriaus 
pareigas. Draugė.

VILNIES
KALENDORIUS

I 1945 METŲ

Svarbi Knyga, įvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.
U| LAISVES ADM.

427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.V J ■

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas

Svečiavosi pas savo tėvus 
Ensign Karl Kireilis. Jis jau 
būna retas svečias čionai. 
Smagu susitikti ir girdėti, kad 
viskas gerai sekasi. Trūkumas 
namie, sako Kari, tai tas, kad 
visi mano amžiaus vyrukai, 
buvę mano draugai, išsisklai
dę po pasaulį — tarnyboje, 
ginkluotose jėgose.

Charles Tinkūnas, buvęs 
sunkiai sužeistas, svečiuojasi 
pas motiną ir žmoną. Jis da
lyvavo kariniuose veiksmuose 
Europoje. ’

Stephanie Wizes-Evans at
važiavo su dukrele pas tėvus 
apsilankyti, ir čia, pasiteira
vus pas gydytoją apie savo 
sveikatą, gavo paliepimą rim
tai pasilsėti, — Bent kelias sa
vaites pagulėti. Vadinasi, Ste
phanie šiuo tarpu serga, bet 
reikia tikėtis, kad jos liga bus 
apgalėta.

Helen Pine, atsiųsdama Li
teratūros Draugijos narines 
duokles iš Fort Benning, 
Georgia, sako, jog jos vyras, 
kapitonas Irving Pine, kuris 
buvo sužeistas Francijoj įsi
veržimo dieną (D-Day), sau
sio mėnesį svečiavosi pas ją. 
Atvažiavęs ė.įovtik su lazdo
mis, o išvažiuodatnas jau ėjo 
be lazdų, tik atsisėsti dar ne
galįs, nes strėnų sąnariai ne
linksta. Jis būna ligonbutyje 
White Sulphur Springs, W. 
Virginia.

Georgijoj, Helen sako, šil
ta, gėlės žydi, ir ji jau ėmusi 
kelis sykius “saulės maudy
nes.” “Pripratau prie šiltų žie
mų, nežinau ar mylėčiau bū
ti ten, kur yra šalta.”

S. J.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervelus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa* 
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisve!

Teveli, Neužkask Manęs Gyvo!
Už Telšių, vieškeliu, apie 5 

km. nuo miesto, prasideda ma
ži miškeliai: vienoje vietoje 
vienas, kiek tolėliau kitas, yra 
ton ir viensėdžių. Tai Rainiai 
ir vadinamasis “Rainių miške
lis.” Kaip savo laiku vokiškie
ji fašistai reklamavo šį miške
lį, visi gerai atsimena. Per vi
sus laikraščius, per radiją, mi
tingus ir sueigas jie rėkė apie 
“bolševikų žiaurumus.” Atro
dė, kad toje vietoje pasaulis 
sugriuvo: suvarė apylinkės 
žmones, didžias prakalbas sa
kė, kryžius ir paminklus sta
tė, straipsnius rašė, pasaulio 
keršto šaukėsi. “Rainiai, Rai
niai”.. . skambėjo po visą 
Lietuvą kaip didžiausių ir 
šiurpiausių įvykių vieta. Ir vis 
dėlto koks čia buvo melas, 
kokia klasta, apylinkės žmo
nės gerai žinojo. Tik nežinojo 
visa Lietuva.

žymu penkios didžiulės duo
bės. Du dideli grioviai su įdu
busia žeme. Ant šių duobių ir 
griovių nėra jokių paminklų, 
jokių kryžių, apie jas negali
ma buvo ne tik per radiją kal
bėti ar laikraščiuose rašyti, 
bet ir kaimynui pasakoti. Tai 
duobės, kuriose guli 1900 vo
kiškųjų kraugerių sušaudytų 
telšiškių žmonių.

Į Telšių Vykdomąjį Komite
tą užeina mergaitė — R. Va- 
rėjaitė. Sublogusį, išvargusi.

—Ką jūs veikėt? — pa
klausiau.

—Slapsčiausi, gyvybę gel
bėjau per visus trejis metus. 
Daug mačiau, knygas prirašy
čiau, ką pergyvenau.

—Tai kur gi jūs buvote? 
Papasakokit.

—Telšiuose. Esu telšiškė. 
Kai vokiečiai užėjo, buvau ir 
aš varinėjama, kaip ir visi žy
dai, prie darbų. Panieka ir pa
sityčiojimas buvo skaudus 
priedas prie sunkaus darbo. 
Valgyti neduodavo. Visus su
varė į getą. Atgabeno iš greti
mų miestelių žydus. Moterų ir 
vaikų buvo 4500, neskaitant 
vyrų. Vyrų gal buvo 1500, 
tiksliai negaliu pasakyti.

—Kada tai buvo ?
—Tiksliai atsakyti negaliu, 

bet tai buvo tuoj po vokiečių 
užėjimo, gal po dviejų savai
čių. Mus visus suvarė į vieną 
vietą. Atėjo vokiečių vyresnis 
budelis, kuris didelį vaidmenį 
čia vaidino, dideliu ponu dėjo
si, kaip koks generolas, pasi
pūtęs. čia gal kokiu komen
dantu Telšiuos buvo, kas jį ži
no. Tai jis visus suvarė ir pa
reiškė :

—Aš duodu žodį, kad su 
jumis nieko blogo neatsitiks. 
Bet jūs už tai man duokit ką 
turit geresnio, duokit pinigus.

—Pinigų jau mes neturėjo
me. Prieš tai vokiečiai liepė vi
są valiutą atiduoti jiems. Kas 
neatiduos, bus . sušaudomas. 
Visus pinigus, kaip rublius, 
taip markes visi tada atidavė. 
Pinigų nebuvo, bet dažnas mū
sų turėjo šį tą brangesnio. Jei 
čia atsirado toks žmogus, ku
ris mus gelbės, reikia jam ati
duoti. Ir nešė žmonės viską: 
auksinius laikrodėlius, apyran
kes, žiedus, sidabrines žvaki
des, viską. To viso susidarė 
ot tokia krūva, — rankos kils
telėjimu parodė žmogaus 
aukštį. — Dar mes nešėm auk
są ir sidabrą, kai kiti budeliai 
pradėjo vyriškius skirti nuo 
moterų ir mažų vaikų. Manė
me, kad tai nieko. Kiti vyrai 
buvo ligoniai arba senukai. Jie 
nebuvo tokie vikrūs ir čia pat 
juos pradėjo kuolais mušti. 
Keletą užmušė mūsų akivaiz
doje. Moterys ir vaikai pradė
jo verkti. Pasidarė sąmyšis. 
Tada visus vyrus nuvarė Rai
nių miškelin. Mes klausėm 
įtempę ausis, kas čia bus. 
Dangus buvo apsiniaukęs ir 
po truputį lynojo. Pasigirdo 
automatų ir šautuvų, šūviai. 
Krūptelėjom. Per visus nubė
go baisaus nujautimo šiurpas, 
bet patys netikėjom, žmonių 
garsų nebuvo girdėti. Po kiek 
Ihiko šaudymo garsai nutilo. 
Grįžo dalis vyrų, bet ne visi.

Vienas jų pasakoja:

—Blogai. Mus visus buvo iš
vedę sušaudyti Rainių miške
ly. čia buvo iškasti grioviai. 
Prie jų suvarė ir pradėjo į vi
są minią šaudyti, šaudymas 
tęsėsi ilgai, o lietus visą laiką 
lijo. Jų automatai sušlapo ir 
neveikė. Toliau šaudyti nega
lėjo, tad mes išlikome gyvi. 
Tada mus privertė užkasinėti 
sušaudytuosius. Jūsų, Varėjai- 
te, ten žuvo tėvas, kartu su 
savo tėvu, jūsų dieduku, kurį 
jis sergantį nusinešė prie duo
bės. Sunkiau buvo su šituo 
žmogum, — ir jis nurodė į 
šalia stovėjusį žmogų. — Jis 
apkvaišęs. Jam buvo baisiau
sia. Jis kalbėti daugiau nebe
gali. šiandien jis užkasė savo 
11-os metų sūnų dar gyvą į 
duobę. Gražus ir gudrus vai
kas buvo. Jį peršovė per krū
tinę ir įvertė į duobę. Bet jis 
dar buvo gyvas ir kalbėjo. Tė
vo sušaudyti nesuspėjo, tad jį 
pastatė kaip tik ties ta vieta, 
kur jo sūnus guli ir liepė pilti 
žemes. Sūnus pamatė ant duo
bės krašto savo tėvą su kas
tuvu pilant žemes.

—Tėveli, pasigailėk, pri
baik mane, neužkask manęs 
gyvo! Nepilk ant manęs že
mių, aš gyvas! Man skauda 
krūtinę, nepilk!

—Sunkiai aiktelėjo nelai
mingasis tėvas, bet budeliai- 
priėję iš užpakalio drožė laz
da per galvą ir ragino nežiop- 
soti. Po to pasipylė kirčiai per 
nugarą, per šonus. Pats neži
nodamas, ką darąs, tėvas py
lė žemes ant savo sūnaus. II- 

, gai dar skambėjo mūsų ausy
se balsas iš duobės:

—Tėveli, nepilk, aš gyvas! 
Pribaikit! Ką jūs darot? Kaip 
sunku man bus mirti gyvam 
žemėje!

—O budeliai lazdomis vis ra- 
' gino. Mes patys nepamtaėm, 
kaip užkasėm savo tėvus, kai
mynus, gimines. Daug tokių 
gyvų buvo, kurie šaukėsi, kad 
juos pribaigtų, bet automatai 

j neveikė. Jei būtų veikę, ir mes 
j gyvi būtume negrįžę. Manau, 
' kad neilgas bus mūsų gyveni
mas.

Taip tada žuvo 1500 vyrų, 
— tęsė Varėjaitė. — Antrą 
kartą ten sušaudė 400. Taigi, 
kartu guli 1900 žmonių tuose 
Rainiuose. Aš pabėgau, juk 
gyvenimo nėra. Likusias mote
ris ir mažus vaikus sušaudė 
Geruliuose. Ten jų žuvo apie 

,4000.
— Ar tai buvo ilgai po Rai- 

jnių? — paklausiau.
—Ne. Tai buvo greit. Su- 

| šaudė vyrus, o paskum moteris • 
ir vaikus. Gete paliko 500 
žmonių. Gal koks 20 žmonių 
pabėgo, maža.

—Kur jūs tada dingote?
—Aš nubėgau į Šiaulius. 

Šiaip taip patekau į getą. Pa
sirodo, čia žydams buvo įves
ti geltoni pasai, be fotografi
jos, be nieko. Kas tų pasų ne
turėjo, buvo šaudomas. Aš ne
turėjau. Patekau į geto kalėji
mą. Och, tai buvo baisu. Čia 
dienai duodavo 50 gramų duo
nos ir 2 litrus vandens. Tai vis
kas. Buvau ten ne viena. Neil
gai ten žmonės sėdi: greit juos 
išveda ir sušaudo. Visus mano 
bendrus sušaudė. Mane kaž
kaip atidėjo, o po kiek laikb 
išleido ir pasą davė. Gete gau- 
davom 90 gramų duonos. Va
rė prie darbų. Prie Palangos 
dirbom durpyne. Visur dir
bom. Ten vieną kartą aš tru
putį pasivėlinau į rikiuotę. 
Pribėgau ir greit atsistojau 
prie vieno būrelio, kuris buvo

stiprios sargybos, 
pakuždėjo: ‘ 
čia, šituos sušau-

mažesnis. Tuoj tas būrelis bu
vo apsuptas 
Kažkas man

—Bėkit iš 
dys, bėkit!

Aš apsidairiau ir pasinėši- 
nau bėgti prie kito būrio. Į 
mane pasipylė, šautuvų ir au
tomatų salvės. Aš įbėgau į 
žmonių būrį, susimaišiau su 
jais, Kas ten manęs j ieškos. 
Laiko nebuvo. Apsuptuosius 
lazdomis ir šautuvų buožėmis 
paragino eiti. Jubs išvedė ir 
išvedė. Kažkur sušaudė. IŠ

(Tąsa 5-tame pusi.)
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Ketvirtas puslapis

LOWELL, MASS
VYRAI -MOTERYS

MERGINOS - BERNIUKAI
Būtinas Darbas

Patyrimas NereikalingasCentral 
aiškins 
Repšys

Prie Penicillin, Skiepų, Plazmos ir kitų 
svarbių produktų ginkluotoms pajėgoms

Mes išrišime jūsų transportacijos problemas 
savo Personnel Ofise.

Pittsburghiėčįai Pasmerkė 
Lietuvių Vienybės 

Ardytojus
(Pabaiga)

PIRMININKAS pakvietė re
zoliucijų komisiją. Už komisiją 
J. Miliauskas perskaitė rezoliu
ciją, kurioj užgiriamas Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite-| 
to veikimas, pasmerkiamas 
“Bendras Fondas,” kad jis lai
ko ir pūdo surinkęs drabužius, 
kad jis kenkia Lietuvos pagal
bos darbui, ardo Amerikos lie
tuvių vienybę ir tuo kenkia 
bendrom karo laimėjimo pas-j 
tangoms. Pasmerkiamas už ei-1 
kvojimą pinigų $135,000, ku-! 
riuos išgavo iš Nacionalio Ka 
ro Fondo.

Iš 56-ių asmenų dalyvavusių, i 
už rezoliuciją balsavo 35. Prieš 
nebalsavo niekas, susilaikė, i 
Reiškia nedrįso balsuoti 
“Bendro Fondo” poziciją 
jo gynėjai, nors ' diskusijose | 
dalyvavo du nariai. Matyti J 
kad ir jie jautėsi užsitarnavę’ 
visuomenės pasmerkimo, 
zoliucija jau pirmiau 
Laisvėj).

J. URBONAS — Po
Karo, kiek čia buvo j 
visokių bendrovių,] 
Lietuvos “gerovei

jau laisva! Niekados nesulauk
site, kad į Lietuvą vėl grįžtų fa
šizmas, ar tai vokiškas ar lie
tuviškas, prie to Lietuvos žmo
nės nedasileis. Geriau išmeski- 

I te tą mintį, bandykite užmeg
zti draugiškus ryšius su tary
binės Lietuvos žmonėmis, siųs
kite surinktus ir žmonių suau- 
kautus drabužius į Lietuvą, tai 
tik tada atliksite gerą darbą.

Kas dėl to, kad iš Lietuvos 
į Vokietiją pabėgo 200 žydų ir 

. teisinimo, būk hitlerininkai nė- 
; ra toki žvėriški, tai Količienė 
arba nežino ar nenori žinoti, 
kad ii* žydų tarpe gali atsiras
ti visokių išgamų, .kvislingų, 
kurie nepaisant to, kaip hitle
rininkai žudo jų tautos žmones, 

Jo jie gali Hitleriui tarnauti. Ir 
uz pirmame kare buvo ir 

net | kurie kaizeriui šnipavo.
.. ] da Raudonoji 

hitlerininkų 
(vos, tai jau jeigu kas į 

. ve‘ tiją bėgo, tai tie, kurie buvo 
1 1)0 prieš Lietuvos žmones nusikal- 

tę, kurie tarnavo hitlerinių- 
Pllmolkams. (Plojimas.)

K. KAIRYS — Količienė gy- 
irėsi, kad būk jų komitetas su

gerai

Armija
armiją iš

žydų, 
Gi ka- 
grūdo 
Lietu- 
Vokie-

Republikonų partijos šulas 
senatorius iš Michigand vals
tijos, Arthur H. Vandenberg. 
J j prezidentas Rooseveltas pa
skyrė Jungtinių Valstijų de
legatu j Jungtinių TAutą kon
ferenciją, kuri ĮvykV balan
džio mėnesį San Francisco 
mieste. —

užduočių: Lietuvos žmonių gel
bėjimo reikalas pas mus turi 
stipriai atgyti. Po šiai žiemai 
gal daug kas nebenorėk dėvėti 
tų pačių rūbų, ką dėvėjo, — 
padovanokite juos Lietuvos 
žmonėms. Rūbai bus pasiųsti 
Lietuvon kartu su jūsų vardu 
ir pilnu adresu. Kokią didelę 
padėką jūs apturėsite!

Neškite paaukotus rūbus, ar 
ką jūs galite į Lietuvių Piliečių 
Kliubą, 338 Central St., Low
ell, Mass. Arba praneškite at
virute, jog jūs turite rūbų, če- 
verykų, ar ką kitą paaukoti, tai 
meš^ patys pas jus pribusime ir 
priimsime.

#6*W

i

Shenandoah, Pa

Kreipkitės į

„Susipažinkime su Sveikatos 
Dėsniais.

Lietuvių Piliečių Kliubas vi
suomet gražiai pasižymi visuo
meniškais darbais, ypatingai 
kliubas labai gerai pasitarnau
ja ir visaip remia Lietuvos 
žmonių sušelpimo darbą.

Dabar gi kliubas nusitarė 
surengti geras paskaitas svei
katos klausime. Paskaitos įvyks 
kovo 25 dieną, 2 vai. po pietų, 
Kliubo svetainėj, 338 
St. Paskaitą skaitos ir 
žymus daktaras Jonas 
iš Cambridge, Mass.

Daktarą Repšį labai
žino “Laisvės” skaitytojai, o 
tai reiškia, kad ne tik Naujo
sios Anglijos visi lietuviai dak
tarą Repšį žino, kaipo žymų 
daktarą, bet jis garsus ir viso
je pačioje Amerikoje, lietuvių 
tarpe. Ne . vienam daktaras 
Repšys sveikatą sutaisė ir šian
dien džiaugiasi gyvenimu. Tai
gi daktaras Repšys bus prele
gentu Lo welly j.

Nepamirškite tos dienos, 
įžanga į paskaitas bus visiems 
dykai.

Gi tuoj po paskaitų turėsime 
gražią parinkę su užkandžiais 
geresniam susipažinimui su 
gerbiamu daktaru. Ar nebus 
čia vėl visiems svarbu dalyvau
ti ir pasižmonėti kartu su sve
čiu ?

Kur Rišusi Pažanga?
šiemet mes galime daugiau

sia pažanginio darbo atlikti, 
kuris ir istorijoje bus atžymė
ta, gerai besidarbuojant L.L.D. 
jubiliejiniame naujų narių va
juje. Pažangiais būsime patys, 
kuomet pažangoje darbuosimės, 
augindami savo kuopą ir kartu 
visą kultūrinę organizaciją.

Visi LLD 44-tos kuopos na
riai privalo patys užsidėti sau 
pareigą, kad gauti naują narį. 
Tik tokiu būdu mes išpildysime 
savo kvotą 10 naujų narių į 
Rietuvių Literatūros Draugijos 
44-tą kuopą. Atlikę šį didelį, 
nelengvą, bet labai gražų d,ar- 
ba, būsime tikrais pažangie- 
čiais, nes mūsų darbas tai liau
dis.

Draugai, kiekvieni 3 kuopos 
nariai, turime gauti 1 naują 
narį ir mūsų kvota bus išpildy
ta. O kadangi kaip katrai tri- 
jukei gali pasitaikyti gauti 
daugiau, kaip vieną narį, tai 
pažiūrėkime, kaip gražus per
viršius kvotos susidarytų. Mė
ginkime! Kvotą reikia išpildy
ti. J. M. Karsonas.

LEDERLE LABORATORIES, Inc
gįg-gr'——r •*

Middletown Road, Pearl River, N. Y.

Prisilaikoma WMC Reguliacijų
(51)

t

I

■
te yra daugelyj vietų suskal
dyta į nesusisiekiančias da
lis.

Breslau didmiestyje Sile
zijoje raudonarmiečiai atė
mė iš apsuptų vokiečių dar 
12 blokų namų. Taigi naciai 
iššluoti jau iš 72 to miesto 
blokų.

Sunkiai susirgo Kazys Mo
tuzą vasario 20 dieną. Prasi
mušė kraujas per nosį ir nega
li sustabdyti. Nuvežtas į Lo
cust State Hospital, padaryta 
operacija, bet 
sustabdomas, 
room 5.

šiuo tarpu 
džiama, 
serga.

Maskva. — Sovietinės jė
gos vas. 26 d. visuose fron
tuose sudaužė bei sunkiai 
apšlubino 66 vokiečių tan
kus ir nušovė 6 jų lėktuvus.

Pasaulinio 
pristeigta 
vis neva 
kiek daug pinigų jie iš ameri-: kunigų ir vyskupų pagalba pa
klėčiu lietuviui 
ro, tai beširdžiai, 
čiai, ir vis tie patys ponai, ku-j tų. Bet kada? Nagi, tai tada, 
rie ir dabar niekina Sovietų I kada dar Lietuvoj hitlerinin- 
Sąjungą ir Lietuvos gyvento- ' kai šeimininkavo ir tas siunti- 
jus Į nys, veikiausiai, kliuvo vokie-

DR. JOHANNA BALTRU- j čiams. Jeigu norite padėti 
ŠAITIENĖ — Per karo baise- tuvai, tai siųskite dabar,

O 
dėlių žmonių kančių ir atsiran- dėl teisinimo hitlerininkų, 
da tokių beširdžių, kurie ban-Jie nėra toki žvėrys, tai tas pa
do pasinaudoti žmonių kančio- ] rodo tik kam Količienė prita- 

krauti sau r>a. 
nuošir- ai

džiai paaukotų skatikų, tikslu Jeko 
sušelpti tuos, kuriems pagalba ■ Pirmo 
tikrai reikalinga. Net baisu ir U 
pamislyti apie tokius žmones!

Na, ir tas jų “Bendras Fon
das,” sako, kad jie šelpia iš 
Lietuvos pabėgėlius. O kas gi 
bėgo nuo Raudonosios Armijos, 
nuo lietuvių pulkų į Vokietiją 
ir Švediją? Bėgo turtuoliai, bė
go tie, kurie per virš tris me
tus Hitlerio viešpatavimo 1__
tuvoj jam padėjo. Gi Ameri- j 
koj, aukotojas į “Bendrą Fon
dą,” kada jis duoda savo išga
limą auką, jis duoda manyda
mas, kad pagelbės tiems, kurie 
gynė Lietuvą, gynė Lietuvos 
šalį nuo barbarų hitlerininkų, 
kovojo net savo gyvastį rizi
kuodami, kad Lietuva būtų 
laisva, kaipo Lietuva, o ne hit
leriškas Ostlandas! (Publikoj 
plojimas).

PIRMININKAS paskelbė per
trauką, paskirdamas J. Miliau
ską, Mekešienę, A. Pipirą ir E. 
K. Sliekienę parinkti aukų lė
šų padengimui ir kas liks, tai 
bus perduota Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui. Aukų 
surinkta $50.10.

KOLIČIENĖ — Mes nelaiky
sime tų surinktų drabužių, mes 
juos nepūdysime. Jie gerai pa
dėti ir kaip tik Lietuva bus 
laisva, tai mes juos pasiųsime. 
O kas dėl Hitlerio žiaurumo, 
tai yra netiesa. Kada bolševi
kai atėjo į Lietuvą, tai 'apie 
200 žydų pabėgo į Vokietiją, 
kad parodo, kad Hitleris ir hit
lerininkai nėra toki baisūs 
kaip bolševikų propaganda me
lavo.

E. K. SLIEKIENĖ — Abu 
komitetai veikia. Bet man ro
dosi, kad Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas yra teisin-] 
gesnis, geriau dirba, nes jo 
darbai matomi, atskaitos skel
biamos spaudoj, surinkti dra
bužiai pasiunčiami į Lietuvą, 
ten jie gaunami, tą paliudija 
pačių gavėjų, Lietuvos žmonių, 
prisiųsti laiškai. Taigi, jeigu 
LPT Komitetas pasiunčia, tai 
kodėl tada tais pat keliais 
“Bendras Fondas” negali 
siųsti, juk drabužiai labai 
reikalingi Lietuvoj?

J. MILIAUSKAS — Lai
Količienė nelaukia kokio
“išlaisvinimo” Lietuvos]

Lietuva jau yra išlaisvinta,

išviliojo. Ištik-1 siuntė į Lietuvą už virš 12 
tie ilgapirš-i tūkstančių dolerių medikamen-

nybes, karo sūkuryj, laike di- da Lietuva yra laisva.

mis, kurie bando 
turtus iš tų smulkių,

nia 
ten 
nes

Lie-

kas 
kad

AMBROZIENĖ — Man 
gyventi Lietuvoj laike 
Pasaulinio Karo ir jau 

! tada teko susipažinti su vokie- 
“mielaširdingumu.” Būda

vo,- karves melždavai, bet pieno 
niekados neragaudavai, dar ne
spėjai viedrą su pienu pakeiti, 
kaip jau pasijusdavai, kad jis 
iš tavo rankų išplėštas. Taip 
buvo kaizerio laikais, o ką jau 
ir kalbėti apie rudo šuns Hit- 

Lie-Herio ir jo gaujos “žmonišku
mą?” Visi gerai žino, kad jie 
masėmis žmones šaudo, kad, jie 
atima nuo žmonių paskutinį 
duonos kąsnį. Ir kaip galima 
hitlerininkus 
dorų žmonių?

PIRMININKAS skelbia, kad 
diskusijų laikas pasibaigė. J. 
Mažeika prašo balso atsakyti 
Količienei. J. MAŽEIKA kalba:

— Količienė bėgiojo po lietu
vių stubas, rodė popierėlį ir 
gyrėsi, kad turi nuo valdžios 
įgaliojimą rinkti drapanas ir 
pinigus Lietuvos žmonių pagal
bai. Taip, niekas nesiginčija 
dėl to, kad jūs turite teisę* rin
kti, bet, kad jūs vietoj gelbėti 
Lietuvos žmonėms, kuriems 
pagalba taip labai yra reika
linga, žiemos metu, tai laikote 
tuos drabužius, pūdote ir lau
kiate fašizmo grįžtant į Lietu
vą. Jūs tik tuomet, sakote, su
tiksite siųsti, kada ten vėl 
fašizmas.

Jūs sakote, kad “Stalinas 
priima,” tai atiduokite

pa
yra

po-

kraujas vis ne-
Guli private

lankytojų nelei- 
nes dar vis sunkiai 

S. Kuzmickas.

Hartford, Conn.
Padėkos Žotįis.
išvažiavus 

reikalais 
susirgti 
ligoninę.
sunkią padėtį tele-

į Floridą 
pasitaikė 

ir buvau 
Gydytojas

Pil-

dar lyginti prie simpatiją.

Man 
sveikatos 
dar labiau 
nuvežtas į 
matydamas
fonu pašaukė mano žmoną, kad 
ji atvažiuotų.

Suprantama, Rudzinskienė 
turėjo paskubomis palūžti na
mus ir skubintis pas ligonį. La
bai ačiū draugams J. M.
kauskams, o labiausiai dd. F. 
E. Petrašiūnams, kad jie rūpi
nosi mūsų namais — aplinkui 
apvalė sniegą nuo takų, palai
kė šilumą name, kad nesu
sprogtų vandens dūdos. Jie at
liko tas pareigas per du mėne
sius laiko, 
draugams

O Tu žiema, žiemuže! . . .
Vasario 8 dieną pas mus, 

kaip rodosi ir visur, prikrito, 
pridribo begalinis daugis snie
go. Pas mus jo buvo net iki 18 
colių gilumo. Gi kaip kur, tai 

’mašinoš ant gatvių ir kiemuose 
buvo visai palaidotos. Tai buvo 
didelis pavojus visokiai trans- 
portacijai. Vėliau dar vėl ge
rokai snieguriavo ir vis dau
giau dasidėdavo su kiekviena 
diena.

Bet dabar jau keliai ir gat
vės pradeda apsivalyti. Sniegas 
tirpsta ir pakraščiais gatvių 
upelių pavidale bėga vanduo į 
visokias nuotakas. Oras malo
nesnis darosi.

Na, draugai, tokiame ore 
viskas pradeda atgyti. Turėtu
mėm ir mes visi atgyti savo 
veikloj. O mes tuirime svarbių

Washington.— Senato ko
misija teisių reikalais nuta
rė tolyn atidėti bet kokius 
siūlymus Amerikos konsti
tucijai taisyti, kol karas tę
sis.

bus

no
tai atiduokite tuos 

drabužius mums ir mes tikrai 
juos į Lietuvą pasiųsime, mū
sų siuntinius priima ir mes su
teiksime jums nuo Lietuvos 
žmonių paliudijimus, kad jie 
gavo. (Plojimas.)

PIRM, šiuomį skelbiu disku
sijas uždarytas.

Širdingai ačiuojame 
už tokią pagalbą ir

J. A. Rudzinskai.

Washington, Pa
Nusišovė A. Tamašiunas

Vasario 3 d. rado nusišovu- 
iš šautuvo Antaną Tama-S į 

šiuną. Tamašiunas per dauge
lį metų dirbo ant farmų. Jis 
buvo ištikimas, teisingas, nie
kam nieko nėra kaltas ir nie
ko nenuskriaudė. Kodėl jis nu
sižudė — niekas nežino.

Paskutiniu laiku dirbo pas 
Louis Cohen. Pastarasis turi 
dvi dideles farmas, ant vienos 
dirba keli darbininkai, o ant 
antros, kur dirbo Tamašiunas, 
tai tik jis vienas prižiūrėjo sa
vininko galvįjus. Patsai farmų 
savininkas gyvena mieste, tu
ri mūrinį namą ir dvi 
mų daiktų krautuves.

Kaimynai sako, kad 
matė Tamašiuno nuo
25 dienos, o negyvas atrastas 
tik vasario 3 dieną. Tamašiu
nas paėjo iš Suvalkijos. Buvo 
apie 60 metų amžiaus, pri
klausė prie SLA 258 kuopos. 
Čionai jis neturėjo jokių gimi
nių, gal Amerikoj kur ir ran
dasi, tai galėtų atsišaukti dėl 
platesnių žinių.

M. Yanavičiene.

valgo-

jie ne-
sausio

Paryžius. — Vokiečių ka 
riuomenė vakariniame iron

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
tel. 8-6723.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veseiijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

——-----------------------------

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

Grikoniškais. Rei
kalui esant ir 

’padidinu tokio 
1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

ii

*

AUKAVUSIŲ VARDAI:
Diskusijų metu aukavo se

kamai : A. Grigaitis $6. Po $2: 
A. Pipiras, J. Briedis, J. Da- 
bronskis, Geo. Parčiauskas, P. 
Sliekas ir M. Embrozienė.

Po $1: J. K. Mažukna, Geo. 
Urbonas, S. Orda, 'J. Miliaus
kas, A. Aleškiaučius, J. Budni
kas, Dr. Baltrušaitienė, E. K. 
SJiekienė, D. Lekavičius, H. 
Kairienė, K. Kairys, J. Lokis, 
K. Kregždė, J. Padubonis, J. 
Purtikas, J. Mockus, S. Dab- 
rauskas, J. Lekavičius, F. Rod
gers, J. Mažeika, Mekešienė,

Leščinskas, Paulauskas, Barz
da, Tamulionis, Julinas, Mikė
nas, Balčiūnas ir Jablonskie
nė.

Visiems aukavusiems tariame 
širdingai, ačiū! Atleiskite, jeigu 
pavardė nepilnai teisingai už
rašyta. . Geo. Urbonas.

LDS 8-to Apskr. Sekr.

c

NOTARY 
PUBLIC

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mūšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 

‘ mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS
gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrins 
tinkamą gydymą.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

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

TELEPHONE 
8TAGG 2-504b

(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 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.
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Penktadienis, Kovo 2, 1945

Amerikiečiai Atėmė Iš 
Japonų Daugiaus Kaip 

Pusę Iwo Salos
Guam, kv. 1. — Amerikos 

marininkai Iwo saloje atė
mė iš japonų Motoyamą, 
svarbiausią salos miestą . ir 
didžiausią lėktuvų aikštę. 
Dabar jie paėmė punktus 
už kokios mylios nuo šiauri
nio Iwo pajūrio ir atakuoja 
paskutinę japonų orlaivių 
stovyklą toje saloje. Ameri
kiečių rankose jau žymiai 
daugiau kaip pusė Iwo. Per 
10 dienų nuo savo įsiverži
mo į šią šąlą jankiai suskai
tė 4,784 užmuštų japonų la
vonus.

Trečioji Armija Artėja 
Prie Trier Miesto

^71- f n.
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

Lowell, Mass PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

Žinutes iš Mūsų Kolonijos
Vasario 

pastangomis kunigo, sandarie- 
čių ir Vytauto Kliubo buvo su
rengtas neva minėjimas Lietu
vos “nepriklausomybės.” Vis-, 
kam vadovavo vietinis lietu
vių kunigas. Buvo ir progra
ma — vaikų choras dainavo, 
bet labai silpnai.

Pirmas kalbėjo kunigas Pe
traitis. Jis nekokis kalbėto
jas. Jis sakė, kad Lietuvoj 
yra 90% katalikai ir tik 10 
nuošimč. bedieviai, tai jeigu 
melsimės, tai Dievas neapleis. 
Tik gaila, kad jis nepasakė, 
kad Lietuvos žmonės 1940 
metais 99% nubalsavo įsteig
ti tarybinę tvarką, bet ir da
bar Amerikoje Goebbelso pa
sekėjai ir kiti gaivalai, kurie 
pabėgo nuo Lietuvos žmonių 
bausmės, niekina tą Lietuvą ir 
prie to prisideda patys kuni
gai.

Paskui buvo pakviestas ad
vokatas Mileris kalbėti, kuris 
šaukė, 
kiaulei 
žemę,” 
vadino
ventojus ir Sovietų 
Amerikos talkininkę. Jis kurs
tė lietuvius

18 d. bendromis
LINDEN, N. J.

į Kovo 4 d., Lietuvių Laisvės Par
ke, 4 vai. dieną įvyks puikus paren
gimas. Bus kalbėtojų ir dainininkų. 
Pirmą syk dainuos naujas Lindeno 
Moterų ir Merginų Choras, vad. Jo
kūbui Stukui. Karo Bonai taipgi 
bus parduodami. Kviečiame 
vauti. (50-51)

“Tėveli, Neužkask 
Manęs Gyvo!”
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
aš vėl pąbėgau. Pas ūki-

daly-

ELIZABETH, N. J.
Elizabeth© - Lindon ir apylinkės 

mezgėjų grupės susirinkimas įvyks 
kovo 4 d., 6 v. v. LP Kliube, 408 
Court St. Draugės, dalyvaukite, tu
rime daug svarbių darbų nebaigtų. 
—L. S., sekr. (50-51)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks kovo 3 d., 7:30 v.v., 
Lietuvių Salėje, 315 Clinton St. Šis 
susirinkimas gana svarbus, tad pa
geidaujama, kad visos narės daly
vautų. Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. — O. Girnienė, sekr.

(50-51)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
. REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Paryžius. — Generolo Pa- 
ttono Trečioji Amerikos ar
mija 50 mylių frontu nu- 
maršavo per dieną pusket
virtos mylios pirmyn ir už
ėmė vietas už pustrečios 
mylios nuo Trier (Treves), 
didelio vokiečių miesto va
karinėje Rheino upės pusėj, talkininkę, bet nieko nesakė 

------- Į apie tą baisų Lietuvos žmo
nių žudymą, kurį atliko hitle
rininkai.

Bendrai, jie tęsia seną goeb- 
belsininkų propagandą, kurią 
pirma iš Berlyno viešai siuntė 
į Amęriką Hitlerio agentas 
Ancevičius. Bet jų pastangos 
veltui, niekados Lietuvos žmo-

600 Bombanešiy Puolė 
Japonijos Salas

Japonai sakė, kad 600 
Amerikos bombanešių per 
6 valandas bombardavo Ja-

kad “neduos svetimai 
knisti Lietuvos šventą 
supraskite “kiaule” jis 
Lietuvos tarybinius gy- 

Sąjungą,

WORCESTER, MASS.
Lietuvai Paramos Teikimo Kom. 

narių atydai. Kovo 4 d., 11 vai. ry
to, 29 Endicott St. 
svarbus susirinkimas, 
sus dalyvauti. Taipgi 
šalinius draugus-ges,
Komitetui padėti darbe, bei duoti 
patarimų, ateiti į susirinkimą, pri
sidėkite prie šio didelio, svarbaus ir 
gražaus darbo. (50-51)

įvyks Kom. 
Prašome vi- 
prašome pa
kurto galite

prieš Amerikos
HUDSON, MASS.

Moterys rengia parę. Kovo 4 d., 
3:30 vai. dieną, L. P. Kliubo salėje, 
17 School St. Paminėjimui pasau
lio darbininkių Moterų Dienos. Tu
rėsime valgių
Kviečiame vietinius ii' iš apylinkes 
dąlyvaut. — Rengėjoj (50-51)

ir visokių gėrimų.

ponijos Ryukyu salas, tarp. nes daugiau nevergaus nei po 
Formozos salos ir pačios lietuvių, nei po vokiečių fašis- 
Japonijos. Japonai gyrėsi, 
būk nušovę 54 amerikinius 
lėktuvus.

tų jungu. Jie gyvens laisvai.

IŠĖMĖ “GYVA” ŠOVINI 
IŠ JŪREIVIO KŪNO

San Francisco. — Per o-

Raudonasis Kryžius prašo 
■ kraujo, kad suteikus pagalbą 
! kovūnams, sužeistiems karo 
i fronte. Per penkias dienas 
j buvo vajus. Lowelliui buvo 
į skirta 1,500 pančių, o gavo 1,- 
i 144 kvortas. Bet iš lietuvių 
nedaug kas buvo , nes tūli

peraciją tapo išimtas 22 mi- skleidžia visokias pasakas, būk 
limetrų šovinys su sprogs- Raudonasis Kryžius kraują 
tamuoju vamzdeliu iš jūrei- parduoda, būk tie, kurie duo- 
vio Dewey Dupre kūno. Tas 
japoniškas sproginys išbuvo 
jo kūne 47 dienas ir bet ka
da galėjo sprogti.

da kraują, tai paskui miršta 
arba apalpsta. Tos pasakos 
yra neteisingos ir žalingos.

Lowellietis.

Egiptas ir Turkija Prisidėjo 
Prie Jungtinių Tautų

Washington. — Egipto ir 
Turkijos atstovai trečiadie
nį pasirašė Jungtinių Tau
tų pareiškimą ir tapo šių 
tautų šeimos nariais. Taigi 
Turkijos ir Egipto įgalioti
niai galės dalyvauti Jungti
nių Tautų konferencijoj, ku-

Montello, Mass
Baisi Žiema — Daug Nelaimių

Pradžioj vasario mirė Ignas 
(James) Razumas. Velionis 
priklausė prie šv. Roko Pašal- 
pinės Draugystės ir Piliečių 
Kliubo. Dirbo W. L. Douglas 
Co. Darbininkų judėjime 
dalyvavo. Dvi jo moterys 
miau mirė ir vėl jis buvo

ri prasidės balandžio 25 d. notas, bet šį kartą neilgai 
San Francisco mieste. Pas- gyveno. Paliko nuliūdime 
kutinėmis dienomis Turkija myną ir gimines.
ir Egiptas paskelbė karą 
prieę Vokietiją ir Japoniją.

ne- 
P i lū
žė
jau 
šei-

GRAND RAPIDS, MICH.
Grand Rapds Karių Motinų Kliu- 

bas rengiasi apvaikščioti Tarptauti
nę Moterų Dieną, rengia puikų kon
certą. Kovo 4 d., Liet. Sūnų ir Duk
terų Draug. Salėje, 1057 Hamilton 
Ave., N. W. Įžanga 50c (su tak
sais). Durys atviros 7 v. v., progra
mas prasidės 7:30 v. v. Iš Čikagos 
atvyks dainininkės A. Kcnstavičienė 
ir K. Abekiene. Dainuos vietiniai, 
Mr. ir Mrs. Puzarai; grieš smuiko 
solo Alice L. Strong, akomp. Bar
bara Simmerman. Koncerto akom- 
paniste Mrs. Mary Salatka-Zalėnai- 
tė. Taipgi kalbės Vilnies red. štabo 
narė J. Skeberdytė. Prašome visų 
dalyvauti. (50-51)

HARTFORD, CONN.
Labdaringas vakarėlis su pamar- 

ginimais, rengia ALDLD Moterų 
Kliubas. Kovo 4 d., 3 vai. dieną. 
155 Hungerford St. Įžanga 75c (su 
taksais). Pirmą syk sulos veikaliu- 
ką PRAKEIKSMAS, vaizduojant 
Lietuvoj atsitikimą. Lošėjai deda 
visas pastangas atlikti kuo geriau
siai. Bus ir kitų pamarginimų. Tu
rime užkandžių ri gera orkestrą 
gros šokiams. Kviečiame visus da
lyvauti. Pelnas skiriamas A. R. 
Kryžiui ir LPT Komitetui. — Kom.

(50-51)

PATERSOty N. J.
Svarbus lietuvių susirinkimas 

prakalbos, Kovo 4 d., 3 vai. dieną, 
62 Lafayette St. Kalbės Antanas 
Bimba, Laisvės red. štabo narys. 
Įžanga veltui. Kviečiame dalyvau
ti, išgirsti apie pasaulinę situaciją; 
apie nuo karo nukentėjusios Lietu
vos reikalą ir Amerikos lietuvių vie
ningo veikimo svarbą Lietuvos at- 
budavojimui. Taipgi ir kitų svarbių 
dalykų. Rengėjai — LLD 84 kp. ir 
LDS 123 kp. Įžanga veltui. (50-51)

ir

Lėktuvo Nelaimėj Žuvo Keli 
Oficieriai Italijoje

Roma. — Sudužus lėktu
vui, užsimušė trys amerikie
čio generolo Clarko štabo 
nariai — pulkininkai J. T. 
Walker ir J. H. Faust ir 
majoras D. M. Kerr. Žuvo 
dar keturi anglai ir ameri
kiečiai karininkai. Visi jie 
buvo paleisti į atostogas ir 
skrido namo pasilsėti. Užsi
mušė ir trys lakūnai.

BRESLAU ĖMIMAS
Maskva. — Savo apsupta

me Breslau didmiestyje, Si
lezijoje, sovietiniai kariai 
atėmė iš vokiečių Schwartz 
metalo fabriką, žibinamųjų 
dujų fabriką, dar 10 blokų 
namų ir Klein-Tschansch 
priemiestį.

Paryžius.— Vokiečiai pra- 
dėja kietai priešintis kana
diečiams ir dalinai juos su
laikė šiaurinėje dabartinio 
veiklaus fronto dalyje.

Draugą Joną Grigą, gerą 
darbuotoją darbin. judėjime, 
patiko nelaimė. Vasario 17 d., 
grįžtant namų link, jis pasly
do ir išsilaužė koją. Taip pat 
nelaimė patiko ir drg. Fran
ces Lapinskienę, kuri besiruoš
dama apie namus paslydo ir 
išsilaužė koją. Drg. L. Kas
paravičius taip parkrito 
prie savo namų, kad permuš
ta rankos oda reikėjo susiūti 
keliais stičiais. Jis negalėjo 
dirbti apie savaitę, dabar jau 
sveiksta. Vincas Galusevičius 
beeidamas paslydo ir nusilau
žė koją. Reiškiu jiems užuo
jautą ir linkiu greitai pasveik
ti.

Yra ir daugiau nelaimių, bet 
ne apie visas teko sužinoti. 
Tai vis todėl, kad pas mus la
bai sunki žiema. Labai daug 
prisnigo ir slidumas baisus. 
Daug nelaimių ir daug žalos ši 
žiema padarė.

Naktį, iš vasario 9 į 10-tą 
dieną, sniegas sulaužė Lietu
vių, Tautiško Namo Parko sve
tainę. Nuostolių padarytą apie 
$2,000. Valdyba labai susirū
pinusi, kaip čia bus atstatytas 
namas prie dabartinio brangu
mo ir sąlygų.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. 

susirinkimas įvyks Kovo 1 d., 8 v. v. 
Rusų salėje, 61st St. Prašome narių 
dalyvauti susirinkime, taipgi nepa
mirškite užsimokėti duokles. Atsi
verkite ir naujų aplikantų. — V. 
Karlonas.

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks Kovo 4 d., 2 vai. dieną, 15-17 
Ann St. Malonėkite dalyvauti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptari
mui. Taipgi prašau visų užsimokėti 
metines -duokles, nes jau laikas tai 
atlikti, f- V. W. Zelin. (50-51)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

Kovo 4 d., 5 v. v., 407 Lafayette 
St. Dalyvaukite visi, kurie norėsi
te, gausite Vilnies Kalendorių. 
Taipgi atsiveskite naujų aplikantų 
įrašymui į organizaciją. — A. 
cis, fin. rast. (50-51)

Jo-

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. rengia draugišką 

parengimą, kuriame bus atžymėtas 
mūsų organizuotas veikimas nuo pat 
pradžios kuopos susi tvėrimo. Bus 
šokių muzika, valgių ir gėrimų. 
Prašome dalyvauti. Įvyks Kovo 3 
d., 7 v. v. L. T. Namo apatinėj 
Įėję, įžangos nėra. - 

(50-51)
Koni.

sa-

pui- 
MU-

Žolynas.

BAYONNE, N. J.
Pirmą sykį Bayonne! Trys 

klausios filmos. “LENINGRAD 
SIC HALL’’ — “THE WORLD WE
WANT TO LIVE IN’’ ir apie LIE
TUVĄ. Bus rodoma sekmadienį ko
vo 4 d., Labor Lyceum, 72 West 
25th St. Įžanga 46c; taksai 9c; viso 
55c. Salės durys adaros 7 v. v. Ro
dymas prasidės 8 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
nepraleiskite progos. — ALDLD 212 
kpį Reng, Kom.. . (50-51)

i

ten
ninkus slapsčiausi. Daug žmo
nės turėjo vhrgo dėl manęs. 
Buvo ir tokių, kurie už žydų 
slėpimą buvo sušaudyti kartu 
su žydais. Patys suprantat. 
Mano vargai gal jums mažai 
įdomūs ?

—Įdomūs, -r- sakau, — bet 
jūs nifvargot. Ne viską iš kar
to parašysi. Ąčiu už informa
ciją. Parašykit savo atsimini
mus, jie bus įdomūs.

—Taip, parašysiu, tik dar 
nesusitvarkiau. Aš apkvaišin
ta, vis dar nesijaučiu žmogum; 
juk tai, ką pergyvenau, buvo 
baisu, o dar taip neseniai vis
kas buvo. Susitvarkysiu, para
šysiu, Jūsų adresas?

Atsisveikinom, Prisimenu, 
kaip vokiečiai rėkė dėl Rainių. 
Rėkė tam, kad mes tylėtume 
už 6000 Telšiuose nužudytų 
nekaltų žmonių. Kad mes ne
galėtume pasauliui parodyti 
tikrai rafinuoto į u žvėrišku-

I * cmo tuose pačiuose Rainiuose. 
Čia yra korespondencija. Duo
bės dar užkastos. Ką mes ra
sime tose duobėse, kai jas at- 
kasime ? Ar pasaulis galės pa
lyginti šį žvėriškumą su kuo 
nors baisaus? Ką vokiškųjų 
žmogėdrų propaganda pasa
kys dėl Gerulių, kur sušaudy
ta 4500 moterų ir vaikų? Gal 
pasakys, kad tai no tiesa? Kur 
6000 telšiškių gyventojų? Vis 
tai klausimai, tai patiekta są
skaita vokiškoms žmogėdroms. 
Nauji atvaduoti kraštai ir sri
tys vis baisesnes sąskaitas pa
tiekia, naujus
kaltinimus skelbia su ž vėrė j il
siems žmogžudžiams, kurie sa
vo darbusoe neturi nei saiko, 
n'ei galo.

TRUCKMANAI
Draiveriai ir pagelbininkai Bronx ir 

Brooklyno plotuose.
NUOLATINIS DARBAS
DABAR IR PO KARO

S. & C. TRUCKING CO.,
5 East 16th St. G-tos Lubos

N. Y. City.
'(53)

VYRAI
Lengvas valymo darbas. 
Retail batų krautuvėse.

PILNAM—DALIAI LAIKO
Manhattan—Bronx Krautuvėse. Kreipkitės

A. S. BECK SHOE CORP.,
25 West 4.3rd St., 

N. Y. City.
6-TOS LUBOS

DAIRY MANAGERS 
DAIRY CLERKS 

GROCERIŲ MANADŽERIAI 
GROCERIŲ DARBININKAI 

VAISIŲ 
VAISIU 
MĖSOS 
MĖSOS
TROKŲ CHAUFFEURS 

SANDELYJE VYRAI

MANADŽERIAI 
DARBININKAI 
MANADŽERIAI 
DARBININKAI

Kreipkitės Penktadienio ir 
Šeštadienio rytais nuo 9-12 A. M.

UNIVERSAL FOOD 
MARKETS

173 SUSSEX ST., 
JERSEY CITY, N. J.

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

N. Y. DOCK CO.
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
(55)

ir baisesnius

Z. Balevičius.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

D-go Smito žodis stosis kū
nu.

A. Galkus, A- Pranaitis ir 
kiti philadelphiečiai nepamirš
ta ir Laisvės 
ka dovanas, 
galvoja dėl 
kuopos.

bazaro, — ren- 
O J. S. Rainys 
tvirtinimo LDS

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c } Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/i c j Valandą. Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

REIKALINGI OPERATORIAI PRIE GERES
NĖS

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

PASTOVŪS DARBAI HIGH 
SCHOOL BAIGUSIOMS

Dideliame wholesale 
grosery kompanijos ofise

5 DIENŲ SAVAITĖ

CHICKERING 4-1100
Extension. 66.

(52)

MERGINOS-MOTERYS
Būtinai! Skubiai! 

Kritiškas!! Karinis Darbas
MAŠINŲ OPERATORĖS

Patyrimas nereikalingas.
PILNO LAIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

3:30 IKI VIDURNAKČIO
ii'Atsineškite gimimo certifikatą 

kreipkitės į U.S.E.S., 600 Bloomfield
Ave., Bloomfield, N. J., ar į

Eastern Tool & Mfg. Co.
129 BLOOMFIELD AVE.

BLOOMFIELD, N. J.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(52)

MOTERYS VALYTOJOS
Retail Krautuvės. 
Lengvas valymas. 

PILNAM—DALIAI LAIKO.
Manhattan—Bronx Stores. Kreipkitės

A. S. BECK SHOE CORP.,
25 West 43rd St., 

N. Y. City.
6-TOS LUBOS.

(57)

MERGINOS 18—25
KAIPO PASIUNTINĖS
Gerai žinomoje džiūlerių įstaigoje, 

Radio City apylinkėje.
5'/2 DIENU SAVAITE, $20 

Nereikia patyrimo. Nuolat. 
Pasimatymui telefonuokite

BRYANT 9-5300

RAŠTININKĖS
IR

TYPISTS
KNYGVEDES

(56)

STENOGRAFĖS
NUOLATINIS DIENOM DAR

BAS BŪTINOJE KARINĖJE 
PRAMONĖJE.

SU PUIKIAUSIAIS 
KARINIAIS PROSPEKTAIS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

KREIPKITĖS
HANOVIA CHEMICAL 

& MFG. CO.,
233 N.J.R.R. AVE.,

BLOKUS f RYTUS NUO BROAD 
ST.. PRIE CHESTNUT ST.)

NEWARK, N. J.
(57)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

Kovo 4 d., 1 vai. dieną YMHA sa
lėje, Ferry & Walnut gatvės. Visi 
nariai malonėkit^ dalyvauti susirin
kime. — Evelyn Farion, sekr.

(50-51)

Parsiduoda labai graži farma su 
saliūnu, upelis vingiuoja per lauką, 
namas labai geras su gražiais kam
bariais. Applegarth Hotel, Apple
garth & Prospect Plains Rd., 
Hightstown, N. J. Telefonas Hights
town 135-R-l. (48-53)

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint
ment. For Toothache; irritation and 
hardening of the gums.—Šita mos- 
tis prašalina danties skaudėjimą ir 
sustiprina smegenis. Kartais žmogus 
neturi dantų, kad smegenis nesvei
kos, vartok šitą mostį, gausi pagel- 
bą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

'Kaina—1 on c as $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šitą mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus,

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo ir daugybės Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25
Mano antrašas:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 78, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

VieUiihun—93, Putoain St.

RŪŠIES DRABUŽIŲ. GALI UŽDIRBTI 
IKI $3 Į VALANDĄ.

NEWMAN & BLACKMAN
265 WEST 40TH ST., CITY

(52)

MERGINOS-MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvė iki 14th St.) 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(56)

MERGINOS ir MOTERYS
Mieruoti materiją, pervyniojimui Užbaigtas 
Materijas ir markiuoti tabelius. 5 Dienų Sa

vaitė. Gera Alga. Geros Darbo Sąlygos.

1412 Broadway, 4-tos lubos
Personnel Department.

■(51)

TYPPISTS— NUOLAT
Gerai Stovinti Textile Organizacija 

GERA PROGA
35 VALANDOS — 5 DIENOS 

$23 PRADŽIAI 
SKAMBINKITE CORTLAND 7-0700 

Extension 122,
(52)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS
BŪTINOJ PRAMONĖJ

KREIPKITĖS
American Can Company

Delaware Ave. & Palmer Str.,
PHILADELPHIA, PA.

(52)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

, ABELNAI PAGELBININKAI

TYP1STĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos LubosGera Alga. Viršlaikiai.

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

(56)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(51)

Vyrai Vidaus Ruošai
DIENĄ AR NAKTĮ
54 VALANDŲ SAVAITĖ $34.44

Puikus aukštos rūšies viešbutis.
Kreipkitės tik tie, kurie pasitenkinate 

savo darbu.

KREIPKITĖS: MR. SJOBERG

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.

BUY
UNITED
•TAT**

WAR
BONDS

AND
I STAMPS

(X)

PASIUNTINĖS
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNES 
STENOGRAFĖS 
$125. Į Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRAL'AVINIMU

FILE RAŠTININKĖ
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

Kambarių Tvarkytojos
DIENĄ AR NAKTĮ

Maudynių Tvarkytojos
45 VALANDŲ SAVAITĖ 

$24.83.
Puikus aukštos rūšies viešbutis.

Kreipkitės tik tos, kurios pasitenkinate 
savo darbu.

KREIPKITĖS: MRS.’LAWES

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.
 (62)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBO!

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA
«61>

I57> RAŠTININKĖS

(52)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAS, APTARNAUTOJAS
Aukštos klasės apartmentui. 

Apmokamos vakacijos.
71 Washington Square South.

GRAMERCY 5-9812.
(52)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai

< Consolidated Edison Company
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(52)

FILE RAŠTININKĖS
TYPISTS

Šiek-tiek suprantančios 
Stenografiją.

I B M OPERATORĖS
Insurance casualty and fire.

GEROS VALANDOS

KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ
1 PARK AVE., N. Y. CITY.

(prie 33rd St.)
(52)
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NewWto^<MjŽzfe?liiioi
Pasakykite Savo Mintį 

Apie Unijų Nestreika- 
vimo Politiką

Tvoksiantieji mūsų kraštui 
greitesnės ii- lengvesnės per
galės liniją vadai stoja už ne- 
streikavimo politiką. Už tą 
politiką stoja tūkstančiai uni
jų. Trokštantieji pergalės, ir 
fabrikantai, iš savo pusės, 
stengiasi su darbininkais susi
tarti, teikti sąlygas, kad jie 
galėtų apsieiti be streiko, kad 
darbas eitų.

Iš kitos pusės, randasi ir 
unijų vadų, ir darbdavių, ku
rie pirm karo kožną darbinin
kų pasijudinimą streikuoti su 
didžiausiu triukšmu ’apskelb
davo Maskvos padaru, dabar 
deda visas pastangas, kad dar
bininkai streikuotų.

Pasinaudodami nestreikavi- 
mo politika, plėšriausiojie iš 
fabrikantų ir pelnų darymosi 
sumetimais taip lupa ir kan
kina žmones, jog daugeliui 
darbininkų neištenka kantry
bės dirbti.

Ar darbo unijų politika ne
streikuoti tarnauja darbo žmo
nių ir krašto reikalams? Tuo 
klausimu yra daug kalbų ir 
abejonių. To išsiaiškinimui, 
Lietuvių Komunistų Kliubas 
turės diskusinį susirinkimą šio 
antradienio vakarą, kovo 6-tą, 
Laisvės salėje. Kviečia ir ne 
narius. Ateikite visi išreikšti 
savo nuomonę, išgirsti kitų 
nuomonę tuo be galo svarbiu 
visuomenišku klausimu.

Diskusijoms trumpą įvadą 
padarys R. Mizara, Laisvės re
daktorius. Diskusijos prasidės 
apie 8 :30.

Nariai prašomi susirinkti 
anksčiau, kad pirm diskusijų’ 
spėtume atlikti savo kliubo 
reikalus, o jų yra svarbių.

Sekr.

Išgirskite Gražią Programą 
Draugiškame Pažmonyje

šį sekmadienį, kovo 4-tą, 
3:30 po piet, Laisvės salėj, 
yra rengiamas draugiškas pa
minėjimas Tarptautinės Mote
rų Dienos. Jo rengėjomis yra 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas su mezgėjomis ir siu
vėjomis. O tai reiškia, jog čia 
jau tikimasi ko nors ir gra
žaus. Taip jau priprasta.

Daugelis negalinčių siūti 
yra supirkę setus drabužiukų 
ir atskirus drabužiukus. Dar 
kitos ir kiti žada ateiti nešini 
cukrum, razin komis, kitais 
džiovintais vaisiais apdovano
jimui Lietuvos vaikų. Tadgi, 
viską bendrai suėmus, tikima
si įdomaus popiečio kovo 4-tą, 
Laisvės salėje.

Kliubietė.

Komunistai Pradėjo Sa
vo Metinę Kampaniją;

Siekia $200,000
Komunistų Politinė Sąjunga 

New Yorke paskelbė savo 
kampaniją sukelti darbo žmo-

MIRĖ

Kailiasiuviii Industrijos 
Bendra Auka R. Kryžiui 

Ir Kitom Įstaigom
Kailiasiuvių bendra War 

Emergency Board, sudaromai 
bendrai unijos ir šapų savinin-; 
kų, pereitą trečiadienį įteikė; 
$120,000 Raudonajam Kryžiui i 
ir $150,000 New Yorko Ka-I 
ro Fondui. Paskui dar žymios! 
sumos padalintos kelioms žy-’į

Su Meile Be Dolerio 1 
Netoli Važiuosi

Jeigu jūs buvote įsimylėję
(o kam nepasitaikė?), jūs ži
note, kaip ilga yra diena, sa
vaitė nuo 1 “deito” iki kito. 
O kada pamisimi apie laukimą 
viens kito 7-8 metus, tai at
rodo iš viso negalima. Ypatin
gai, jeigu tas laukėjas yra 14 
metų, kuriam 5 metai pirmyn 
atrodo kaip ir visas amžius, o

“Biednos” Turtingos 
Mergaitės Turtas 

Padidėjęs

Sugrįžo iš Kalifornijos

Suzanna Kazokytė

Mes per laikus mylime dai
nas. Jas myli ir dainininkai, 
kitaip — nedainuotų. Dainiš
kos grožės mums šį sekmadie
nį suteiks Suzanna Kazokytė, 
solistė, mūsų jau pažįstama ir 
mylima nuo seniau, bet vis 
nauja, auganti dainoje. Dai
nuos Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Anderson (Ži
linskaitės). O Aidas, kaip ži
nia, šiais laikais irgi kas kart 
naujas, paaugėjęs, mielas ne 
tiktai išgirsti, bet įdomus ir 
pamatyti. Kas penktadienio 
vakarą įvykstančiose Laisvės 
salėj choro pamokose dabar 
prisideda naujų dainininkų. 
Ir dainuos nuostabiai malo
niai dainuojanti jaunuolė Do
lores Biruta Petronis.

Albina Depsiūtė neseniai 
sugrįžo iš Kalifornijos po iš
buvimo ten kelis mėnesius. 
Darbdaviai ją buvo tenai pa
siuntę prieš kalėdines šventes 
vesti krautuvių išdabinimo dar
bą, norėjo ją ten apgyvendin
ti visam. Tačiau to paties dar
bo sąlygos tenai daug sunkes
nės, sako Albina. Ir labai pa
siilgus saviškių ir New Yorko, 
tad nusprendusi labiau norin
ti dirbti ir gyventi čionai, su
grįžo į buvusias savo pirmes- 

i nes pareigas 5th Avė. krau
tuvėj, New Yorke. Vienok su
sipažinti su mūsų krašto va
karais buvę labai įdomu.

nių reikalų gynimui irwšvieti
mo reikalams $200,000 New 
Yorko valstijoj. Vajus prasi
dėjo kovo 1-mą, baigsis birže
lio 1-mą. Prašo visus savo na
rius, simpatikus ir priedelius 
prie jo prisidėti ir prisidėti 
anksti.

Komunistų Kliubai tame 
darbe turės tarpusavines lenk
tynes ir bus duodamos dova
nos sukėlusiems savo kvotą 
pirmiausia.

Brooklyn© Lietuvių Komu
nistų Kliubas yra pasiskyręs 
sukelti $500. Kliubo valdyba 
prašo jūsų visų pagalvoti, 
kuomi jūs galėtumėte padėti.

Liet. Kliubo Narys.

Nubaustas už Švara...
o*

du, katalikų, protestonų lab-j.30 metų sulaukusioji atrodo

Mrs. Gloria Vanderbilt do 
Cicco šiomis dienomis suėjo 
21 metai amžiaus. Tai ta pati 
jauna moteriškė, dėl kurios 
auklėjimo ir jos turto kontro
lės anais metais “aukštoji 
draugija’’ net miegkambarius 
ir mirusių kaulus vėdino teis- 
mabučiuose. Ir spauda daug

I 
Į

Petras Dulskis, 56 m. am-l 
žiaus, 310 Stagg St., Brooklyn, 
mirė vasario 28 d. Kings 
County ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas namuose. Bus palai
dotas kovo 3 d., 10 vai. ryto, 
Kalvarijos kapinėse.

Velionis paliko žmoną Kon
stanciją, sūnų Petrą, dukterį. 
Marijoną Keselen ir du anū-Į 
kus.

Petras Dulskis priklausė Šv. 
Jurgio Draugystėje.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

Atletų Kliubo Susirinkimas
Lietuvių Atletų Kliubo su

sirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 2, 8 vai. vak.

Visi nariai privalo dalyvau
ti ir bendrai svarstyti kliubo 
reikalus.

šioje pramogoje taipgi bus 
nušviesta reikšmė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir jo da
bar vedamojo vajaus visame 
krašte sukelti du šimtus mi- 
lionų dolerių. Tai arti du dole
riai nuo kiekvieno mažo, suau
gusio ir senelio Amerikos gy
ventojo, jeigu neskaityti užjū
riuose esančių kariškių. Ka
riškiai, žinoma, prisideda prie 
visų kampanijų ir su doleriu, 
ne tik savo sunkiomis kovomis 
kare, sveikata ir gyvastimi.
Parodysime, Kas Jau Atlikta 

Paramai Lietuvos Vaiku 
it

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto ir Lietuvių Literatū
ros Draugijos Moterų Komite
to bendrai paskelbtasis vajus 
pasveikinti Lietuvos motinas 
su dovanomis Lietuvos vai
kams jau yra gerokai išsijudi
nęs. Girdėti, kad ir į šią drau
gišką pramogą daugelis mote
rų ateis nešinos jau - pasiūtais 
drabužiukais kūdikiams ir 
jaunamečiams.

Majoras Prašė Atlikti 
Raud. Kryžiaus Prievo

lę Pirmiausia
Times Aikštėje, New Yorke, 

pereitą antradienį įvyko ofi- 
cialis Raudonojo Kryžiaus va
jaus atidarymas. Jame kalbė
jo majoras LaGuardia, viso 
miesto vajaus vedėjas Walter 
L. (Red) Barber, aktorius 
Raymond Massey. Dainavo Lu
cy Monroe.

Majoras suminėjo eilę orga
nizacijų ir įstaigų, per kurias 
žmonės gali priduoti savo duo
klę ar auką Raudonajam Kry
žiui. Bet, sakė, jis, “kviečiu 
siųsti per tą vietą, kur viso 
miesto bėdos sueina, per ma
joro raštinę.’’

M i erų o j an t majoro mastu 
padėtį tarp lietuvių, atitinka
ma vieta būtų dienraščio Lais
vės raštinė, kur sueina visi-vi- 
sokiausi lietuvių reikalai. Lais
vės raštinės štabas mielai su- 

ė

tiks tame patarnauti. Visų pa- 
trijotingų lietuvių organizaci
jų veikėjai, valdybų nariai 
taipgi turi tų kortelių.

Majoras prašė paskubėti 
atiduoti savo paramą Raudo
najam Kryžiui pirm kovo 1.5- 
.tos, taksų mokėjimo dien. Vi
same mieste vajus ir planuo
jamas taip, kad organizacijos, 
įstaigos ir po namus rinkėjai 
aukų būtų?užbaigę savo darbą 
pirm tos dienos.

Eina Po Namus
Kas nors, kada nors pasi

bels ir į jūsų duris. Jeigu jau

Kaip sunku Amerikoje žino-, 
gui būti švariu rodo tas fak
tas, jog Fed erai is Teismas 
Brooklyne vieną žmogų nu
baudė $10,000 pasimokėti ir 
30 dienų kalėti už maudynę 
(bathtub). Tuomi nukentėju
siu buvo Albert G. Lomas, 
471 Fourth Ave. Jį kaltino ne
legaliai pirkus 1,000 maudy
nių. Tie “nekultūriški” Karui 
Produkcijos Tarybos žmones 
nesuprato, kad norint užtik
rinti švarą reikia turėti gera 
“atsarga” maudynių.

Skundžiamasi mieste nebu
vimu vietos. Kiti sako, kad 
ir tūkstančio cigaretų neturi 
kur pasidėti, kad! iš anksto ap
sirūpinti “zopostu,” o kruopš
tus žmogus randa vietos net 
tūkstantėliui maudynių !

Trūksta Cigaretų?
Valstijos Taksų Komisijos 

agentai viena diena pereitą 
antradienį sukonfiskavo 89,- 
000 nuo žmonių paslėptų ci
garetų. Tai vien tik Bronxe ir 
dalyse Westchester apskričio.; 
Visam mieste jau sumedžiota i 
1,214,000 tokių cigaretų.

Oi, Bus Verksmo Dėl 
“Nebuvimo Laisvės”

d aringoms įstaigoms. Dar kita J 
stambi dalis dovanota unijos* 
įsteigtam Fur Vest Projektui.; 
Tas projektas gamina kaili-' 
nius bruslotus (vests) apdo-' 
vanojimui amerikiečių ir kitų ; 
jūrininkų.

Bendrai industrijos savinin-' 
kų ir darbininkų palaikomam. 
ir remiamam karo fondui kai-i 
liasiuviai ir jų draugai tiesio-! 
ginėmis iš algų aukomis ir iš 
pramogų sukėlę $637,000.

Dovanu įteikimo ceremoni
jose, viešbutyje Pennsylvania, 
kalbėjo kovingas Kailiasiuvių 
Unijos vadas Irving Potash. 
Nuo tų pat pagrindų kalbėjo į 
ir industrialistų atstovas p. i 
Louis F. White.

Į
Visur rimti žmonės suranda 

bendrą kalbą bendru visiems 
karo rėmimo reikalu. Tik gal
vosenos, neregiai ir tikslūs mū
sų pergalės priešai skaldo 
menkinusį šipulį į atomus, kad 
kelti nesantaiką ir kenkti ka
rui.

Pirmą Dieną Darbe 
Ištiko Nelaimė

David Simonetti, 65 m., nu
ėjo pirmą dieną dirbti dže- 
nitoriu, 51 Bank St., New 
Yorke. Jam būnant prie pe
čiaus, jame susidaręs anglies 
gasas eksplodavo ir Simonetti 
pavojingai apdegino. Jis nu
vežtas ligoninėn.

seniais.
Aną dieną du Poughkeepsie 

vaikai, Hilda May Heiser, 15 
m., ir John Rossbaback, 14 
metų, apsižiūrėjo esą tokioje 
padėtyje. Jiedu nusprendė ne
laukti “senatvės,” kol bus 21 
metų, bet nuvažiuoti į Texas 
ir ten susituokti. Jie, matomai, 
žinojo ką nors apie skirtingus 
tos valstijos vedyboms įstaty
mus. Bet, karštoje meilėje, 
pamiršo aprokuoti, kiek kai
nuos kelionė. O gal turėjo ir 
kitus planus, kurie neišdegė, 
nes jous atrado dar labai toli 
nuo Texas, Irvington, N. J.

Sakoma, vaikai kelionei ir 
visai gyvenimo pradžiai turė
ję per abu $25. Iš tų pas juos 
beatradę tik centus. Klausinė
jant, sužinota, kad jie pasta
rąją naktį “pramiegoję” par
ke, nes neradę nakvynei kitos 
vietos.

PIRKITE KARO BONUS! dolerių.

prirašė apie tai, kaip sunku 
turtingai mergaitei gyventi.

Veikiausia, mergaitei nei 
nebuvo smagu. Ją globoti tuo
met pasiėmė jos teta, laimėju
si teisme. Motina, pralaimėjo 
teisme. Tačiau motina laimėjo 
gyvenime. Pasirodė, kad kaip 
tik mergaitė pradėjo paaugėti, 
įgijo savo teisę pasirinkti, su 
kuo draugauti, ji nuolat buvo 
matoma su motina. Ar jos 
draugėmis ir pasiliks jaunajai 
atėjus į metus ir tapus savi
ninke viso turto, ateitis paro
dys. Turtas, kaip žinia, riša 
draugus ir skiria draugus.

Toji “biedna” turtinga mer
gaitė prieš 9 metus turėjo tur
to $3,806,792.96. Dabar, ka
da teismo buvę paskirti jos 
turto globėjai padarė aproka- 
vimus peiwesti tą turtą jau
nuolės nuosavybėn, surasta, 
jog turtas paaugęs iki $4,- 
748,020.06. Per 9 metus jauna 
mergšė “uždirbo” arti milioną

Taksą Specialistas
(Tax Specialist) 

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Taxes on property assessments 
affecting individuals, partner
ships and Corporation are given 

special attention.
Home office address

Stanley P. Zubawicz
111 Ainslie Street,

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.
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Laisvės Bazaras
Įvyks

Kovo-March 16, 17 ir 18
Visas Tris Dienas Su Dainy Programa

Bus

GRAND PARADISE SALESE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

Laukiame bazarui Dovanų iš visos Amerikos, nes 
dienraštis Laisve yra visos Amerikos lietuvių mo
kytojas ir vadas.

būsite įsirašęs nariu per savo 
organizaciją ar įstaigą, paro
dysite nario metinės mokes- 
ties kortelę už 1945 metus ir 
aukų rinkėjas skubins prie ki
tų durų. Jeigu dar nebūsite 
pasimokė j ęs, paprašys jūsų 
pasimokėti. Priimkite tuos 
darbuotojus geriausia, parem
kite R. Kr. gausiausia pagal
savo išgalę.

Aukų rinkėjai po namus ir 
įstaigas yra liuosnoriai, žmo
nės, kaip jūs ir aš, kurie po 
savo dienos darbo skubina at
likti savo pilietinę prievolę tai 
labai svarbiai patrijotinei or
ganizacijai.

Švaros Department© trokai 
vėl surinko rekordinį kiekį at
liekamos popieros, 460 tonų.

Berniukų Skautų organiza
cija gyvai veikia popieros rin
kliavoje. Jie siekia šių metų 
vajuje surinkti 150,000 tonų,.

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BR00KLYn
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

t

Pirmą dieną po uždarymo 
puotavimo įstaigų nuo pusiau
nakčio, daugelyje vietų mies
te pastebėta veikiant slapto
sios karčiamos (speakeasies). 
Jose esą galima gauti tokių, 
“drinksų,” kokių tik nori ir 
juos ragauti iki tos valandos, 
kuri patinka. Viskas, ko rei
kią, tai $1 už “drinksą” arba 
porą desėtkėlių už butelį.

Matysite, kiek bus; verksmo 
apie vyriausybės “diktatūrą,” 
kada vieną gražią dieną juos 
paims už pakarpos.

Teisėjas Sullivan, New Yor
ke, atleido be bausmės Lau
rence Sylvester Lynch, 31 me
tų, jūrininką, turintį trijose 
.valstijose tris pačias. Bet jo 
viršininkai laivyne dar kai ką 
turėsią pasakyti tuo klausimu.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tek EVergreen 7-6868

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta
■7............- ....................... .. ............-.......—.................. .......

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalnios

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

...............

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

Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

VERI-THIN RYTHM...n^w.l Pracisioo 

movement Smartly ityled yellow

. $317S

ROBERT 
701 Grand St. 
TeL ST. 2-2173

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




