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—Op, op!... Vyrai, ke
liam !. ...

GčJ ve šlapia, pažliugusi nuo j 
lietaus, prunkštavusio per nak-1 No. 57 LAISVĖS ANTRATtŽpho,4,eI sT«g1c,2R87ArKE,,'T Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Kovo-March 9, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV. Dienraščio XXVIL
tj. Bet padangė giedrinami;1 
kai kur pro debesių plyšius! 
švysčioja geltoni saulės spin-j 
didėliai.

Stovi gatvėje didžiulis sunk-Į 
voži m is, kaip geležinkelio va-j 
gonas, — stovi jis ties Lietu-! 
vai Pagalbos Teikimo Komite
to sandėliu.

PATTONO ARMIJA PASIEKĖ RHEINĄ TIES KOBLENZU
■0

Raud. Armija Link Berlyno!
sandėlio dideles dėžes, pilnu
tėles muilo, supirkto už ame
rikiečių lietuvių pinigus ir 
siunčiamo tarybinei) Lietu
von.

—Kaip švino prikrautos, — 
girdisi balsai iš “op-opuotojų.”

“Justas Paleckis, Vilnius, 
Lithuania, USSR,” ant kiekvie
nos dėžės matosi antrašas.

Tai aštuntojo siuntinio “li
kučiai,” siunčiami i prieplau
ką.

Puola Macius; Užkerta 
Stettino Įlanką

Apie 40 didelių muilo dė
žių jau sukrauta; milžinas- 
sunkvežimis sustoja ties kitu 
sandėliu. Tie patys vyrai 
vyksta su sunkvežimiu ir ten 
sustoję “pp, op” daro didžiu
lėms “bėloms,” tampriai su
spaustom : tai nauji rūbai, su
pirkti amerikiečių lietuvių pi
nigais. Jie eina ten pat, kur ir 
muilas.

Paskutinis ^didžiulis krovi
nys aštuntojo siuntinio. Kiti 
buvo išgabenti prieš suvirš sa-

London, kovo 8. — Ant-|nuo Berlyno, ir visas fron- 
roji Baltarusijos armija, i tas liepsnoja mūšiais nuo 
komanduojama m a r šalo į Schwedto iki Crosseno. Ne- 
Rokossovskio, sulaužė ap-i oficialiai pranešimai rodo, 
suptų vokiečių gynimosi Ii-1 kad Sovietų kariuomenė jau 
niją į pietus nuo Dancigo pirmiau prasiveržė į vaka- 
uosto ir per dieną paėmė 
200 gyvenamųjų vietovių, 
jų tarpe Liniewo, už 24 a- 
merikinių mylių nuo Dan
cigo. Kitame apsupimo 
maiše, Pomeranijoj, į va
karus nuo Dancigo, Pirmo
ji Baltarusijos armija, mar-iupės šone, apie 38 mylios į 
šalo Žukovo komandoj, su- rytus nuo Berlyno.

Užėmė Įlankos Krantus
Maršalo Žukovo kariai 

nušlavė hitlerininkus nuo 
Stettino Įlankos krantų I 
tarp Stepenitzo ir Bad-. 
Dievenowo, stovinčio prie | 
įlankos žiočių į Baltijos Jū-;

šalo Žukovo komandoj, su
daužė vokiečių linijas priė
jimuose prie Stettino ir už
ėmė visą rytinę Stettino Į- 
lankos pakrantę.

Tuo tarpu naciai prane
šė, kad rusai panaujino sa
vo ofensyvą nuo Odro upės

rinę Odro upės pusę prie 
Schwedto ir Crosseno, į 
šiaurės rytus ir pietų ry
tus nuo Berlyno. Anot na
cių, rusai ypač šturmuoja 
vokiečius Kuestrine, tvirto
vės mieste, rytiniame tos

I J vi Amerikiečių Armijos AMERIKOS LIETUVIŲ
Jau Beveik Apsupa 50.000 

i Nacių į Vakarus nuo Rheino
DRAPANOS LIETU

VOS KOVŪNAM
Vilniaus “Tiesa” pranešė

Stebi žmogus ir mąstai:
—Kad tik jie greičiau pa

siektų Lietuvos sostinę, kad tik 
jie greičiau pasiektų Lietuvą, 
kurios žmonėms tas viskas 
taip reikalinga.

Ir "tie daiktai Lietuvą pa
sieks neužilgo, jei hitlerinių 
banditų submarinas (anot pre- 
zid. Pvoosevelto: “barškančioji 
gyvatė”) nepastos laivui kelio.

Tikėkime, jog taip nebus!

ro ir 1 1 sausio 5 d.:
pei . a an as Vilniaus Apskrityje Nau- 
Amerikos armi- jai Aprūpintos Amerikoniš- 
valandas numar-! komis Drabužių Dovano

davo 47 mylias pirmyn iki ,n’s Kelios Dešimtys šei- 
Rheino krantų Koblenzo a- mih . .... .
pyhnkeje. Bet šiai armijai domojo k()mi'teto Ka].ių 
teko grumtis vingiuotais ke- mlj va|stvbinio aprūpinimo 
liais, per kalnus, upes ir u- jr buities sutvarkymo sky- 
pelius. Taigi, ištiesus tą jos rius paskutiniu laiku gavo 

1 atliktą kovingą kelionę, bū- naują paskyrą amerikoniš- 
tų nužygiuota 75 mylios perikų drabužių karių šeimoms 

!58 valandas. ir nukentėjusioms nuo vo-
Pirmoji armija į pietus ! kiškosios okupacijos šei-

užimto Cologne m?ms išdalinti. Drabužių 
skirstymo komisija išdalino 
gautus drabužius kelioms 
dešimtims šeimų.

47 Mylios
Trečioji

ja per 58

Paryžius, kovo 8. — Tre
čiosios amerikiečių armijos 
kariai, komanduojami ge
nerolo Pattono, su tankais 
pasiekė vakarinius Rheino 

i upės krantus arti į šiaur
vakarius nuo Koblenzo 
miesto. Pattono kariuome- 

| nei teliko tiktai 17 mylių 
susisiekti su Pirmąja Ame
rikos armija, vadovaujama | 

Fred M. Virison, naujas vai- generolo HodgCS. O Šiom ! 
dinių paskolų administrate- dviem armijom susisiekus, j 
rius, buvęs Ekonominės Stabi- taptų apsupta ir prie Rhei- į 
hzacijos direktorius. i n0 upės prispirta apie 50,- j

7— i 000 nacių, esamų trikampy- nuo savo
Nainį fllriniA Paclnviimn je tarp Rheinoy Moselle ir miesto pažygiavo 7 mylias 

i Kyli upių. Naujas praneši- artyn Bonn miesto. Šios ar
imas iš fronto sako, kad a- mijos jankiai taip pat nu- 

pasiekė fakti- maršavo 12 mylių pirmyn įi „ . v. .
akarinius*'Rhei- pietus nuo Bonno, pasiek- Amerikiečiai per Ziau- J. __ _ 1 — — /-J 1 L' ZXtAA z-k *

Nauji Ūkinio Pastovumo! j; tarp Rheino, Moseiie
I Ir Karinių Darbą Tary-' 
i bos Viršininkai ’ merikiečiai 

Inai visus va 
:no krantus tarp Cologne darni Remagen miestą, va- ;

PrezidJriidmiesč.ir to sklypo Wesel I karinėje Rheino pakrantė
je Wil-*sr^yje, kur vokiečiai pris-|je. Kanadiečiai ir Devintoji' PAA I 1 1 0 Į •

DavisaX "ūkinio ' Pirtį prie Rheino ties Wesel i Amerikos armija naikina JvU jaiflŲ 1W0 OHlOJ
_____ _______ _ —.7-^ z jl cxouwumiM IfEkonominės piestu, stovinčių rytinėje 120,000 priblokštų prie Rhei- 
šiaurių rytus ir rytus nuo Stabilizacijos) įstaigos di-it(?s uP^s pakrantėje, šiauri-Ino vokiečių ties Weseliu, 

Sovietine rektorium vietoj Fredo M. įniame fronto gale. siaui imame fionto gale.
______ 1 • V • *1 1 .. .............- ----- , ■ ' — ' —--- ' -

šimto mylių ilgio frontu ros patinę dalį. Kartu jie Washington; — 1 
linkui Berlyno.. Vokiečiai | atgmė vokiečių tvirtoviš- Rooseveltas paskyrė 
sake, jog Sovietai juos gahn-, pus Qopnow jr Massow ! Ramą H. Davisa 
gai. puola Niederwutzene, miestus> 15 ir 20 mylių į iPastįvumo |(Ekono

rius Mūšius Laimėjo

rytiniame Odro upes šone, <
29 mylios į žiemių rytus stettino uosto, 

artilerija iš pozicijų 10 my-jvinsono. Davis iki šiol bu-!~ _ 7 n
SniS'“'“ sSSts?Taryl’“ Kongresmanai Nu- Senatas Atmetė Dar- 

Ijas valdinių paskolų direk tarė Draftuot Slau- bininkų Draftavimą 
torius, prezidento paskirtas : 
ir senato užgirtas.

Naujuoju Karinių Darbų | 
Tarybos pirmininku 
zidentas paskyrė

Vokiečiai Suimti befe 
Sunaikinti dar Vie 

name Apsupime
šų punktus pačiame mieste.

Stettino Įlankos žiotyse
! Kiti Žukovo armijos da
giniai prasiveržė per jūros 
i rankovę, vadinamą Dieve- 

Maskva. — Baltai usijos now Upę į Wollin sala, paė- 
armija visai nusiavė, naems, Wollin miestą, ir per šią 

nuo Schivelbein miesto, Po
meranijoje. Čia tapo suim-iį^i 
ta daugiau kaip 8,000 vo
kiečių kareivių ir oficierių
Tarp suimtų nacių yra jų i Baltijos Jū^'tai busAisai 
korpuso komandierius, ge
nerolas Krappe ir jo oficie

— rių štabas. Sykiu raudonar-! 
-”J miečiai pagrobė didelius! 

kiekius ginklų, amunicijos iįf 
11 I l i T 01 ITl0 su vnlcipninie 
nu.

Cologne miestas paimtas! 
Sugriautas, sutaikytas jis, bet 
paimtas. Vokiečiai iš jo išmušę 
ti.

Cologne — Pareinio sosti
nė. Cologne, — kadaise buvo 
Vokietijos pažiba, pasididžia
vimas, Reino upės saugotojas. 
Cologne — ketvirtasis savo 
didumu Vokietijos miestas. Ir 
jis nūnai amerikiečiu žinioje! 

Neužilgo visa vakariniame 
Reino šone vokiečiu žemė • 
miestai su fabrikais — bus 
talkininkų rankose.

Dabar tebėra klausimas: 
Kaip greit mūsų pajėgos per
sikels j rytinį Reino šoną?

Niekas negali tikrai pasa
kyti. Bet vieną turėtų kiekvie-’ 
nas žinoti; jeigu mūsų pajė-į 
gos galėjo įsikelti į Franciją iš1 
jūros,' išsikėlusios sudaužyti' 
“Atlanto sieną,” kuria vokie-į 
čiai taip didžiavosi, tai Reinas! 
peržengti bus daug lengviau.! London. — Anglijos už- 

★ ★ ★ t jsienio reikalų ministeris 
Apsilankęs Vakarų fronte Anthony Eden pranešė, jog 

Churchillas pareiškė, jog rei-' anglų valdžia įspėjo Liub- 
kalingas dar vienas “geras di-j|įno _ Varšavos valdžią, kad 
delis pasisukimas iš Vakarti nepersekiotų lenkų, kurie 
° H Vok,Gtlia bus.^^^1^0 valdžios nepripažį-
pa’ ° -i a’ •• 4 Jsta, kurie stoja už londoniš-
"pasisukimas” bus atliktas bė- k« lenkl! <PomJ> valdz1^ 

gyje keleto dienų. Ne! Gal: Anglija paprašius, Sovie- 
ims dar mėnesį-kitą, bet kad!tai paliuosavo suimtą pačią 
taip bus, vargiai begu kas i Arciševskio, londonišk. len- 
abejoja. Rų valdžios premjero. Sa

koma, kad jinai Lenkijoje 
dirbus “Raudonojo Kry
žiaus” darbą.

kurie buvo apsupti į pietus sala maržuoja į kitą Stetti- .G?°‘-Se w- Taylorį
;no Įlankos salą Usedom.
_ i raudonarmiečiai už- 

įims šias dvi salas skersai 
; Stettino Įlankos žiočių į

ges Karin. Tarnybai
pre- j. Washington. — Kongreso 

dr. atstovų rūmas 347 balsais 
kuris prieš 

iki šiol buvo jos vice-pirmi- ’ 1 
ninkas. Dabartiniai Daviso 
ir Taylorio paskyrimai ne
reikalauja senato užgyrimo.

Eden Užtaria Liublino 
Valdžios Priešininkus

nukirstas naciams susisieki
mas vandeniu tarp Stettino 

: uostamiesčio ir Baltijos Ju
dros. Jau dabar yra privers- 

1 nacių laivai 
su vokiečiais, gabenamais iš 
'apsupimų Rytinėje Prūsi
joje ir Dancigo srityje.

Tarp kitų vietovių Dan
cigo apygardoj Sovietai už
ėmė stipriai aptvirtintus 
Gniew ir Starograd (Preu- 
ssisch Stargard) miestus.

Maršalo Žukovo kovūnai 
Stettino apylinkėje paėmė 
daugiau kaip 50 gyvenamų
jų vietų.

NACIAI SAKO, KAD

; 42 nutarė verstinai 
imt slauges į karines parei
gas. Vien armijai reikia 18,- 
500 iki 20,000 slaugių. Į li
gonines kasdien pristatoma 
po 1,600 naujai sužeistų bei 
sergančių karių. O savano
riai negana slaugių eina įRUSAI TIK 25 MY- | karinę tarnybą.

LIOS NUO BERLYNO

Įsiveržė į Mandalay
London, kovo 8. — Ang

lų kariuomenė įsiveržė į 
šiaurinius pakraščius Man
dalay, antro didžiausio Būt
inos meisto.

London, kovo 8. — Nacių 
radijas skelbė, kad rusai 
puola vokiečius tik už 25 
amerikinių mylių nuo Ber
lyno. Vokiečiai sakė, kad 
Raudonoji Armija audrin
gai juos atakuoja visu 125 
mylių ilgio frontu į pietus 
nuo Stettino Įlankos.

Vokiečių komanda pra
nešė, kad maršalo Žukovo 
raudonarmiečiai prakirto 
nacių apsigynimus dviejose 
vietose apie Kuestrino tvir
tovę, rytinėje Odro upės 
pakrantėje. Pasak vokiečių, 
tai Sovietai įtūžusiai puola 
nacius ir Frankfurte, vaka- 
rin. Odro upės pusėje, apie 
31 myl. nuo Berlyno.

Pagal kongresmanų 
rimą, galima draftuot nete
kėjusias slauges nuo 20 iki

Guam, kovo 8. — Ameri
kos marininkai neatlaidžiai 
naikina japonus durtuvais, 
rankinėmis grana tomis, 
skystomis liepsnomis, arti
lerijos ir minosvaidžių svie
diniais, šiauriniai - vakari- 

I j t r\ niame Iwo salos pakrašty-1 Karinę Pramonę j*. 750 myiiU į pietus nuo 
c * ** (Japonijos sostamiescio To

kio..
Japonai iš kalnų urvų, 

uolų plyšių ir fortų atkal^-
Washington. — Senatas

60 balsų prieš 23 atmetė
senatoriaus Bailey siūlymąsiaučia įveržti 
delei verstino darbimnkų imQšiai dgl kiekvienos pėdos 
ėmimo į būtinuosius darbus j£cm^s
kalinėje piamonėje. ; Amerikiečiai per dieną

Prez. Roosevelto valdžia .pastūmėjo japonus 200 iki 
reikalauja išleist verstinų 500 jardų atgal, 
karinių darbų įstatymą vy
rams nuo 18 iki 45 m. am
žiaus, kurie užsiima tik 

ta- i paprastais darbais, q neina 
į karinius fabrikus.

Menama, 
kad tik 5,000 japonų teliko 
iš buvusiu Two saloje 20,- 
000/

44 metų amžiaus. Našles su Jankiai Dar Nesiveržė per
užlaikomais vaikais paliuo- 
suojamos nuo verstinos 
tarnybos.

Italai Bandė Išplėšt 
Karinį Kriminalistą
Roma. — Demonstrantai 

stengėsi pasiekt karinę li
goninę, kur laikomas gene
rolas Francesco Jacomini, 
fašistinis karo kriminalis
tas. Jie norėjo sučiupt jį ir 
nubaust. Policija šūviais 
privertė demonstrantus iš
siskirstyti.

Rheiną ties Cologne

Maskva. — Kovo 6 d. so
vietines jėgos sunaikino bei 
išmušė iš veikimo 149 vo
kiečių tankus ir nušovė 29 
jų lėktuvus.

Cologne. — Visi penki 
Cologne tiltai per Rheino 
upę sunaikinti. Naciai skel
bė, kad amerikiečiai mėgi
nę persikelt per Rheino li
pę ties Cologne; gyrėsi, 
būk atmušę tuos jankių 
bandymus.

Amerikiečių oficieriai už
ginčijo vokiečių skelbimą; 
sako, jankiai dar nebandė 
prasiveržt per Rheiną toje 
srityje.

Jankiai baigia valyt japo
nus iš pietinio Luzono.

Karaliaučius Lietuvai, 
0 ne Lenkijai!

Tuo pačiu sykiu maršalai 
Žukovas su Rokosovskiu Po
meranijoj kapoja, taško, nai
kina vokiečių armijas, kaip 
kokį purvą.

Jie specialistai apsupimams. 
Kerta tvirtus kirčius, padaro ( 
vokiečių fronte plyšius, apsu
pa ištisas sritis ir iš ten jau 
nei vienas vokiškas “viršžmo
gis” pabėgti nebegali!

Stebuklus atlieka tie, anot 
Keleivio špygos kavalieriaus, 
patfeibeliai!

KUNIGAIKŠTIS RADVI
LAS AREŠTUOTAS?
London. — Čionaitiniai 

lenkų valdininkai skelbia, 
kad Sovietų vyriausybė su
ėmus kunigaikštį Janušą 
Radvilą, atžagareivių-kon- 
servatų partijos vadą Len
kijoje. Tai lietuviškos veis
lės didikas.

GEN. PATTON PERPLAUKĖ UPĘ; RODĖ PAVYZDĮ

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministeris E- 
denas pateisino Krymo kon
ferencijos tarimą priskirt 
Karaliaučių Sovietų Sąjun
gai (reiškia, Tarybinei Lie
tuvai).

Karaliaučių jis prisiminė, 
kalbėdamas apie lenkus. Iš 
to suprantama, kad londo- 
niškiai lenkų politikieriai 
norėtų pasisavint Karaliau- v • cių.

Baltimore. — Sugrįžęs iš 
vakarų fronto, Thomas J. 
Defibaugh, štabo saržentas, 
apsakė, kaip generolas 
George S. Patton, Trečios 
amerikiečių armijos koman- 
dierius, perplaukė 150 pėdų 
pločio Sure upę Vokietijo
je, po nacių kulkosvaidžių 
ir patrankų ugnim. Paskui 
perplaukė ją ir tūkstanęiai 
kareivių, tarp jų ir Defi

baugh, kuris dabar sakė:
“Kai mes priėjome prie 

upės kranto^ vokiečiai pa
leido į mus ugnį iš kulko
svaidžių ir patrankų. Prieš 
pat aušrą mes pradėjome 
keltis valtelėmis per upę, 
po tris vyrus kiekvienoje. 
Upė buvo labai srauni, van
duo šaltas ir su plaukian
čiais ledais.

“Netrukus, tačiau, gen.

Pattonas atšaukė valtis at- galime be1 valčių perplaukti 
gal ir liepė savo kariams upę. Jis šoko į vandenį ir 
plaukti per upę su šautu- J nuplaukė į kitą krantą; 
vais, bazukomis ir kitais į paskui jis perplaukė atgal, 
galimais įrengimais. Jisai — 
sakė, kad sėdint valtyse 
kareiviai stūkso kokias dvi 
ar tris pėdas virš vandens; 
tai priešai gali juos skinti, 
kaip tupinčius balandžius.

“Pats generolas Pattonas 
parodė pavyzdį, kaip mes

1,250 LĖKTUVŲ PUOLĖ 
VOKIETIJĄ

London, kovo 8. — Pra
eitą naktį daugiau kaip 1,- 
250 Anglijos lėktuvų sprog
dino Vokietijos geležinke

lių centrą Dessau, žibalo 
dirbyklas Harburge ir ki
tus karinius taikinius Vo- 

Zigmantas (Džimis) Kauli- kietijoje ir Danijoje. Ang- 
nis, Jono Kaulinio sūnus iš j lai taip pat mėtė bombas į 
Maspetho, N. Y.)

Tuomet tūkstančiai karei
vių sykiu su juom perplau
kė .Sure upę.”

(Generolo Pattono ko
mandoj yra ir artileristas

Berlyną.
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Veiftia Vokiškieji Teroristai 
Lietuvoje

Kovo 6 d. United Press žinių agentūra 
paskelbė iš Maskvos Įdomią žinią, kurią 
mes pacituosime:

“Vokiškosios teroristų organizacijos, 
sudarydamos dirvą nacių slaptam dar
bui, jau veikią (Raudonosios Armijos) 
užimtose rytinės Europos dalyse, įspėjo 
pulk. gen. V. Ulrichas, Raudonosios Ar
mijos teisingumo departmento viršinin
kas.”

Toliau nurodoma, jog šitie naciškieji 
teroristai turi ginklų, radijo “setų” ir ki
tų teroristiniam darbui Įrankių. Jie 
bando ardyti Raudonosios Armijos susi
siekimus; jie kai kur net padeginėja 
miestuose namus, ir atlikdinėja kitokius 
žalojimo darbus. Teroristų tarpe yra ne
mažai rusų baltagvardiečių, nuo seniai 
pabėgusių į Vokietiją, žodžiu, šitie tero
ristai hitlerininkai nebėga į gilumą Vo
kietijos, bet pasilieka užfrontėje ir ten 
bando terorizuoti gyventojus.

Kad šitie niekšai padarys nemažai 
žmonėms žalos, — netenka nei sakyti. 
Taipgi nereikia abejoti ir tuo, kad jie 
bus išgaudyti ir sunaikinti. Raudonoji 
Armija jų netoleruos; išlaisvintųjų kra
štų liaudis Raudonajai Armijai padės 
niekšus išgaudyti ir pristatyti į teismus.

Ryšium su tuo tenka štai kas pasaky
ti: Nešdindamiesi iš Lietuvos, hitlerinin
kai ten taipgi paliko teroristų būrius, 
kuriuosna įeina ir lietuviški fašistai!

Lietuvos vyriausybės organai, Lietu
vos spauda šituos teroristus vadina “lie
tuviškai vokiškaisiais nacionalistais.” Be 
<to, ne tik lietuviški vokiški nacionalistai 
Lietuvoje veikia, — veikia ten ir lenkiš
kai vokiškų nacionalistų teroristų bū
riai (Matyt, tie lenkiški elementai, kurie 
dar vis mierija Vilnių grąžinti Lenkijai, 
o Lenkijon — grąžinti londoniškę fašis
tų valdžią!).

Praeitų metų gruodžio mėnesio pasku
tinėmis dienomis įvykę Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komiteto plenu
mo posėdis, kuris daugiausiai dėmesio 
kreipė į lietuviškai vokiškų nacionalistų 
būrių Lietuvoje likvidavimą, — į likvi
davimą teroristinių fašistų organizaci- 
jų!

Centro Komiteto plenume buvo savi
kritiškai paimtas visas taiybinės Lietu
vos atsistatymo darbas, kurį dirbant per 
keletą mėnesių buvo padaryta 
klaidų, buvo padaryta didokų nuolaidų 
buožėms ir kitokiems elementams. Pasi
rodo, jog jiems nusileidimas tų lietuvių 
tautos priešų ne tik kad nesušvelnino, 
nesužmonino, bet paakstino juos imtis 
ginklo prieš pačią liaudį, prieš lietuvių 
tautos visuomenines įstaigas.

Mes čia paduosime kai kurias iš diem 
raščio “Tarybų Lietuvos” (š. m. sausio 
9 d.) įvedamojo ištraukas, kurios pasa
kys daugiau, negu kas kitas. “Tarybų 
Lietuva” žymi:

“Partija ir vyriausybė, stengdamosios 
greitai ir energingai likviduoti vokiško
sios okupacijos padarinius mūsų krašto 
žemės ūkyje, priėmė atitinkamą įstaty
mą. Bet to įstatymo vykdymas buvo ir 
klaidingai aiškinamas, ir neryžtingai 

vykdomas. To pasekmėje daug kur dar
bo valstiečių priešai: dvarininkai ir 
stambūs buožės nebuvo priversti drauge 
su žemės pertekliumi atiduoti pastatų, 
gyvulių ir žemės ūkio padargų pertek
liaus darbo valstiečiams ir tarybiniams 
ūkiams. Nebuvo griežtai pasielgta su 
liaudies priešų ūkiais, pro pirštus buvo 
žiūrėta į vokiškųjų okupantų rėmėjų ū- 
kius, neapkarpyti jie iki 5 ha normos.

Penktadienis, Kovo 9, 1945

“Aplink tarybines vietos organizaci
jas nebuvo sutelktas dorųjų, tarybų val
džiai atsidavusių darbo žmonių aktyvas, 
ko pasekmėje vokiškųjų okupantų sąmo
ningai palikti mūsų krašte agentai, lie
tuviškai vokiškieji nacionalistai, buoži
niai elementai išvystė prieš darbo žmo
nes teroristinį veikimą, tarybinių įsta
tymų ir potvarkių sabotavimą, kenkimą 
mūsų liaudies pastangoms greičiau at
statyti vokiečių sugriautą mūsų krašto 
ūkį ir trukdyti aktingą paramą Raudo
najai Armijai.

“Plenumo rezoliucijos 9 punktas tuo 
reikalu sako: “Lietuvos KP (b) CK Ple
numas reikalauja iš visų partinių orga
nizacijų ir komunistų kuo ryžtingiausiai 
kovoti su lietuviškaisiais vokiškaisiais 
nacionalistais ir jų ideologija, be pasi
gailėjimo demaskuoti ir traukti griežton 
atsakomybėn nacionalistus ir jųjų pagal
bininkus”. Toliau tame pat rezoliucijos 
punkte sakoma: “Plenumas įpareigoja 
partinius ir tarybinius organus imtis 
ryžtingų priemonių lietuviškai vokiškų
jų ir lenkų nacionalistų gaujoms kuo 
greičiausiai likviduoti. Užtiktinti griežtą 
vokiškųjų okupantų piktadarybių bend
rininkų nubaudimą, organizuoti viešas 
teismo bylas lietuviškai vokiškiesiems 
nacionalistams”.

“Tik griežtomis ir negailestingomis 
priemonėmis bus galima išrauti iš mūsų 
tarybinės žemės vokiškuosius agentus ir 
jų padėjėjus — lietuviškai vokiškuosius 

' nacionalistus ir tokiu būdu užtikrinti ra
mų ir saugų mūsų krašto atkūrimo dar
bą. Fašistinės teroristinės gaujos, tų 
gaujų narių šeimos ir visokiausio plau
ko rėmėjai turi susilaukti tinkamo at
pildo už savo kruvinus darbus ir tų dar
bų rėmimą. Pralietas tarybinių patriotų, 
mūsų krašto šaunių žmonių kraujas tu
ri būti nuplautas priešų krauju. Toks tu
ri būti teisingumas.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Kas Ką Rašo ir Sako
GALAS RAUDONAJAM 
BAUBUI MŪSŲ AR

MIJOJE
Paskutiniais laikais tūla 

komercinė spauda su pasi
baisėjimu rašė apie mūsų 
ginkluotų jėgų vadovybės 
atsinešimą linkui komunis
tų. Girdi, ta vadovybė ko
munistams leidžia užimti 
atsakingas, aukštas armijoj 
bei laivyne vietas. Dėlei 
to bandyta sukelti didelis 
triukšmas.

nes nebuvę atsiklausta. Gi 
faktas yra, kad jų buvo at
siklausta. Vakarinės Balt- 
gudijos ir Vakarinės Uk
rainos žmonės 1939 m., 
o Vilniaus žmonės 1940 

’ metais visuotinu ir 
slaptu balsavimu išreiškė 
savo troškimus ir valią. Jie 
beveik vienbalsiai nubalsa
vo ant visados atsimesti 
nuo Lenkijos ir įsivesti so
cialistinę santvarką.

Tatai, žinoma, nepatiko
ir nepatinka Draugo re
daktoriams. Jie turi teisę 
barti ir mokinti tuos žmo
nes. Bet jie neturi teisės 
per akis meluoti ir sakyti, 
kad tų žmonių nebuvo atsi
klausta, ar jie nori būti Ta
rybų Sąjungos piliečiais, ar 
ne.

Po sunkaus ir kruvino mūšio mūsų drąsieji kovūnai 
paėmė didelę dali salos lwo ir iškėlė Amerikos vėliavą. 
Šios salos apvalymas nuo japonų bus skaitomas dide
liu strateginiu laimėjimu. Mat, Iwo sala randasi tik 
už 800 mylių su viršum nuo Japonijos sostinės Tokyo.

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

530 Summer Ave. Newark, N. J.
* 

Tel. Humboldt 2-7964

r *

“Be abejo, mūsų liaudies priešai ne
būtų taip užrietę galvų ir griebęsi savo 
kruvinų darbų, jeigu jiems nebūtų įvai
rių nuolaidų darę mūsų tarybiniai žmo
nės, galvoję galėsią fašistinį vilką prisi
jaukinti, padaryti sau artimu, šį mūsų 
tarybinių žmonių neryžtingumą, nuolai
dumą priešas palaikė mūsų silpnumu ir 
mūsų liaudžiai metė savo iššaukimo pir
štinę.

“Dabar mes tą pirštinę pakelėm ir tol 
nebus nusiraminta, kol mūsų žemė nebus 
apvalyta nuo vokiško fašistinio ir lietu
viškai vokiško nacionalistinio raugo.”

Netenka aiškinti, jog šis tarybinės 
Lietuvos vyriausybės organo dalykų pa
dėties apibendrinimas ir lietuviškai vo
kiškųjų nacionalistų teroristinėms gru
pėms pagrąsinimas yra tolygus pasaky
mui, jog Lietuva bus apvalyta nuo bent 
kokio slapto ar viešo priešo, nes liaudis 
ir vyriausybe nenurims, iki taip bus pa
daryta.

Jeigu mes paanalizuosime šį Lietuvos 
vyriausybės organo pasisakymą ir paly
ginsime jį su straipsnio pradžioje pa
duotąja žinia iš Maskvos, tai matysime, 
kaip hitlerininkai bando kovoti prieš 
Raudonąją Armiją. Lietuvoje jie suor
ganizavo lietuviškai vokiškuosius tero
ristus, Lenkijoje, lenkiškų fašistų gru
pes, Balkanų kraštuose taipgi atatinka
mų tautybių fašistus ir su jų pagalba jie 
'bando ką nors laimėti. Vokiškose srity
se, kurias Raudonoji Armija išlaisvino, 
hitlerininkai palieka vokiškuosius tero
ristus.

Atrodo, čia vokiečiai imituoja Tary
bų Sąjungos partizanų veiklą. Atrodo, 
būk paliktosios teroristų govėdos suvai
dins jiems (vokiečiams) tokią rolę, ko
kią Raudonajai Armijai suvaidino Tary
bų Sąjungos partizanai. Bet jie pamiršta 
vieną “Aažmožį”: partizanus rėmė liau
dis, rėmė žmonės, o jų teroristinių gru
pių liaudis netik nerems, bet prieš jas 
kovos, iki jos bus išnaikintos. Be to, hit
lerininkai pamiršta ir tą “mažmožį”: 
neužilgo tie naciškieji teroristai neturės 
kam padėti, nes pati hitlerinė Vokietija 
tuoj bus parblokšta!

Gaila, kad lietuvių tautoje atsirado 
žmonių, kurie nuėjo tarnauti vokiečiam, 
kurie patapo teroristais prieš savo tau
tą, prieš savo kraštą! Tai vis žmonės, 
paklausę Kubiliūnų, Ambrazavičių ir ki
tų lietuviškų kvislingų propagandos. Ku
biliūnai su Ambrazevičiais sau pabėgo 
su vokiečiais, o tuos nelaiminguosius, 
durneliu^ paliko Lietuvoje vesti pragai
štingą darbą. Na, ir už tai jie turės 
brangiai atmokėti.

žinoma, anksčiau ar vėliau turės su
mokėti sąskaitas ir anie “didieji” nenau
dėliai. 1 ..

Dabar tuo klausimu savo| 
žodį tarė ir Earl Browde- Į 
ris, prezidentas i Komunistų ! 
Politinės Sąjungos, dienra-' 
ščio Daily Worker sekma-' 
dieninėje laidoj |“The Wor-i 
ker”. Browderib karštai. 
sveikina šį mūsų karo jėgų; 
vadovybės žygį ir mano, 
jog tas žygis -padarys galą 
raudonajam baubui, ku- į 

! riuomi reakcionieriai gąsdi- j 
Ina Amerikos žmones. Iri 
“tai yra tikrai didelė Ame- i 
rikos demokratijai perga- ■ 

!lė,” jis sako.
Armijoje ir laivyne tapo 

patvarkyta, kad kiekvieno 
kario arba jūrininko pake-' 
limas į aukštesnį laipsnį iš-: 
imtinai priklauso “nuo jo ! 
asmeniško užsitarnavimo. O 
pirmiau būdavo žinomi ko
munistai sulaikomi nuo pa
kėlimo, nors jie savo dar
bais tarnyboje ibūtų buvę 
s puikiausiai užsitarnavę.

Toliau Browderis prime- 
jna. “Jau labai laikas gene- 
i raliam prokurorui Biddle ir 

Teising. Departmental at
eiti tuo reikalu ant to pa
ties kelio, kuriuomi eina 
Karo Departmentas ir Val
stybės Departmentas, o 
taipogi prezidentas, kuris 
išmoko susikalbėti ir bend
radarbiauti bent jau su ki
tų šalių komunistais. Kaip 
dar ilgai Jungtinės Valsti
jos pasiliks nuo pasaulio 

! izoliuotos šiuo vienu klau
simu?” (“Thė Worker”, 
kovo 4).

Jeigu mes pažvelgsime į 
kitas demokratines šalis, 
tai rasime visai kitokį vaiz
dą. Visur komunistai yra 
pripažinti, kaipo neatskiria
ma dalis demokratinių jė
gų. Tuo tarpu čia Ameri
koj dar vis reakcionieriai 
bando komunistus išskirti 
ir diskriminuoti.

SAVOTIŠKAI TEBEME
LUOJA

Chicagos kunigų Drau
gas, gražiai į šalį padėjęs 
visokią gėdą, vėl lieja gai
lias ašaras dėl Lenkijos po
nu likimo ir sako: G

“‘Trys didieji’, atiduoda
mi Rusijai pusę prieškari
nės Lenkijos, neatsiklausė 
keliolikos milijonų gyven
tojų, ar jie nori jungtis 
prie Rusijos ir būti jos pi
liečiais, ar ne? Yra daug 
davinių manyt, kad ne. Ir 
nepaisant to, neduodama 
patiems žmonėms pasisaky
ti, apsispręsti,* bet įsakymo 
būdu, ‘ukazu’ jų likimas y- 
ra išsprendžiamas.' Tai aiš
kiai prieštarauja demokra-i 
tijų karo tikslams” (Drau
gas, kovo 2 d.).

Melas pirmas, kad kas 
nors ką nors atėmė iš Len
kijos. ir atidavė Rusijai. 
Rusija negauna nei vienos 
pėdos lenkų žemės. Tos že
mės, kurios guli rytinėje 
pusėje Curzono linijos, yra 
lietuvių, baltgudžių ir uk
rainiečių. Tad jos ir tenka 
Lietuvai (Vilniaus kraš
tas), Baltgudijai ir Ukrai
nai.

Melas antras, kad tų 
kraštų, gyventojų nuomo-

Reid Robinson, prezidentas 
I International Union of Mine & 
Smelter Workers unijos. Jis 
buvo Londone tos unijos dele
gatu ir ten pirmutinis iškėlė 
klausimą, kad pasaulinė uni
jų konferencija turi suorgani
zuoti naują, platų darbo uni-1 
jų internacionalą.
---------------------------------------------------------,--------------------------------- |

Drg. V. Andrulio Pra
kalbos Kasyklų Srityje

i ____________

Lietuvių Literatūros Draugi-i 
■ jos 12-tas apskritys rengia 
Į prakalbų maršrutą. Pirmiau 
: buvo garsyta, kad kalbės d. A. 
Bimba, bet dabar jo vietoj tu
rėsime tolimesnį svečią Vincą 
Andrulį, Vilnies redaktorių iš 
Chicagos. Prakalbos įvyks se
kamose vietose:

BINGHAMTON, N. Y., pen
ktadienį, .kovo 16 d.„ 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 315 
Clinton St.

EXETER, PA. (Pittston ir 
Wyoming apylinkėj), buvusioj 
žvirblio svetainėj, o dabar Li
thuanian Citizens Club, šešta
dienį, kovo 17 d., 7:30 vai. va
kare.

SCRANTON, PA., nedėlioj, 
kovo 18 d., 2 vai. po pietų, 
Meškeliūno Svetainėj, 134 W. 
Market St.

WILKES BARRE, PA., ne
dėlioj, kovo 18 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Progresyvių 
Kliube, 325 E. Market St..

Visus ir visas prašome įsitė- 
myti vietas ir dalyvauti. Dabar i 
yra labai daug svarbių žinių! 
iš karo lauko, iš Lietuvos ir d.1 
Andrulis jas išaiškins..

'M. Kalauskas, į 
ALDLD 12-to Apskr. Sekr. j 

ką krTenaTsako | 
• i -----------------.•-----

Jaunystei rūpi nauji įspū-! 
džiai, tolimi kraštai, kelio
nės; senatvei — ramus po
ilsio kampelis, kurio varg
dienis, žinoma, negauna.

Neišmanėlis apsikrauna 
bereikalingais darbais ir sa
ve ir kitus bereikalingai 
kankina.

Kartais dalykai užrašomi 
ne dėl to, kad jie nebūtų ži
nomi,'bet kad jie ne,butų 
užmirštami.

Pateptas taukais ir Sriu
bas į medį lenda lengviau.

GIMTUVĖS NAVIKAS. 
RANKĄ SKAUDA

Gerb. daktare, ar negalė-j 
turn man duoti dviejų pata
rimų? Vienas — mano mo
teriai auga gimtuvėj koks 
guzas “tumeris”. Jinai turi 
44 metus. Ėjo pas daktarą, 
tas jai prikimšdavo drobu
lės su kokiais ten vaistais. 
Nieko negelbėjo. Ėjo pas ki
tą. Tas davę gerti kokio 
skystimo, tai irgi niekai. Tai 
paskui sakė, — kad pasto
tume! nėščia ir turėtumei 
vaiką, tai ir tas “tumeris” 
išeis. Tai mes ir nežinome, 
ar gali taip būti, ir ar ji ga
li turėti vaiką ar ne.

O antras patarimas tai 
man pačiam. Man ranką 
skauda iš peties. Jau dau
giau metų gelia, kad negaliu 
ant tos rankos nė gulėt. Ir, 
kai reikia aukštyn pakelt, 
tai rodos, kad peiliu duria. 
Žinoma, aš sunkiai dirbu 
mainose. Kaip kelias dienas 
nedirbu, tai truputį būna 
geriau. Esam Laisvės skai
tytojai. '

Atsakymas.
Taip sau, už akių, be nie

kur nieko, be ištyrimo, pa
sakyt tiksliai negalima, koks 
ten Jūsų moters gimtuvėje 
auga navikas. Navikų esti 
visokių. Kad ir gerybiniai— 
ne piktieji navikai retai ka
da patys savaime išnyksta. 
Jei navikas (veikiausia va- 
laknuotis — fibroid), kad ir 
ne piktasai, bet vis eina di

dyn, tai geriausiai jis išimti, 
išpiaut. Kai kada ir Rentge
no (X) spinduliai sugeba 
sudžiovint, išnaikint.

Kaip ten nebuvę, kam čia 
ilgai laukt ir tūnot netikro- 
vėj? Juk jau gerokai ban
dėt gydyt, o vis be pasek
mių. Eikite ligoninėn, ir te- 

; gul moteriai prašalina tą 
navika.

Kalbėt apie pastojimą čia 
tai stačiai kvaila. Kad ir 
norėtų, su nesveika gimtu- 

įve, su naviku nėščia mote
ris nepastos. Galite pamė
gint — nieko gera nebus. 
Tas gydytojas tik atsikratyt 
taip norėjo ir patarė nesą
monę.

Tai čia baigta. Išsisukti 
.operacijos neverta, o pavo
jaus nėra, kol navikas te
bėra neperdidelis.

Dabar apie tą Jūsų petį. 
Visai galimas daiktas, tai tą 
ranką Jums skauda nuo 
sunkaus darbo. Gal ranką 
perdaug išbaladoja kokia 
gręžiamoji mašina. Ar gal 
kilnojimas persunkiu sver- 
menų. Jei taip, vely meskite 
tą darbą, kol dar visai 
Jums rankos ar sąnario ne
pagadino. Paskiau ir darbą 
metus, ne kas gera tebūtų.

Gaukite kokį kitą pritin
kamą darbą, kad tai rankai 

.netektų taip smarkiai susi- 
! baladoti. Ne tai, kad visai 
i nedirbtum. Ne. Dirbti nuo
sakiai galima — ir naudin
ga, bet persitampyti ne.

t

Chinietis pabėgėlis našlaitis. Jį globoja Amerikos Oro 
Jėgų 14-tas vienetas. Lakūnai’ jj praminė “Little Tiger 
Joe.” Tuo pavadinimu yra padaryta filmą ir šis vaikutis 
toje filmoje lošia didvyrio rolę.
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Pačių Lietuvos Žmonių Balsas
Apie Vokiečių Žiaurumus

Sutriuškinti Fašizmą, Kad Jis pilnai atsiskaityta su vokiškais 
Daugiau Niekados Neatsikeltų okupantais.

VI. Serbentavičius,
Kauno Amatų Mokyk- 

Nr. 13 Direktorius.

Kai tik Europoje pradėjo' 
reikštis fašizmas, kiekvienam,! 
bent kiek mąstančiam žmogui os 
pasidarė aišku, kad šį kartą! 
be karo neapsieis. Visi karo; 
veiksmai visuomet yra surišti' 
su žmogaus gyvenamų vieto-l 
vių sunaikinimu. Bet karų isto- je 
rijoje dar nėra buvę tokių mil-1 tus padarė, aiškiai įtikina visą 
žiniškų ir iš anksto apgalvotų ; pasaulį, kad Hitlerio planas! 
bei suplanuotų sunaikinimų, buvo palaipsniui išnaikinti vi-! 
kurių atlieka vokiškoji karo sus gyventojus. Mes negalime! 
mašina, vokiečių fašistų veda- pamiršti ir nepamiršime ir ne- 
ma ir tvarkoma. Negailestinga dovanosime visų jų padarytų 
ir žiauri vokiečių fašizmo le- mūsų tautai ir mūsų liaudžiai 
tena neaplenkė ir mūsų Tėvy- baisių skriaudų. Už kiekvieną 
nes Lietuvos miestų ir kaimų. • auką rudieji niekšai turi atsa- 
Jie pavertė griuvėsiais ir rūks
tančiomis pelenų 
daugel mūsų miestų ir 
Taip pat ir mūsų mylimas 
Kaunas patyrė “civilizuotų” 
barbarų visko naikinimo ais
tros padarinius. Jie sunaikino 
Kauno miesto pramonę, dau
gelį viešųjų pastatų, padarė, 
skaudžiu nuostoliu miesto ko
munaliniam ūkiui ir išžudė [ I 
tūkstančius miesto piliečių.

Turėdami prieš akis tuos vi-! 
sus sunaikinimus, mes nepri-i 
valome nusiminti, o atvirkš-' 
čiai ■ 
darbo, 
kas sugriauta. Tuo pačiu mes ’ 
padėsime sutriuškinti vokišką-; 
jį fašizmą, kad jis daugiau ne-' 
atsikeltų.

Inž. S. Vabalevičius, 
Kauno m. Vykdomojo 
Komiteto pirmininko 
pavaduotojas.

žmogžudžiams Nebus

Tai, ką vokiečiai Lietuvo- 
per trejus okupacijos me-

čių įvykdytų piktadarysčių, 
bet draugo ir dėl daugelio iš 
mūsų patriotinių ir žmogiškų
jų jausmų atbukimo: apie vi
są tai seniai kiekvienas turėjo 
ne tik kalbėti ir rašyti, bet 
stačiai šaukte šaukti! Vis dėl
to esu dabar kiek ramesnis ir 
patenkintas: juk teisingumo 
ranka anksčiau ar vėliau kal
tuosius nubaus.

R. Miroąas,
Kauno Universiteto 
docentas.

Mūsų Pareiga — Padėti Su
naikinti Hitlerininkus

kyti savo galvomis. Negali bū- 
krūvomis ti ir nebus pasigailėjimo mūsų 

•;odžių. tautos naikintojams!
Aldona Marcinkevičiūte,
Metal, profs, kultūrinio 
skyriaus vedėja.

gą Vokietijon. Jie padarė nuo-j Su Kaupu Grobikai Tures 
stolių pieno ūkiui, paviršuti
niškai skaičiuojant, ■ per 
milijonus rublių. Bet pralietas 
nekaltų žmonių kraujas rub
liais nenuperkamas. Už jį vo
kiški banditai turės atlyginti 
savo šunišku krauju. Ypatin
gosios Valstybinės Komisijos 
vokiečių žiaurumams i tirti pa
skelbtas aktas apie vokiečių 
žvėriškumus Lietuvoje akivaiz
džiai rodo, kokia baisi žaizda 
okupantų padaryta mūsų kraš
to kūne. Negali būti pasigailė
jimų mūsų krašto griovikams 
—vokiškiesiems okupantams!

Pienocentro vyriausias 
direktorius, J 
agr. A. Binkis.
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Trečias puslapis

Lietuvos Mokykla po 
Žiemos AtostogųPer trejus okupacijos motus 

vokiečiai padarė milžiniškos 
žalos mūsų statybinei organi
zacijai. Statybinių medžiagų 
sandėlių sistema buvo -smar
kiai apiplėšta ir vertingesnis 
turtas išgabentas į reichą. Di-Į 
delis skaičius statybininkų bu
vo vokiečių nužudyti, išgaben
ta į Vokietiją, nemažai išblaš-i 
kyta, aktyvesnis elementas už
darytas kone, lageriuose ir nu
kankintas. Sušaudytas Komsta- 
tresto valdytojas Mozelis, su
šaudytas Betono-Tresto įmo- 

i nės direktorius Jonas Paplaus- 
| kas ir k it.

Aš pats, būdamas politinės 
; izoliacijos lageryje Johvi ir 
Kihjoli (Estijoje), sutikau iš 
statybininkų organiz. daugsstatomajame darbe moky- savo uždavinius, atskirų 
technikinio personalo ir akty-Įtojai dar giliau pažino vo- dalykų dėstymo metodus, 
vesnių darbininkų žiauriose į kiškosios fašistinės okupa- siejant mokymą su auklė- 
sąlygose kalinamų ir konevei- cijos padarytas kruvinas jimu, su tėvynės meilės

v. .v., v. ./[žaizdas mūsų kultūros gy- jausmo ugdymu, su tarybi- 
Vokieciams issinesdinant is venįmuj mūsų jaunimo,! nio patriotizmo įkvėpimu.

„TT* mūsų vaikų sielai. Lygiai Į Lygiai taip pat šios konfe- 
/ taip pat jie konkrečiai pa- rencijos gyviau primena vi- 
.. čiame kuriamajame darbe siems mokytojams reikalą 

2 500 000 £’Yviau Pazino gaivinamąją geriau pažinti marksizmo 
vertės, lentpjūvė “Inicia-! Grybinės snntvstrkos galią leninizmo mokslą, pagilinti 
’ 600.000 rbl. vertės, Var-!ir Partijos bei Tarybinės 'ne tik pedagogines, bet ir

esanti lentpiūvė i Vyriausybė aktyvų susiru- [politines savo žinias, kad
' * j tautinės Į visas darbas kaip mokyklo- 

tukę vokiečiu kolonistai. Kiek ki miško •medžiagos sandėliai, Į kultūros ir mokyklos atsta-’je, taip ir UŽ mokyklos ri- 
jL gi Paneriuose ir Kaulio fortuo- ypač fanieros atsargų, esančios; tymu. ;bų, su tėvais ir visa aplin

kine visuomene, įsipras- 
mintų atsistatomos Tarybų 
Lietuvos perspektyvą, Ta
rybų Sąjungos draugystės 
ir Raudonosios Armijos 
pergalių reikšmę.

Po žiemos atostogų Lie
tuvos TSR mokytojai su
stiprėję ir politiškai, ir pe
dagogiškai, įsigiję vertingo 
patyrimo vokiečių sugriau
tosios mokyklos atstatymo 
darbe, imsis dar aktyviau 
mokymo auklėjimo darbo, 
kad pašalintų dūr gana 
gausingus mokyklinio dar
bo trūkumus ir kad apvai
nikuotų tarybinės mokyk
los darbą naujais laimėji
mais.

Už Viską Turi Apmokėti 
Vokiškieji Jsibriovėliai

Vokiečių fašistai, daugiau 
kaip trejus metus šeimininka
vę Lietuvoje, paliko juodus ir 
neišdildomus pėdsakus. Jau 
pačiomis pirmomis [dienomis, 
įsiveržę į Lietuvą, jiėj pirmoje 
eilėje pasirūpino įvaikių “mo
derniškų” kalėjimų, h stovyklų 
ir naikinimo krosnių steigimu. 
Tai vadinasi išreklamuota vo
kiečių “kultūra.” Tai buvo,
erdvės sudarymo pradžia! Lie-, tyva 
tuva pradėta “valyti”' nuo lie-! nių g-vėje . .
tuvių, o jų vieton atsirado nu- 500.000 rbl. vertės ir milžiniš- spinimą lietuvių 
. , , . v . i , • t r • 1.1 Xl.z, i « ,1 r 1 •’ « C I Im 1 Eli iv vvi rilzi

PROF. J. ŽIUGŽDA 
LTSR švietimo Liaudies Komisaras

Lietuvos TSR mokyklos!jos nagų, apie vokiškosios 
baigė 1944 metus su pirmai-j fašistinės okupacijos pada- 
siais atstatomojo darbo ;rinių likvidavimą Lietuvos 

; laimėjimais, su visiškai aiš-:TSR mokykloje.
kiais, konkrečiais to darbo Greta to, mokytojai įvyk
taisiais. Apie 2500 pradinių, dė atskirų dalykų semina- 
; mokyklų, 160 progimnazijų rus pagal specialybes, pra- 
! ir 70 gimnazijų daugiau dirrių mokyklų mokytojai— 
, kaip su 250,000 mokinių nu-i pagal skyrius. Šie semina- . 
Įvarė pirmąjį mokymo aūk-irai, ypač konstitucijos, iš
liejimo darbo barą po išva- torijos ir literatūros, padės 
Įdavimo iš vokiškosios fašis-;mokytojams, ypač prade- 
! tinęs okupacijos. Tame at- dantiems, aiškiau suprasti 

i uždavinius, atskirų

sudeginta daugel šiems tres
tams priklausančių įmonių i. 
sandėlių, būtent: lentpiūvė 
buv. “Universal” ! 
rbl.

Dvikojų rudųjų žvėrių žu
dynių tikslas buvo sunaikinti 
patrijotiškiausius tarybinius 
piliečius, kad likusieji, drebė- 

, darni iš baimės, vergautų ru- 
i diesiems budeliams. Ir sprūs- 
damas iš Lietuvos, vokiškasis 
budelis nepamiršo savo ama- 

! to, kiekviename mūsų krašto
Didžiausias Troškimas — Su- kampelyj pridarydamas žiau- 

silaukti Hitlerinių Banditų riaušių niekšybių. Štai, imkim 
Rūstaus Teismo j tik vieną Dautartų kaimelį, 

'Girkalnio valse., ir čia rasime 
' nepaprastų žiaurumų : rugpiū- 
; čio mėn. vokiečiai čia sušau-1 
dė 10 lietuvių, ju tarpe 4 vai-p- v , , . i , . , t ,se yra sušaudyta ir sudeginta Aleksote, Minkausko g., 

geriausių Lietuvos $ūnų, nu- lion, rublių vertės, 
-kankinta tarybinių belaisvių ir 
kitų? J

Tai buvo tik pradžia lietu- toli
vių tautos naikinimo. O kur gi i skandinta mechaninių įrengi- 

Su- mų 2.000.000 rbl. vertės. Lš- 
išdeginti vežtos visos statybos sistemos 

kaimai, miesteliai, visiškai api-j transporto priemonės, įmonių 
plėštas žemės ūkis, 

išvijo

Pranešimas apie hitlerinių! 
; banditų nusikaltimus Tarybų; 
Lietuvoje, sužadina dar karš-

I tesnį keršto jausmą vokiškie-

H4

M
4

1

i

me nusiminti, o atvii ks-į . Rus ,^]e zmones nieko
— energingai turime imtis !sJems grobikams. K ai p galva’: tik norėjo pasislėpti. 
)O, kad atstatytume tai, ; Gudiškai vokiečiai žiūrėjo L §ven(įįausia patriįotin

Nusikaltėliai Turi Susilaukti 
Rūstaus Teismo Valandos
Ypatingosios V a 1 s t y binės 

Komisijos vokiečių ir jų ben
drininkų žiaurumams Lietuvo
je nustatyti ir tirti jau pa-i 
skelbtas, kad ir nepilnas, do
kumentas, kurį žmonijos isto-1 
rija su pasibaisėjimu minės.;

ištisu 
Nėra

Visa mūsų šalis virto 
šiurpulingu kapinynu, 
vietelės, k tiri nebylotų daug 
šiurpių dalykų, kuri nekeltų 
skausmo. Nėra Lietuvoje gimi
nės, nepaliestos žiaurumų, 
žiaurumu; ir naikinimų taurė; 
sklidinai prisipildė.

Nuo nepamenamų laikų mū- j 
sų šalyje daug kraujo nutekė-• 
jo, karo viesulai siautėjo. Bet 
niekada mūsų šalis neišgyve
no tokio žmogaus nevertinimo, 
niekinimo ir beprotiško jo ir 
jo kūrinių naikinimo. Taip ga
lėjo daryti tik žmonės, kurie 
dar kūdikiais bei vaikais būda
mi, jau šeimoje buvo tam rei
kalui auklėjami ir ruošiami. 
Tik toksai sužvėrėjęs žmogus 
gali viską beprotiškai naikinti, 
nežiūrėdamas nei alpėjančių!i 
motinų, nei klykiančių vaikų.

Dvikojų žvėrių lizdas — fa
šistinė Vokietija turi atsakyti 
už visas padarytas nedorybes 
ir nusikaltėliai turi susilaukti 
rūstaus teismo valandos.

V. Liakas,
Švietimo, Meno Darbuo
tojų Prof. S-gos Kauno 
m. ir apskr. Komiteto i 
pirmininkas.

kus. Tie žmonės nieko nedarė, 
Mūsų 

. _ v . ...................... patrijotinė parei-
j mūsų darbo žmones, kiekvie-1^ vįsas pastangas,
nas tai savo kailiu patyrė, štai, |(a(| gal6tume prisi(iCti prie 
mano sesutę Albertina, vok>e-| greitesnio faSistiniu bestijų su- 

įSai nuvarė i Kauno ^evmUji|naikinimo< 
■ “Mirties fortą” ir ten ją nu-Į j Bernotas 
;žudė vien už tai, kad neprita-i .įtumbro” ’direktorius, 
rė vokiškųjų dvarponių ir buo-j  
žiu vergijai. Sesutę nužudė ’ , .v, . _ .. . _ _ . . 'Armija

.v T- Vokiški Banditai Tures Atly-. 1944 m. pries pasitraukimą.. . L- „ . iT . . . i i gmt Mums PadarytusJei su savo drauga.s tada ne-Į & 
būčiau pasislėpęs—būčiau su
laukęs tokio pat likimo. Da
bar, Raudonajai Armijai mus 
išgelbėjus nuo pražūties, dar
bo žmogaus didžiausias troš- ______  ___ ________ c _____ c
kimas pamatyti rūstų teismą [kino apie 60% visų melžiamų griuvėsių ir pelenų krūvas 
ir išgirsti teisingą — aukščiau- į karvių. Tai negirdėtai sunkus [ kerštu užsidega krūtįnė, smar 

kiai ima plakti širdis. Už vis 
ką turi apmokėti vokiškieji įsi-; 
briovėliai! Dabar Raudonoji1 

t t

Armija pasiekė plėšikų — 
žmogžudžių, urvą, šis banditų • 
lizdas turi būti amžiams išar
dytas ir juodoji dėmė nušluo
ta nuo Europos veido.

A. Barkauskas, 
Kauno apskr. Vykdo-1 
mojo Komiteto 
sekretorius .

2 mi-1 Žiemos atostogų dienomis 
mokytojai susirinko į mies
tų ar apskričių konferenci
jas seminarus ideologiniais 
ir metodiniais klausimais. 
Čia mokytojai kolektyviai 
svarstė tarybinės mokyklos 

.................................................... h-—uždavinius, pasidalijo prak- 
. Raudonoji į motorai, o palikti dar nesude- • tiškais patyrimais atstatant 
vokiškuosius ginti sandėliai smarkiai ap- 

banditus iš mūsų žemės ir nu- vogti bendros 3.000.000 rbl.
įtraukė jų kruvNiuosiūs planus, vertės. Visos darbavietės buvo 

Ir dabar, kuomet pasižiūri į j dezorganizuotos.
nepą-1 gimtąją žemę, taip Išmindžio- Dq,i2- 
•kv i . i i ‘ J * l • T T J ••• • ”

Iš mechanizacijos
Šančiuose buvo išvežta

Pusnės baidokuose pa-

bazės 
ir ne-

i

kitos jų piktadarybės? 
griauta pramonė,

Nuostolius

Vokiškieji vandalai
prastai nualino mūsų pieno I tą ir nuteriotą, į Kaulio fortus, nierijos instrumentų. Okupan- 
pramonę. Iš Tarybų Lietuvos kur 
vokiečiai pagrobė arba sunai- tūkstančių nekaltų žmonių, į | binę organizaciją,

Daug žuvo telefonų ir inži-

išžudyta

sios bausmės sprendimą hitle- i smūgis mūsų krašto pieno ū- 
i rininkams bei jų bendriniu- ’’ • • • -
kams.

Stasys Damulis
“Neries” fabr.
sandėlininkas.

Atgijo Pasibaisėjimas
Perskaitęs Ypatingosios V. 

: Komisijos pranešimą, pajutau 
i savo sieloje atgijusį didelį pa
sibaisėjimą ne vien dėl vokie-

kini. Vokiečiai visai sugriovė 
apie 
nių, 
mus 
100
nių lengviau arba sunkiau ap
naikino. Siausdami mūsų kraš
te, jie nužudė kelias dešimt 
pieno pramonės specialistų ir 
kooperatininkų, šimtai pieni
ninkų išgabenta į darbo kator-

30 kooperatinių pieni- 
sunaikindami jų įrengi- 
ir mašinas. Daugiau kaip 
pieno perdirbimo pieni-

keliasdešimt tai tikėjosi, sugriaudami staty- 
pasmerkti

— | Lietuvą merdėti. Jie skaudžiai 
, apsiriko. Dabar ateis laikas, 
■ kad už visas piktadarybes jie 
turės 
ti.

su kaupu mums atlygin-

H. Sinkevičius,
Valstybinio Statybos 
Tresto Nr. 2 Valdytojo 
Pavaduotojas.

Laukiu Nusikaltėlių Teismo
Smerkdamas žvėriškumus, 

atliktus prieš beginklį žmogų; 
smerkdamas po kultūros ap-

Netoli Atsiskaitymo su Buv. 
Okupantais Diena

P e r s k a i tęs Ypatingosios 
Valst. Komisijos pranešimą 
apie vokiečių padarytus žiau
rumus, apsidžiaugiau bent tiek, 
kad kartą išvardinta bent da
lis tų žiaurumų, kuriuos teko 
pergyventi lietuviams nuo vo-l 
kiškųjų okupantų. Per tuos 
tris žiaurios okupacijos metus 
tarybiniai piliečiai daug pri-[ 
kentėjo. Daugiausia buvo uja-i 
mas mokytojas, kuris gestapo 
buvo persekiojamas kiekvie
name žingsnyje. Aš pats bu
vau du kartu areštuotas. Oku
pantai į mokytojus žiūrėjo kai
po į aršiausius savo priešus, 
nes mokytojas, užsidaręs mo
kyklos sienose, skiepijo mo
kiniams mintis prieš okupan
tus.
jau

vokiškųjų grobikų sugriau
tą Lietuvos mokyklos dar
bą, aptarė, apibendrino me
todus programiniams mok
slo dalykams.

Konferencijose buvo 
skaityti pranešimai 
tarptautinę padėtį, 
Raudonosios Armijos 
gales, išvadavusias 
vą iš vokiškosios okupaci- i Konkrečiai kalbant, Ta

rybų Lietuvos mokykla ir 
'mokytojai pirmajame 11945 
metų pusmetyje turi galu
tinai likviduoti vokiškuo- t 
sius fašistinės okupacijos 
padarinius ir ta prasme, o 
taip pat bendros mokykli
nio darbo linkmės prasme, 
atlikti šiuos uždavinius:

> 1) įvykdyti visu 100 proc. 
•:• visuotinio privalomo moky- 
i mo įstatymą, vadinasi, į 
! i pradines mokyklas įtrauk- 
| j ti visus atitinkamo amžiaus 
j: vaikus. Vaikų atstūmimas 
! nuo mokyklos tai yra vokiš- 
Lkosios okupacijos padari- 
|• nys, ir jis turi būti jau šie- 
Į met galutinai likviduotas 
j tarybinės mokyklos.
Į j 2) Dar papildomai įtrauk- 
| ti daugiau mokyklinio jau- 
Į nimo, ypač vėliau atvaduo- 
! tose Lietuvos TSR apskri- 
I tyse, į progimnazijas ir 
| ■ gimnazijas.
. 3) Suteikti savo moki-
Į niams kuo daugiau mokslo 
Į žinių ir pasirūpinti, kad 
Į gaunamąsias mokslo žinias 
Į mokiniai tvirtai išmoktų ir 
į giliai įsisąmonintų. 
Į 4) Gerai pakartoti 
Į kiniais žemesniųjų 
t mokslo žinias, ypač 
j tengti tinkamai išlyginti tą 
Į atsilikimą, kurį sudarė mū- 
! sų mokiniams vokiškoji fa- 
I šistinė okupacija.
i 5) Tinkamai parengti mo- 
• kinius šio pavasario egza- 
I minams, b a i giamiesiems 

pradinės mokyklos, pro- 
! gimnazijos ir keturių gim- 
i nazijos klasių ir ypač bran- 
i dos atestato egzaminams, 
į atsimenant, kad tai bus iš 
į dalies ir egzaminai Lietu- 
į vos TSR mokyklai, kiek ji 
!> sugebėjo likviduoti vokiš- 
I kosios fašistinės okupacijos 
j padarinius.
j 6) Dar intensyviau ugdy- 

(Tąsa 4-me pusi.)

pa- 
apie 
apie 
per-

Lietu-

saugos priedanga įvykdytą 
nuo amžių surinktų kultūros 
paminklų naikinimą; smerkda
mas beprotišką “grynos rasės” 
idėją, nekantriai laukiu nusi-i 
kaltelių teismo ir tinkamo 
jiems atpildo!

Zigmas Survila, 
Operos solistas.

Dienraščio Laisves Bazaras
Tai Trijų Dienų Didysis Pasilinksminimas
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Šeštadienį
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Šokiai Prasidės 7 P. M.
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PAV1DIS RADIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
Daug įvairių sudovanotų Daiktų, kurie ;bus parduodami nepaprastai že 

mom kainom. Penktadienis, Kovo-March 16, tai diena išpardavimų.

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
318 GRAND ST., Kampas Haveąieyer St.

- - — - - . 1

BROOKLYN, N. Y.
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D------------

Penktadienį
lIDO choras
Vad. Aldonos Anderson

x 1 1 1 I1,

Puiki Dainy Programa
LJ

Sekmadienį
PIRMYN CHORAS

Vad. Almos Kosmowski 
----------------------------------------------------------------- į

su mo- 
klasių 
pasis-

f S

Mokytojai džiaugiasi, kad 
netoli ta diena, kai bus

Visais Vakarais Bus Patarnaujama Karštais Keptais ii- Virtais Valgiais. Taipgi Bus Degtinės, Vynų, 
Alaus ir Kitokių Gėrimų. Ateikite, Pasimatykite su Daug Pažįstamų ir Pasivaišinkite.
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Pamazgos, Sutros ir Nuodai įkūrimo Draugijos, draugas

Pastaruoju laiku siunti- dar mūsų neprašė užsistoti 
nėjama lietuvių kilmės A- už Ten gyvenančius žmones, 
merikos piliečiams ragini-1 Todėl bereikalingas kišima- 
mas vykti į Washingtoną sis į Lietuvos vidujinius 
talkon kokiai tai naujai iš-i reikalus “Amerikos Lietu- 
keptai grupei, pasivadinu- :vių Misijos” yra ne vietoje 
šiai “American Lithuanian ir yra smerktinas. 
Mission”, kuri kažin kodėl Kuo ta taip vadinama A-
ned’rįsta pasisakyti, kieno i merikos Lietuvių Misija ve
ji rinkta, arba kokia orga-;mia savo byla? Nei siunti-
nizaciją ji atstovauja. Šita i nėjamuose kvieti muose 
“misija” sakosi susidaranti' vykti į Washington^, nei-gi 
iš “Aųierik. Lietuvių Vyk-i pačioj peticijoj Prezidentui 
domojo Komiteto” ir “visų ‘ Rooseveltui nėra išdėstyta, 
geros valios lietuvių, kurie' kuo remianties lietuvių kil- 
kovo 23-24 bus Washing- mės Amerikos piliečiai len-

Ethiopijos karalius Haile Selassie ir prezidentas Roo- 
seveltas laiko konferenciją Amerikos kariniam laive. 
Konferencija įvyko prezidentui grįžtant iš Krymo kon
ferencijos.

tone.” Kam yra žinoma, ar 
gal kas yra girdėjęs, iš ko 
tas “Pildomasis Komitetas” 
susidarė? Kaip matome, tai 
ta “misija” yra beteisė ir 
bejiegė, kuri, matyt, susi
tvėrė tam, kad kokiu nors 
būdu iš kur nors išgauti 
pinigų užlaikymui nieko 
neveikiančių smetoninės 
valdžios atstovų.

Kad bi vienas asmuo, ar 
tai būtų ’’geros valios lietu
vis”, arba šiaip eilinis pi
lietis, gali vykti į Washing- 
toną ir tenai aukštiems val
diškiems pareigūnams gal
vas kvaršinti, niekas neuž
gins. Užtai mes gyvename 
laisvoj demokratiškoj šaly
je. Bet jeigu nieko neat
stovaujanti žmonių grupė, 
pasivadinusi kokia ten “A- 
merican Lithuanian Mis
sion”, ir jei, kaip patys 
kvietimai dalyvauti tame 
pasivėžinime į Washingto- 
ną liudija, vyksta tenai tik
tai tuo tikslu, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių 
valdžią klaidinti, tai visai 
kitas dalykas.

Tai yra žemas tikslas, 
prieš kurį reikėtų liberališ
kų ir demokratiškų pagrin
dų veikiančioms organiza
cijoms be atidėliojimo ko
voti.

Dalykas ve kame. Sme
tonai iš Lietuvos į Berlyną 
pabėgus, lietuviai, kaipo 
tautinė vienata, išrinko 
naują valdžią ir tuo pačiu l 
tarpu nutarė įeiti sąjungoni 
su Tarybinėm. Respubliko-! 
mis. Tarybinei valdžiai i 
tam pritarus, Lietuva pasi
darė narė Sąjungos Socia
listinių Tarybinių Republi-* 
kų. Nors smetoniniai pat
riotai ir pasakoja, būk Lie-į 
tuvoj draudžiama lietuvis- ■ 
kai kalbėti ir būk Stalinui i 
rūpį Lietuvą surusinti, bet i 
tam jokių įrodymų nėra. 
Priešingai, Lietuvoj kalba
ma ir rašoma lietuviškai. 
Jeigu tokie Lietuvos “ne
priklausomybės” gynėjai, 
kaip Kostas Jurgėla, Tys- 
liava, Laučka ir jiems pri
tarianti asmenys žmones 
gąsdina ir klaidina, pasa
kodami, būk iš Lietuvos lai
škai grąžinami tiktai to

dėl, kad adresuoti ne rusų, 
bet" lietuvių kalba, tai yra 
niekuo nepamatuotas pa
skalas.

Kad išvengti nemalonu
mų, siunčiant laiškus į Lie
tuvą, reikia ant visų para
šyti raides USSR, ką reiš
kia Union Socialist Soviet 
Republics. Taip, kaip siun
čiant iŠ Lietuvos į Jungti
nes Amerikos Valstybes 
reikia pažymėti laiškus 
raidėmis USA, ką reiškia 
United States of America. 
Ar dabar aišku?

Jeigu tokie Jurgėlos, Ty- 
sliavos, I^aučkos ir jiems 
panašūs niekus skleidžia, 
tai nenuostabu, nes reikia 
neužmiršti, kad smetoniz- 
mas jau kojas nukratė. Jie 
bando atgaivinti jau seniai 
sušvinkusią padlą.

Iki šiolei mes čia Ame
rikoj jokių nusiskundimų 
ant Tarybinės Lietuv. val
džios negirdėjome. Niekas

da į akis, reikalaudami Lie
tuvai “nepriklausomybės?” 
Tikslas tos “peticijos,” 
sprendžiant iš turinio, yra 
kokios tai slaptos grupės 
sumanymas Prezidentą su
klaidinti. Smetonininkams 
ir jų pritarėjams yra skau
du matyti apie 2,000,000 lie
tuvių be jų globos besival- 
dant ir laisvai, be ponų, gy
venant. Juk tie smetoniniai 
ištvirkėliai ir tuščiagalviai 
negali sau įsivaizdinti, kaip 
lietuviai drįso be jų prita
rimo prie Tarybinės Są
jungos prisidėti. Ir “ponus” 
ant patyčio laikyti!

Dabar klausimas: Kas 
stovi užpakaly tos taip va
dinamos Amerikos Lietuvių 
Misijos? Kvietimuose į Wa- 
shingtoną nepasakyta nei 
iš ko ta “Misija”, nei gi 
“Komitetas”, susideda. Iš
rodo, kad nei ’’Misija”, nei I 
“Komitetas” nieko neatsto-i 
vauja: tai yra gauja rakė-i 
tierių. Pasirašusių po kvie
timais vardai liudija, kad 
jie visi smetonininkai.

Matyti, kad ant tokio pat 
pagrindo sutverti taip Ame
rikos Lietuvių Taryba, kaip 
ir Lietuvių Informacijų 
Biuras, iš kurio pilama vi
sokios sutros ir pamazgos 
ant Tarybinės valdžios Lie
tuvoje. Klausimas — iš kur 
Jurgėla semia savo infor
macijas? Pats smetoninis 
atstovas neseniai pareiškė, 
kad jis su Lietuva neturi 
jokių ryšių. Vadinas, jeigu 
jisai, kaipo atstovas, negau
na jokių žinių, tai kokiu gi 
būdu Jurgėla gauna ži
nias? Aišku, kad jeigu jie 
neturi su Lietuva jokių ry
šių, jie negali nė žinių iš; 
tenai gauti. Taigi išeina, i 
kad visos žinios, skelbiamos į 
Lietuvių Biuro Biuletine, i 
yra prasimanytos!

Nepaisant, ką jie neda
rytų, kaip ant Tarybinės 
Lietuvos neplūstų, kaip ne
meluotų, Lietuvos klausi
mas išrištas ir baigtas!

Eilinis.

Lawrence, Mass.
Svarbus Koncertas.

Nedėiioj, kovo 11 d., 2:30 v. 
po pietų, Lietuvių Svetainėj, 
11 Barkley St., įvyks koncer
tas. Programoj dalyvaus geros 
dailės spėkos, dainininkai, ar- 
monistai, smuikoriai; tai bus 
vienas iš- didžiausių koncertų, 
koks yra buvęs Lawrence mie
ste. Išgirsite senus mūsų dai
nininkus veteranus ir naują
sias jėgas.

Visas pelnas skiriamas pa
galbai Lietuvos žmonių, .kurie 
tiek daug nukentėjo po vokie
čių priespauda. Ateikite, iš
girskite gerą koncertą ir pa
remkite savo brolius, seseris ir 
gimines Lietuvoj. Kviečiame ir 
iš apylinkės miestų dalyvauti. 
Visi ir visos būkite koncerte.

5. Penkauskas.

Maskva. — Kovo 5 d. vi
suose frontuose sovietinės 
jėgos sudaužė bei apšlubino 
33 vokiečių tankus ir nušo
vė 57 jų lėktuvus.

Amerikiečiai Italijoj pa
muše nacius 5 myk atgal.

A. L. D. L. D. REIKALAI
ALDLD 7-TO APSKRIČIO 

JUBILIEJINIS VAJUS.
Mūsų LLD 7-tasis Apskritys 

savo praeityje yra labai daug 
atlikęs gražių kultūrinių dar
bų. Jeigu būtų galimybių su
rankioti nuo pat įsisteigimo 
pradžios mūsų apskričio, per 
visas kuopas apie* nuveiktus 
darbus, tai būt galima supinti 
gražiausi įvairiausios veiklos 
vainiką, papuošimui praeities 
istorijos jo gyvavimo.

šiemet švenčiame apvaikš- 
čiojimą 30 metų, kaip gyvuoja 
Lietuvių Literatūros Draugija. 
Gi mūsų apskritys gavo nume
rį 7-tą, tai puikus numeris, 
juomi galima bile vieną užka
binti ir patraukti link savęs.

Daug Septintojo Apskričio

Hampshire ir Maine valstijų ir 
juos laimėti ir įtraukti į LLD 
bujojančias kuopas.

Šiais metais švenčiant tris- 
dešimtinį Draugijos jubiliejų, 
užduotinai turime! įvykdyti 
Centro iššauktą obalsį “1000 
Naujų Narių į LLD.“

Aš visuomet gerbiu savo ap
skritį ir rūpinuos, kad jis kuo
mi nors nebūtų pažemintas. 
Kiti apskričiai turi po didesnę 
kvotą. Man kaip ir pavydu. 
Bet lai jau būna taip. Mūsų 
7-tas Apskritys turi kvotą: 
“175-ki nauji nariai į savo 
kuopas.”

Leonas Prūseika.
Mes švęsdami Draugijos gy

vavimo jubiliejų, išpildydami 
LLD naujų narių gavimo kvo
tą, kartu pagerbsime ir Drau
gijos įkūrėjus ir kitus nenuils
tančius darbuotojus.

Draugai ir draugės, visi 
LLD nariai, mes gyvename 
šiame be galo svarbiame laiko- 

• ta r py j, baisiausio karo sūkury
je, kada baisiojo fašizmo už
plūdimas baigiamas triuškinti 
ir jau naikinamas.

Laikotarpyje, kur įvyksta 
stebetiniausi įvykiai, kada 
Raudonoji Armija stebina visą 
pasaulį savo briliantiškais žy
giais ir tuomi neapsakytai 
džiugina visus demokratijos 
mylėtojus; nors tas brangiųjų 
kovūnų drąsumas neapskait- 
liuojamai kainuoja. Nieks ne- 
beužmo.kes už tą nekaltą žmo
nijos kraują, kurį praliejo fa
šistinis žmogėdiškas smakas!

Tačiaus, tas mus daug ko pa- 
I mokino. Pamokino, kaip reikia 
būti pasišventusiais savo pa
žangioms idėjoms, kaip auginti 
ir stiprinti savo pažangias or- 
ganizacjjas, kurios visuomet 
gina demokratiją nuo fašizmo, 
pažangą nuo reakcijos.

i
Raudonosios Armijos ir visų! 

talkininkų gynėjui ryžtingumas 
turi įkvėpti į mus karštą pasi
ryžimą, kad geriau veikti savo 
eilėse pilnam atsiekimui savo! 
tikslo. Juk kiekvienas pažan-j 
giųjų lietuvių pilnai įvykdytas! 
darbas kalte kala vinį į fašisj 
tinės reakcijos karstą.

Kuomet pas mus pažanga, 
tai pas juos atbulas smukimas.

Lietuvos Mokykla Po 
Žiemos Atostogų
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

ti savo mokinių tėvynės 
meilę, prisirišimą prie bro
liškosios Tarybų Sąjungos 
tautų šeimos, ugdyti dė
kingumą Raudonajai Armi
jai, visoms Tarybų Sąjun
gos tautoms, Didžiajam 
Stalinui už išvadavimą iš 
vokiškosios fašistinės oku
pacijos, už paramą mūsų 
respublikai, atsistatant po 
vokiškosios okupacijos su
naikinimų.

įniais partijos ir tarybinės 
; valdžios organais.
į Aktyviai ir sąmoningai 
vykdydami šiuos ir kitus 
mokyklinės kūrybos bei 

1 mokymo auklėjimo uždavi
nius, Lietuvos TSR moky
tojai vaisingai prisidės prie 
lietuvių tautos švietimo ir 

[kultūros išugdymo, prie fa
šistinės Vokietijos sutriuš
kinimo ir galutinės perga
lės pasiekimo.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė Vengrijoj, Bala- 

• ton ežero apylinkėse, atmu
šė daugelio vokiečių pėsti-

Šiame klausime apskričio Kuomet pas mus gražus apsi- 
raštininkė drauge Lekienė ge-, .jungimas ir stiprus veikimas,' 
rai pasidarbavo ir su valdybos tai priešų tarpe desperacija ir; 
pritarimu jau paskelbė visoms pakrikimas. Kuomet pas mus j 
kuopoms kvotas, kiek kuri kuo-j šiltas ūpas ir milžiniški laimė- j

ribose puikiai apsišvietusių, pa
dorių ,lietuvių šiandieną .yra 
pasiskleidusių po visą plačią 
Ameriką. Kur jie šiandien ne
būtų, gražiai, vaizdingai prisi
mena gražiuosius Massachu
setts pažangiųjų lietuvių par
kus: Maple Parkas, Methueni 
(Lawrence) ; Kunigaikščio Ge-' 
domino Parkas, Haverhill, iš-' 
didus Olympijaus Parkas, Wor-! 
cester, ir erdvusis Lietuvių j 
Tautiškas Parkas, Montello, i 
Tai vis prožektorinės pažibos 
mūsų vasarinių parengimų. O 
kas dar neprisimena mūsų 
prieškarinius už vis didžiausius 
piknikus kasmet įvykstančius 
liepos ketvirtojoj, Vose Pavil
ion grasiajame parke, May
nard?

Kas galėdavo prilygti prie 
LLD 7-to Apskričio bendrai su 
kitom organizacijom surengtų 
piknikų, kur būdavo sutraukia
ma po 10 ir daugiau tūkstančių 
įvairaus lietuviško svieto? Ten 
publika pasiklausydavo pui
kiausių dainų ir geriausių kal
bėtojų. Po to jiems nieks nebe- 
galėdamo įpiršti fašistinių idė
jų.

Dėlei karo stovio ir karinių 
pasikeitimų daugiau tokių mil
žiniškų masinių piknikų nebe
galima buvo rengti. Todėl tos 
rūšies paskutinis piknikas 
Maynarde įvyko liepos 4 d., 
1942 metais, kur puikią pro
gramą pildė Norwoodo Vyrų 
Choras, vadovaujant William 
Petrick (Petrukevičius) ; Wor
cester Aido Choras, vad. J. 
Karsokienei; Montello Liuosy- 
bės 'Choras, vad. G. Steponavi
čiui ir Bostono garsioji Har
monijos Grupė, vadovaujant 
H. Žukauskaitei. Ten Laisvės 
red. d. Rojus Mizara, kaip pri
simenam, pasakė kalbą karo 
klausimu už vieningą priešo 
sumušimą. Jo kalba tuomet 
stipriai sujudino besiklausan
čią tūkstantinę minią žmonių, 
kuri kaip jūra banguodama 
sveikino kalbėtoją ir reiškė 
ūpą kovai už demokratiją ir 
Jungtinių Tautų pergalei.

Taip, mes visi prisimenam 
tą gražų judėjimą Septintojo 
Apskričio ribose! Gyvenimo 
stumiami jau šimtai išvažiavo 
ir kitur apsigyveno. Šimtai pa
dorių lietuvių vėliau įstojo į 
Liet. Literatūros Draugiją, bet 
dar kiti šimtai lietuvių yra ne- 
blogesni už mus, kuriuos mes 
galime ir turime surasti plo
tuose Massachusetts, New

pa privalo gauti nįujų narių, j jimai, tai pas juos amžina pra-i 
: pultis. Jeigu taip, tai, draugai,! 
kalkime daugiau tokių demo-| 
kratinių vinių į demokratijos 
priešų grabus. Lai fašizmas 
greičiau prasmenga! Stiprinki
me kultūrinę organizaciją, iš-i

Pats kvotos sąstatas labai lo
giškas, proporcionaliai atatin
kamas trisdešimtiniam jubilie
jui; originaliai kilęs pirmaja
me apskrityje, kur šiuo laiku 
gyvena ir pats sumanytojas

7) Ugdyti neapykantą vo
kiškiesiems f a š i stiniams 
grobikams ir jų taikiniu- Į 
kams, parodant lietuvių ■ 
tautos istorijos ir lietuvių ; 
literatūros pavyzd žiais,. 
kaip nuo amžių lietuvių 
tauta kovojo su savo amži-• 
naisiais priešais vokiškai
siais grobikais, eidama iš
vien su rusų tauta ir kito-; 
mis Tarybų Sąjungos tau
tomis.

8) Daugiau išplėšti moki
nių saviveiklą, užmokyklinį! 
mokinių lavinimąsi, padėti 
organizuotis pionieriams ir 
komjaunimui, palaikant gy
vą kontaktą su komjauni- j 
mo organizacija.

9) Rūpintis materialiniu ' 
mokyklos atstatymu, palai
kant glaudų kontaktą su 
mokinių tėvais, tarybine ! 
vietos visuomene, su vieti-į

i 
pildydami savo kvotas, gauda-i 
mi kuodaugiausia naujų narių 
į LLD.

Lai mūsų 7-tas Apskritys pil-į 
nai išlaiko savo garbę aukštu
moj ! Lai niekad nebūna že-' 
miau kitų! J. AL Karsonas, ■

1 LLD 7-to Apskr. pirm.;

niųkų ir tankų atakas.

Eįzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

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. 3-6723.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

r i Apdraudos Organizacija
į ® Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

Į • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
Visiems įstojimas veltui.
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki

60 metų amžiaus.WORKERS. INC.
įsirašyk dabar ir savo šeimą. įrašyk. Išpildyk žeiniaus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

AS noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

Antrašas

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-504b

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.

F. W. Skaliu*
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

k lūs ir krajavus 
k sudarau su ame

rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

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

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

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

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

(Jsist. 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.

1113 Mt. Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Italijoj Amerikiečiai Su
ėmė 1,200 Vokiečių
Roma. — Per trijų dienų < 

ofensyvą į pietų vakarus 
nuo Bolognoš miesto, Itali
joj, amerikiečiai ir jų tai- 1 
kininkai braziliečiai pasiva-: 
re 5 mylias pirmyn, užėmė 
kelias gyvenamąsias vietas 
ir suėmė 1,200 nacių.

12 Mylių už Odro Upės j
Berlynas skelbė, kad So

vietų kariuomenė * paėmė 
miestą ar miesteli už 12 
mylių i vakarus nuo Odro 
upės ir už 25 mylių nuo 
Berlyno. Raudonarmiečiai 
šonu apeina apsuptus ir 
atakuojamus vokiečius Ku- 
estrine, rytinėje Odro pa
krantėje.

Žuvo Daug Civilių Vokiečių, 
Sulūžus Cologne Tiltui

Cologne. — Jau praeitą 
šeštadienį vokiečiai buvo 
iškraustę faktinai visus sa
vo karius iš Cologne did
miesčio per tiltą į rytinę 
Rheino upės pusę. Iš pra
džių jie tuom tiltu vežė sa
vo dokumentus ir įvairius 
kitus dalykus; tik galų gale 
naciai leido civiliams gy
ventojams eiti per tiltą. O 
kai tūkstančiai jų susigrū
do ant tilto, tiltas sulūžo ir 
taip žuvo daugelis civilių 
Cologne žmonių.

LAIMĖJIMAI ČECHOSLO- 
VAKIJOS ŽEMĖJE

Maskva. — Antroji Uk
rainos armija Čechoslovaki- 
joj atėmė iš vokiečių Bans
ka Stavnica miestą, stiprų 
nacių atspirties punktą; 
Babiną ir keturias kitas 
gyvenamąsias vietoves. So
vietinė kariuomenė čia gru
miasi pirmyn sunkiose są
lygose, per Karpatų ruožo 
kalnus ir miškus.

PERSHINGO TANKAI
Washington. — Naujieji 

Amerikos tankai yra pava
dinti generolo Pershingo 
vardu ir ginkluoti 90-mili- 
metrinėmis patrankomis. 
Pershingas buvo vyriausias 
amerikiečių komandierh 
praeitame kare.

PAKARTAS LONDONE 
AMERIKIETIS

Londone tapo pakartas 
amerikietis kareivis para- 
šiutistas Karl Gustav Hul- 
ten, kuris užmušė taxi ve
žiką, išplėšdamas iš jo $30.

Drg. V. Andrulio Pra
kalbos Mass. Valstijoj

Drg. V. Andrulis, Vilnies 
redaktorius, atvyksta su pra
kalbomis į mūsų apskrity j. Jis 
kalbės sekamose kolonijose:

19 d. kovo, Boston, Mass., 
(pasikalbėjimas).

20 kovo, Norwood, Mass.
21 kovo, Stoughton, Mass.
23 kovo, Bridgewater, Mass.
21 kovo, Montello, Mass.
25 kovo, po pietų, Boston, 

Mass.
25 kovo, vakare, Worcester, 

Mass.
26 kovo, Hudson, Mass.
27 kovo, Gardner, Mass.
28 kovo, W. Lynn, Mass.

A

Virš minėtų kolonijų drau
gai kuo greičiausiai rengkitės 
prie prakalbų, nes laikas trum
pas. Gerai garsinkite, nes da
bar daug svarbiii klausimų yra 
ir V. Andrulis juos išaiškins.

I). Lulcienė,
7-to Apskr. sekr.

SAKO, BLOGAI APRŪPI-i 
NAMI VETERANAI

Washington. — Kongres-I 
manas Philbin reikalauja I 
ištirt, kodėl ligoninėse taip 
blogai aprūpinami sužeisti 
bei sergą veteranai, sugrą- j 
žinti iš karo frontų.

PRANEŠIMAI j 
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks i 

kovo 12 ei., Liet, salėjo, 851 Hollins 
St., 8 v. v. (3-čios lubos). Prašomo 
narius dalyvauti, užsimokėkite duo-1 
klės. Atsiveskite ir naujų narių.' 
Turime daug svarbių reikalų aptar
ti šiame susirinkime. J. Deltuva,; 
sekr. ' (57-58)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks kovo 12 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. . Malonėkite 
visos narės dalyvauti, yra svarbių! 
reikalų aptarimui. — A. W. (57-58)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 11 di, 1 vai. dieną, pas O. Šem- 
berienę namuose. Kviečiame narius 
dalyvauti laiku, turimo daug dalykų 
aptarti. Taipgi pasimokėkite duok
les ir prie progos, atsiveskite nau
jų narių į organizaciją. — O. Šom- 
berienė, sekr. (67-58)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

11. d. kovo, 7 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome dalyvauti, turėsime 
svečią iš Chicagos, drg. V. Andrulį. 
—J.Šmitienė, (56-57)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. kovo, 11 vai. ryto, 29 Endicott 
St. Draugai,' būkite visi, turime 
daug svarbių naujų dalykų aptarti. 

, — J. M. Lukas, sekr. (56-57)

I REIKALAVIMAI
Reikalingas kriaučius į kostume- 

rišką šapą—Dry Cleaning & Pres
sing. Su mokestim susitarsime. 
Kreipkitės pas J. Aleksaitis, Essex, 
Conn. (56-58)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HARTFORD, CONN.t
Nepaprastas parengimas. Įvyks 

kovo 11 d., 6 v. v. Rengia Liet. Am. 
Piliečių Kliubas, 227 Lawrence St. 
Bus šokiai, tarpais šokių dainos ir 
klasiški šokiai. Gros Ray Henry Ra
dio Orkestrą. Dalyvaus gerai išsila
vinę artistai. Šis parengimas eina 
100% Raudonajam Kryžiui. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės; jū
sų dalyvavimas bus R. K. auka. 
Įžanga 50c. — Kom. (56-57)

LAWRENCE, MASS.
Kovo 11 d. bus rodoma Sovietų 

Sąjungoj gamintos filmos — UK
RAINE IN FLAMES. Pradžia 2:30 
v. dieną, Rusų salėjo, 287 Erving 
Avo. Auka 50c (su taksais). Kvie
čiame visus, vietinius ir iš apylin
kes dalyvauti, pamatyti šią svarbią 
filmą. - Rusų Progr. Draugyste.

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas ir mezgėjų grupė 

rengia smagų vakarėlį, su gorimais 
ir užkandžiais, šeštadienį, 10 d. ko
vo, 6:30 v. v., 408 Court St. Pelnas 
bus skiriamas nupirkimui drapanų 
Lietuvos vaikučiams. Kviečiamo vi
sus dalyvauti, paremti šį parengimą, 
kuris rengiamas svarbiam tikslui.
— Kom. (56-57)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. kovo, pas dd. Gluoksnius, 
1256 Diamond Avė., 2 vai. dieną. 
Draugai dalyvaukite, yra svarbių 
reikalų apsvarstymui, o labiausia 
tai reikia prisirengt prie prakalbų, 
kurios įvyks 18 d. kovo. Kalbės V. 
Andrulis, Vilnies red. iš Chicago, 
Ill. — P. Šlekaitis, sekr. (56-57)

CLEVELAND, OHIO
Kovo 11 d., Cleveland© lietuvės 

moterys minės visų tautų Moterų 
Dieną. While Eagle Hall, 8315 Koš
ei uszko Ave. Pradžia 5:30 v. v. 
Programoj • dalyvauja: iš Chicagos, 
Ag. Kenstavičienė ir K. Abokieno; 
vietiniai — Violet Cypiūtė, Eleanor 
Stefanko, Julius Krasnickas. Taipgi 
Lyros Choro Grupė, vad. A. Vilke
lienės, Moterų Kliubo Choras, vad. 
Marijonos Mačionienčs. Įžanga iš‘ 
anksto 55c, prie durų 65c. Bus 
trumpa prakalba, po to -- šokiai 
prie geros muzikos. Kviečiame vi
sus. — Rengėjos. (56-57)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį. 11 d. kovo, 735 Fair

mount Ave., 5 v. v., kalbės Vincas 
Andrulis, iš Chicagos; taipgi bus 
diskusijos, svarbiais naujais klausi
mais. Prašomo vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti, pakvies
kite ir kitus lietuvius. — Komisija.

(56-57)

BALTIMORE, MD.
Mezgėjų Kliubas rengia vakarie

nę, kovo 10 d., 8 v. v. Bus šiltų 
valgių ir gėrimų už labai žemą kai
ną. Taipgi bus geri muzikantai. Pa
rengimas yra rengiamas naudai 
Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visus daly
vauti, paremti šį svarbų parengimą. 
(Vieta ?—Adm.) (56-57)

VYRAI IR MOTERYS
16-60

Gamybines Rūšies Darbui Prie Išdirbimo 
Plieninių Statinių-Drums ir Containers

Karinėms Pastangoms

NESUNKUS DARBAS

100% KARINIS DARBAS
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų

Nė Vienas Neprivalo Kreiptis iš Dabar Dirbančiųjų 
Prie Apsigynimo Darbų

KREIPKITĖS 8 A.M. IKI 6 P.M.

RHEEM MANUFACTURING CO.
ATLAS STEEL BARREL DIVISION

27 Hudson Boulevard Bayonne, N. J.
I

(59)

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus 
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS 
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA. 
___________________________________________ (58)

I.ŠSI UNTIM l,J RAŠTININKAS 
Ar pagclbinis sandelio darbininkas. 

GERA PROGA.
KREIPKITĖS 431 E. 77TH ST., N. Y. CITY.

(58)

DRAFTSMEN
Elektriniai ir Mechaniški 

Designeriai
Patyrę Prie Elektra Varomo 

Imbriko
Industrijinių Budinkų Design.

EBASCO SERVICES, INC.
% Rector Street, New York.
_________________________ 1)

Paprasti Darbininkai
GERA ALGA; GEROS 

VALANDOS

Gregg’s
Brass Foundry

259 Bertrand Ave.
Perth Amboy, N. J.

Prisilaikoma VVMC Taisyklių.
(63)

REIKIA
PAPRASTU DARBININKU

Kreipkitės
WOBURN CHEMICAL 

CORP. (N. J.)’
1200 HARRISON AVE. 

HARRISON, N. J.
Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.

(63)

LEDO TRAUKIKAI IR 
BOXMANAI
Nuolatinis dalbas.

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

(59)

PIRMOS KLASĖS 
MAŠINISTAS 

IR
LATHE DARBININKAI

Acme Experiment
AND

Technical Machine Co.
106-04 MERRICK BLVD.

JAMAICA, L. I. 
REPUBLIC 9-795G

(59)

VYPvAS, kaipo apvalytojas.
Nuolat. Gera Alga.

2-ROS LUBOS, 47 WEST ST.
arti Rector St., New York.

(58)

PRIŽIŪRĖTOJAS, APTARNAUTOJAS 
Pavienis ar vedęs prie Vasarinės Kolonijos: 
40 mailių nuo New Yorko. Nėra žemdirbys
tės, $125 į mėnesį, su gyvenimui patalpa, 
gesas, elektra, šiluma nemokamai, apskritų 
metų darbas. Mr. Miller, 328 E. 122nd St., 
ar skambinkite dienos laike LEHIGH 4-0197.

(58)

STENOGRAFft-TYPIST 
PATYRUSI. GERA PROGA. 

RAŠYKITE BOX 302Y, LAISVE, 
20 WEST 43RD ST., N. Y. CITY.

_ _________ _________ » ________________ (62)

MOTERYS
Mokinės Fabriko Darbui

VISOS DIENOS DARBAS
Būtina Pramonė

Kreipkitės
American Can Company

Delaware Ave. & Palmer St.,
Philadelphia, Pa.

(58)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI.
Puikios aplinkybės.

NUOLATINIS DARBAS SU 
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 

Pukiausia Proga.
J. R. WOOD & SONS, INC.

216 E. 45TH ST., N. Y. C.
(63)

KNYGVEDĖ— 
RAŠTINĖS DARBININKĖ

Vedimui maio ofiso 
Linksmos aplinkybės.

Nuolatinis darbas, gera alga.

TREND LIGHTING CO.
45-22 47TH STREET, 

LONG ISLAND CITY.
STILLWELL 4-2017

(57)

ROCHESTER, N. Y.
Mezgėjų Kliubas rengia pažmonį, 

10 d. kovo, 575 Joseph Ave. Pra
džia 6 v. v. Tai bus apvaikščioji- 
mas viso pasaulio moterų dienos. 
Pelnas eis Lietuvos vaikučiams.) 
Kviečiame visus dalyvauti, jeigu i 
galima, atneškite kokį drabužėlį, ar 
kojines, skarytę, pirštinaites dėl 
vaikučių. — Kviečia mezgėjos. > 

(56-57)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinės Moterų Dienos pa

minėjimas įvyks 11 d. kovo, 3 vai. 
dieną, 735 Fairmount Avė. Prašome 
dalyvauti. — Komitetas. (56-57)

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokiu Ligii Pagelbsti

No. 1. M. J. SVILPA’S Miracle Oint- 
j 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 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita 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 Stebūklingai gel
bsti nuo daugybes 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 daugybes Odos nesveikumų.

Kaina—$1.25 
No. 4. M. J. SVILPA’S New Disco
very—Salve for Poison Ivy. Šita 
mostis prašalina įvairius niežėjimus 
ir nuo Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus.

VAGONU KROVIKAI
PRIK

NUOLATINIO DARBO
KREIPKITĖS

WILLIAM SPENCER
& SON CORP.

PIER 29 EAST RIVER
(Central Vermont Terminal)

GALE MARKET STREET
NEW YORK CITY

92c Į VALANDĄ
(58)

DžIANITORIUS
REIKALINGAS U.S.E.S. PRITARIMAS. 

KREIPKITĖS
WESTERN ELECTRIC CO., INC., 

(>600 METROPOLITAN AVE., 
MIDDLE VILLAGE, QUEENS.

HEGEMAN 3-7700.
(62)

VYRAI
Lengvas valymo darbas. 
Retail batų krautuvėse.

PILNAM—DALIAI LAIKO
Manhattan—Bronx Krautuvėse. Kreipkitės

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

N. Y. City.
6-TOS LUBOS

(57)

MAŠINISTAI
LATHE DARBININKAI

AR
PAGELB1NINKAI

55 VALANDŲ SAVAITE 
AUKŠČIAUSIOS ALGOS

SCOTT & PRESCOTT
94-56 43RD AVE., ELMHURST, L. I. 

___________________________________________ (39) 

SUPERINTENDENT, ikLNAM LAIKUI— 
DALIAI LAIKO. 12 Seimų būdinkas Wil- 
liamsburge. Garu šildomas. Alga pritaikoma 
sulyg gabumo. Duodama apartnientas, jei 

pageidaujama, gaukite pasitarimui
ESPIANADE 7-2359.

(59)

I BUFFERS
PATYRĘ

PECKURYS
LAISNIUOTAS

įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES 'IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(61)

REIKIA PAPRASTU 
DARBININKU

Išsiuntimų Rūme 
Pagelbininkų

Truckerių 
Plieno Kraustytojų 
100% KARINIS DARBAS

Puikiausios Pokarinės 
Progos 

KREIPKITĖS TUOJAU

SECURITY
Steel Equipment Corp. 

AVENEL STREET 
AVENEL, N. J. 

PRISILAIKOMA U.S.E.S. TAISYKLIŲ 
(58) 

-------- ---------------------- -------------------------------- 4

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Patarnavimas laivynui yra taip jau svarbus Raudono
jo Kryžiaus veiksnys, kaip kad ir pagalba ir patarnavi- 
nias esantiems visuose kituose skyriuose mūsų ginkluo
tąją jėgą.

Mano antrašas:
M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta A. 
HARTFORD, CONN. 

Vietiniam—413 Putnam St.

STAUGIMAI 
AR DAILYDĖS 

Patyrę 
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA 
SCHMIDT, 

224 MADISON AVE. 
IRVINGTON, N. J. 

ESSEX 2-7963 
(58)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI

PASIUNTINĖS 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNĖS 
STENOGRAFES 
$125. J Menesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAVINIMU

FILE RAŠTININKE
$115. PRADŽIAI

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI
VALANDOS 9 IKI 5

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

(57)

DAILYDĖS 
PJOVIKAI 

VINIŲ KALĖJAI
$1.10 Į VALANDĄ už 40 Vai. Sav. 

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Minimum 57 Valandos.

NUOLAT.
ROME LUMBER CO.
810 RICHARDSON ST.

BROOKLYN (6n

USED FAT WORKS HERE!

One pound of used fat will fire four 
37 mm. anti-aircraft shells. Save 
and turn in every drop. It’s> needed 
now more than ever. ... .... C*___ •

Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(63)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMĄ KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
'(58)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

CONSOLIDATED EDISON COMPANY 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(59)

PATIKIMAS VYRAS
DIRBTI BOTTLING DEPARTMENTE. AL
GA PRADŽIAI $24.00 UŽ 5 DIENU SAVAI

TĘ. KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ— 
304 EAST 45TH STREET, MANHATTAN.

KLAUSKITE MR. BARNABY.
• (X)

ATYDOS!!!
Nuolatinis Darbas Su Aiškia 

Ateitim.
Dabar ir po Karo 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA 

Lengvas, Švarus Darbas 
Daug Ekstra Pagelbų 

Yra Vietos Dėl:
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ

IR TRIMERIŲ
Kreipkitės Bile Dieną Savaitėje 

Nuo 8 iki 5.
S. GOLDBERG & CO., INC.

20 EAST BROADWAY 
HACKENSACK, N. J.

Bušų Linijos: No. 18, 34 ir 16*5 sustoja pusė 
bloko nuo fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
, (61)

Skalbyklos Darbininkės 
Visuose Departmentuose 
Patyrimas Nereikalingas 

PILNAM AR DALIAI
LAIKO

B. M. T. 4TH AVĖ. SUBVĖ
IKI 25TH ST.

HOLLAND LAUNDRY
225 25TH STREET

BROOKLYN
. (61)

RAŠTININKES j 

1R

TYPISTS
KNYGVEDES

STENOGRAFES j
NUOLATINIS DIENOM DAR

BAS BŪTINOJE KARINĖJE 
PRAMONĖJE.

SU PUIKIAUSIAIS
KARINIAIS PROSPEKTAIS.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

KREIPKITĖS
HANOVIA CHEMICAL

& MFG. CO.,
233 N.J.R.R. AVĖ.,

3(2 . BLOKUS J RYTUS NUO BROAD 
ST., PRIE CHESTNUT ST.)

NEWARK, N. J.
(57)

MERGINOS
ABELNAHFABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST. '
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(58)

TYPISTE
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

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)

REIKALINGOS
LAKELIŲ KLIJUOTOJOS

IR
į BONKAS PILSTYTOJOS 

GEROS ALGOS
Kreipkitės

M. J. Breitenbach & Co.
304 EAST 23RD ST.

(61)

PATAISYMAM DARBININKES
Prie siūtų, coaty ir suknelių. PILNAM LAI
KUI IR DALIES LAIKO DARBININKES. 

Valandos aulyg jūsų patogumo.
STYLE SHOP. 163-34 JAMAICA AVE., 

JAMAICA, L. I.
------------------------------------------------------------------

REIKALINGOS ATRINKEJOS 
prie naujų sklypukų.

Patyrimas nereikalingas.
0 BOERUM ST.. BROOKLYN, N. Y.

(M)
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NoHYorko^/ZMt? 7i nioi Teisingumas Jam 
Apsimokėjo

| Aktorė-Kongresniane Kalbės
CIO Mitinge, Garden e

Tarp Lietuvių
Šiomis dienomis lankosi 

Brooklyne Pvt. Edward F. 
Deltuva. Jis yra paleistas ato
stogom 21 dienai, ilsėtis po 
dviejų sužeidimų kovose Eu
ropoje. Dalyvavęs su Gen. Pat-: 
ton’o armija; buvęs Holland i-' 
joj, Francijoj ir Vokietijoj. i ............ .

Lietuviai gali atsiminti Ed-, Kožna diena iškelia naujų pro- 
warda kaipo akrobatišką šo-jblemų. Jų nuodugnesniam iš- 
kiką Laisvės koncertuose. Jis į siaiškinimui reikia masiniai 
šokdavo su Marge Skučiute 
Jiedu pralinksmindavo publi- sitaiko proga 
ką savo šokiais. Ir išvaizda jų | prakalbų 
sudarydavo Įdomumo, nes kalbėtoju 
Marge išrūdydavo pusėtinai Vincas 
aukšta, o Edwardas toks ma-1 (pqjeagos 
žytis šalia jos . i redaktorių,

Edwardas tarnauja Dėdės kovo 13-tos.vakarą, Liet. Ame- 
Samo armijoj virš tris metus, i rikos Piliečių Kliubo salėj, 
Yra matęs daug veikimo tar-| 280 Union Avė., Brooklyne. 
nyboje. Nešioja “President’s' Pradžia 7:30. Įžanga nemoka- 
Citation“ ženklą — už karžy-įma#
gišką- atsižymėjimą kovose.j Prakalbas rengia i'- kviečia 
Jis labai nudžiugo, kuomet ne-) visus Lietuvių Literatūros 
tikėtai suėjo su lietuvaite-slau-Į Draugijos 1-ma kuopa, 
ge Lukaite Europoje. Ji paei-i 
na iš Indiana valstijos.

Dabartiniu laiku Edwardasį 
leidžia atostogas pas pamotę | 
Katriną Skučienę, kuri labai 
džiaugėsi sulaukti Edwarda. 
Jos kitas sūnus, Jonas tarnau
ja trys metai J. V. Armijoj ir 
dabar esąs Italijoj. Jau ilgo
kas laikas kai matėsi.

Linkime Edwardui linksmai 
praleisti atostogas ir geriausio 
pasisekimo.

Išgirskite Svečio Prakalbą 
Apie Svarbius Pasaulio 

ir Lietuvių Reikalus .

! Norėjęs Gražiai Rėdytis

Brooklyniečiai jau senokai | 
prakalbų turėjome. O gyveni
mas ant vietos nestovi, bėga.

Thomas While, 25 m., su- j / 7.
j laikytas už norėjimą būti gra
žiausia apsirengusiu. Gražius 
kostiumus ir brangius “brief 
cases’’ jis “pasirinkdavęs“ ne 
bile kur, no nuo bile ko, bot 
nuo orkestrų vadų, Artie Shaw 
ir Carmen Cavallaro, jiems 
nematant, pildant programa.

Taksės vairuotojas Joseph 
Winston, gyvenęs 73-20 Aus
tin St., Forest Hills, tapo sa
vininku deimantinės sagos, 
Įkainuotos 
buvo radęs 
nepasilaikė, •r 
Niekam
Policijos Departmentas graži-į i 
no jo nuosavybėn tą sagą, o| 
Winston sakėsi ją dovanosiąs 
savo seseriai.

7,500 Gaisragesiu 
Datą Kraujo

Gaisragesiai, kurie patys 
tankiai susiduria su pavojumi 
gyvasčiai, 
įkainuoja 
vastį.

šiomis 
Kryžiaus 
centras Įteikė Gaisrų Depart- 
mento viršininkui Walsh pa-i 
garbos paliudymą. Pažymi, 
jog jau 7,500 to departmento 
darbininkų yra davę kraujo, 
kad viso jie jau yra suaukoję 
13,241 puskvortę.

matomai, tinkamai 
ir mūsų

dienomis 
kraujo

Juodviršj Užmušė 
Automobilius

siaiškinimui reikia
susirinkti. Mums šį kartą pa

turėti Įdomų 
vakarą, su svečiu 

iš tolimos Chicagos. 
Andrulis, vienas iš 

i e n rašei o Vilmos
kalbės Brooklyne

Proga Išgirsti Birutą Areštavo už Lošimą iš)

■sačė^šs^.'

Vincas Andrulis

Raudonajam Kryžiui nariu įrašinėtojas ir

WTWT

WAR 
fund

Svarbioje Radijo 
Programoje

Pinigų—Nepykite ir 
Apsižiūrėkite!

d.ši sekmadienį, kovo 
(po pietų), bus proga išgirsti 
Birutą Ramoškaitę dainuojant 
per Blue Network radio stotį, 
programoj METROPOLITAN 
OPERA PRESENTS. Tai yra

karių gy-

Raudonojo'
priėmimo ‘

Biruta Ramoškaitė

Pereitą trečiadienį, Yonker-I 
se, areštavo 79 vyrus, suėju
sius palošti daiso iš pinigų. I 
Areštavo ne tik rengėjus, bet į 
ir visus dalyvius. Dalyvius pas-! 
kui paleido be teismo, bet vis- ■ 
gi prisiėjo sugaišuoti daug lai-! 
ko iki praėjo perklausinėjimas. | 
R'engėjus paliko tolimesniam' 
kvotimui. Ir visų dalyvių už-1 (|aringi ž 
areštavo pinigus iki dalykai is-jga]ima tikėtis 
siaiškins, davė tik pakanka-1 ]<os 
mai, kad parvažiuoti namo. įtaiko ir

Nepykite, jei kas tariatės (]arybių 
radę gerą mintį palosimu kor- įmones, 
tomis ar kokiais 1 
pelnyti pinigų, kas norėjote 
tokį palosimą pagarsinti, <

CIO unijos New Yorke ren
gia milžinišką masinį mitingą 
Madison Square Gardene atei- 

$2,000. Jis s7igalnanči° pirmadienio vakarą, 
savo taksoj, bet' bengia raportui iš Londone 
nunešė policijon.! įvykusios Pasaulio Darbo Uni- 

ncatsišaukus, dabar P1*1 Konferencijos
j mui pasaulinio vieningumo.

Unijos ši kartą nebus vie-į 
0 I nos. Visiems pasibaisėjo šis j 

Is j karas. Visi padorūs žmonės 
nori daryti viską, kad pasau- 

- j lis apsivienytų išvengimui ka- i 
I rii ateityje. Bet kad pasiekti! 
i vieningumo pasaulyje, atskiro 
; se tautose ir kraštuose turi bū-, 
ti vieningumas pirm visko.

Liuosnoris
aukų rinkėjas ateina pas jus ne išmaldos prašyti, jis 
ar jinai ateina kviesti jus prisidėti prie karo laimėjimo, 
prisidėti prie teikimo pagalbos mūsų didvyriškiems ka
riškiams. Pakvieskite juos vidun. Jeigu jau aukavote 
pagal išgalę ir daugiau neišgalite, mandagiai tai pra
neškite. Jeigu išgalite, pridėkite ir vėl, nors mažą auką.

Atsargiai Su 
Labdarybem!

Amerikos žmonės yra lab-* 
žmonės, kaip kad iri 

iš demokratiš-i 
šalies žmonių. Bet pasi- 

niekšų, kurie po lab- 
priedanga išnaudoja I 
Kas metai kas nors,žmones.

kauliukais ,];ur nors tokių apgavikų pa-
■ j gaunami. Ir taip pat kas me- 

0 | tai atsiranda naujų apgavikų, 
Laisvė neįdėjo laikraštin. Se-10 gaj įv šimtai senų nesusektų, 

šulerių per akis apvaginėja 
žmones. Norintiems labdary- 

Dabarij-^g paremti, visuomet reikia 
gerai apsižiūrėti. ;

Pereitą trečiadienį New 
Yorko prokuroras Frank llo-l

niau tokie lošimai buvo leis
ti, tad ir Laisvė leisdavo juos 
prisiminti laikraštyje.

1 New Yorko mieste visokie lo-
I Šimai iš pinigų yra uždrausti
' ir mes jų neskelbiame.

Mes taip pat nenorėtume, j g.an areštuodino keturis asme-' 
; kad mūsų skaitytojai patektų j nj -.........................

: labai puiki proga mūsų jaunai bėdon dėl nežinojimo, tad 
lietuvaitei - dainininkei,

, uis. Jie kaltinami, kad jie per' 
įmetus susirinkdavę sau apie 

nes ! Įspėjame, kad per klaidą.pate-j 
; šioje programoje, apart pačių kę Į lošimo iš pinigų sueigą | 

dalyvauja geriau- jūs turite teisę atgauti savo ■ 
kritikai, operos i Įžangos mokestį, jeigu jums! 

raštu ar žodžiu nebuvo pirm' 
Įėjimo išaiškinta pramogos po- į 
budis. •

I dainininku, 
si muzikos

Franciškus Juodviršis tapo žvaigždės ir kiti asmenys, ku-i 
automobilio užmuštas kovo 3- rie atstovauja Metropolitan 
čios rytą, einant Į darbą, ne-' Opera House. Tų kritikų rolė 
toli savo namų prie 
Highway, Brooklyne. Jis iš- ti dainininkus 
eidavo darban apie 5:30 ryto, spręsti ar jie jau prisiruošę už- 
Jo kūną rado ant kelio apie i imti jų balsui tinkamas roles 
6 vai. Pašarvotas buvo pas Metropolitan Operos persta- 
graborių Aromiskį. Palaidotas’tomuose veikaluose, 
kovo 7-tą, Šv. Jono kapinėse. 
Liko žmona Agota. Kiti iš ar
timiausių velionio giminių yra! 
našlė Ona Papienė su šeima.

Juodviršis buvo dar apyjau
nis žmogus, 46 metų. Dirbo 
pašte, laiškanešiu. Buvo prie
lankus dienraščiui Laisvei. Jo 
distrikte skaitytojai džiaugda
vos geru pristatymu laikraš
čio. Kai kada ir pasveikinimų 
jai palikdavęs pas skaitytojus.

Buvo gimęs Lietuvoje, Pil
viškiuose, tačiau Amerikon 
atvežtas dar mažas, tad suta-j 
pęs su šio krašto gyvenimu, 
tarnavęs armijoj laike pereito 
pasaulinio karo.

Kaip toji nelaimė jį ištiko, 
turbūt ir liksis neišaiškinta, 
nes jisai pats jau nekalba, o 
galėjusių matyti nuotikį taip 
ankstybą valandą irgi vargiai 
pasitaikė. Jis pats, rodos, tu
rėjo 
apie 
Mrs. 
kun. 
ja) mirė dėl panašios nelai
mės su gatvekariu, tad jis tu
rėjo būti budresnis. Tačiau 
važiuota mirtis jį vistiek pa
sivijo ant kelio.

‘ Velionio našlei ir giminėms 
reiškiame užuojautą.

Kings šioje programoje yra išklausy- 
ir vėliau nu-

Didžiuma iš mūsų, lietuvių, 
esame girdėję Birutą dainuo- 

. jant jau keletą sykių ir visi 
žinome, kad ji yra daug pa
siekusi muzikos dirvoje. Čio
nai nerašysime jos visų tų at- 
siekimų, bet vien tik nuošir
džiai jai vėlinsime kuo geriau
sio pasisekimo ŠĮ sekmadienį.

Prašome pasiklausyti, ban
dykite nepraleisti progos. Dėl 
valandos ir stoties malonėkite 
pažiūrėti lokaliniuose ameri
koniškuose laikraščiuose.

būti atsargus. Tik prieš 
penketą metų jo motina, 
Pinkus (Papienės sesuo, 
Pinkaus pamotė-auldėto-

B.

ir

Iš Dariaus-Girėno Ko 
miteto Posėdžio

tų Sąjungos ir Anglijos.
Unijistams ir visiems bus 

Įdomu dalyvauti tame uniją 
rengiamame vieningumo są- 

■skridyje, kovo 12-tos vakarą, 
LGardene. Jis randasi 8th Avė. 

ir svarsty-; ir 50th St., New Yorke.

Gauja Vaikezų Nušovus 
! 13 Metų Berniuką

Bronx#- suareštuota 11 baltų 
i vaikėzų, Įtariamų dalyvavus 
i grupėje, kuri nušovė 13 metų 
i berniuką, negrą. Jesse Richar- 

Tokio vieningumo akstini-1 dson. Pas grupės vadus rastas 
mui rengiamas CIO mitingas i nemažas arsenalas: pora

■ ir bus pavyzdžiu tokio vieniu 
gurno praktikoje.
tik sugrįžę iš pasaulinės kon- kalibro, 

j ferencijos unijų
Sidney Hillman ir R 
m as ir nacionalis CIO prezi-. 
dentas Philip Murray. Kalbės gatvėj, prie 158th St. ir Jack- 
kongresmanė iš Kalifornijos Į son Ave. Kaltinamieji teisina- 
Helen Gahagan Douglas, patiesi, būk tai negrų berniukų gru- 
aktorė ir žmona aktoriausįpė atėjus juos erzinti, o jie Į 
Mervin Douglas, kuri buvo iš-

I rinkta kongresai! dėka CIO 
unijų vieningumui su kitais de
mokratiniais žmonėmis 
fornijoj.

i Yorko 
i Guardia 
talkininkių valstybių —

arsenalas:
i Springfield šautuvų 22 kali b- 

Kalbės ką įro, vienas Savage šautuvas 22 
švininė na- 

delegatai gaika, peilis ir kitokių muštu- 
I. Tho-įkizmo Įrankių.

Vaikas nušautas žaisminėj

Taipgi kalbės New 
miesto majoras La

ir atstovai didžiųjų
Sovie-

o jie Į 
negrukus šaudę. Ir areštuotųjųi 
yra ir nemažų, turėjusių žino
ti ,ką daro. Vienas iš jų — 20 
metų, trys po 17 metų, vie
nas 16-kos. Kiti 4 po 15 me
tų. Tie paduoti vaikų teismui.

Pirkite Karo Bonus!

$100,000 po apgaulinga prie-į 
danga. Jie sakydavęs! renką! 
Amerikos Katalikų Orthodok- 
sų Bažnyčiai, kuri būk tei
kianti pagalbą žmonėms ne
laimėje.

Pajūrio Sargybinių paruoši
mo punkte, Manhattan Beach, 
mokinasi 500 SPARS ir regu- 
liarėje stoties tarnyboje jau 
yra 250 moterų.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ. BROOKLYN

Nuteistas už peštukizmą 
duotas pasirinkti tris mėne
sius kalėti ar trejis metus bū
ti paleistu pataisoms, James 
Anthony, 34 metų, pasirinko 
kalėjimą. Jis sakėsi, kad 
negali užtikrinti,' jog per 
metus iškęs nesimušęs.

jis 
tris

m., 
pa-

Salvatore Bianco, 45 
turtingas prekiautojas ir 
skolų davėjas, tapo nušautas 
apartmento keltuve, 440 E. 
16th St., New Yorke. Prie
žastis tiriama. Yra nuožiūrų, 
kad juodojo turgaus šulai ar 
skolininkai galėję jį nudėti dėl 
savitarpinių barnių.

Kovo 4 d., š. m., paminklui 
statyti komiteto posėdis Įvyko 
naujoj vietoj, Logan Inn., lie
tuvio Įstaigoj, todėl, kad šioje 
vietoje ruošiama komiteto pra
moga.

Buvo plačiai kalbama kas 
link ateities darbuotės pamin
klo reikalu ir vakarą, kuris 
ruošiama kovo (March) 11 d., 
sekmadienį, 4 vai. po p i et, Lo- 

i gan Inn salėj, 3296 Atlantic 
i Avenue ir kampas Logan St., 
I Brooklyn, N. Y. Įžanga 60c su 
taksais. Privažiuoti patogiau-' 
šia Broadway Brooklyn Jamai
ca “eleveitoriu,” išlipti ant 
Norwood Avenue stoties ir eiti 
bloką po dešinei, kur randasi 
minėta vieta.

Šis parengimas bus labai Įdo
mus ir linksmas. Bus duotas 
prizas už Įžangos bilietą. Bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. 
Tad maloniai kviečiame Brook
lyn© ir apylinkės publiką gau
siai atsilankyti' ir paremti pa
minklo statymo fondą.

Komitetus.

Morris Gerber, ligonis Park 
East ligoninėj, New Yorke, 
bandęs nusižudyti persipjau
nant rankų riešelius ir gerklę. 
Bet negiliai įsipjovęs, pasveik
siąs.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINA)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininke*

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA 
A 

GRABORIUS-UNDERTAKER
Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergrecn 8-9770

Taksą Specialistas
(Tax Specialist)

Lietuvis akountentas atlieka 
Įvairius reikalus taksų 

srityje:
Income Taxes or property asses

sments affecting individuals, 
partnerships and Corporation are 

given special attention.
Home office address

Stanley P. Zubawicz
111 Ainslie Street,

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

Kreipkitės kas vakarą ir visą 
dieną šeštadienį ir sekmadienį.

(58)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

SHOP
Savininkas
Kalinos

Avenue

CHARLES’ 
UI’-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «. N. T.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

ft

9

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen. ,

Persodinam Deimantus Jums belaukiant.
Turime ekst>ertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

VERI-THIN RYTHM... 17-j.wd Pr.cUio.
movement Smartly »lyl«d yellow

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

. >3175

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




