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KRISLAI
Kas Gi Bus?
Sunkumai ir Blaivus Protas.
Pasiskaitykite ir Veikite.
Naciška Apgavystė.
Ir Jie Paaukoja “Rusams.”
Ar Atšauks Melą ir Ar

(lentas.
rašo.

Jo straipsnis kalba apie ka-Į 
vines žeuybas. Jis stato klau
simą: “Kas iš jų bus po ka
li) ?” šis klausimas yra be ga-! 
lo gyvas ir svarbus mūsų jau-' 
nimui.

v 
’ V

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

AMERIKOS KARIAI LAIMI VAKARINIAME RHEINO ŠONEy

■B

Raud. Armija Skaldo Apsup-I 
tas Vokiečių Jėgas Tarp

į Dancigo ir Gdynios Uostų

Jankiai Užėmė
IM1JMKelias Vietoves
Mindanao Saloj

Amerikiečiai Užėmė Jau 
Keliolikos Mylių Prietikę 

Rytinėj Rheino Pusėj
London, kovo 12. — So

vietų kariuomenė Dancigo- 
I Pomeranijos srityje vakar 
nužygiavo iki 13 mylių pir
myn, atėmė iš vokiečių dau- 

įgiau kaip 240 gyvenamųjų tarp Dancigo ir 
iki uosto. Grumdamiesi nuo 

mylių Kielno artyn jūros, raudon- 
kuriame ten naciai armiečiai beveik atskėlė 

Šturmui nacių jėgas esamas Danci- 
r____„...i pusę apsupto j go apylinkėje nuo vokiečių

įtvirtoviško Kolberg miesto i esamų Gdynioj ir toliau pa
ir tragiška, j prie jūros, tarp Stettino ir įjūryje į šiaurvakarius. Nuo 

i yra 9 mylios iki
i suėmė 1,600 I Dancigo ir tiek pat iki Gdy- 

priešų, o kitur šiame fron-lmos.
te sučiupo dar 1,000 vokie- I Iš savo paimto Liessau, į 
čių. Vien šioje apygardoje i pietus nuo Dancigo, sovieti- 
per 24 valandas buvo nu- |niai kariai šonu apėjo gele- 
kauta daugiau kaip 3,500 ;žinkelių mazgą Tčevą, ku- 

surimyiėtV^ ir PaSrobta 18;ris taiP Pat apsiaustas iš
žadėta mylėtis amžinai. vokiečių patrankų, 23 tan-įpietų ir vakarų šonų. Uni- 

* * * ;kai, 51 garvežis, 1,500 vago-įted Press sako, kad Sovie-
Laimingi bus tie jaunuoliai, Į nų prikrautų, 12 traukinių į tai gali netrukus užimt 

kurie šiame atsitikime vaduo-isu kroviniais ii* 21 sandėlis i Dancigą ir Gdynia, 
sis ne Įkarščiu, ne jausmais,' 
bet šaltu, blaivu protu. Iš 
naujo pragiedrės jų gyvenimo 
padangė. Rytojus juos pasvei-' 
kins su šypsą ir meile. . .

Ar visi jauni vyrai, palikę 
namie savo jaunas žmonas, 
bus išbuvę “ištikimi ?” Ar vi
sos žmonos, jaunos ir šiltos,,
pasilikusios namie be savo my- < 
lirnųjų, išliks “nekaltomis?“

Daugelis, žinoma, bus toki 
laimingi. Bet daugelis bus iš
krypę iš “teisingojo kelio.“

Manila, kovo 12.— Urnai 
antrą

Paryžius, kovo 12. —Pir-’teigė, kad jankiai prasiver-neo yra didi Holandų Ryti
nės Indijos sala, į

įvairių karinių reikmenų.
Maršalo Rokossovskio ko-1 įsiveržę į Mindanao, 

Antroji Bal- didžiausią Filipinų salą, a- 
s u g n i uždino 

miestą, pirmuosius japonų pasi- 
Gdynios priešinimus, užėmė keturis 

pajūrinius kaimus ir vieną 
Wolfe lėktuvų stovyklos 
aikšte, arti Zamboangos 

pietiniai-vakarinia-

manduojama, 
tarusijos armija, šalia kit
ko, užėmė Kielno

meri kiečiai

Kij jie darys? Ka darys i vietovių ir susiaurino 
žmonos su savo neištikimais! 1.750 ketvirtainių 
vyrais? Ką darys vyrai, radę i plotą, 
paklydusias savo žmonas? Ne-1 apsupti pajūryje, 
jaugi tos šeimos dėlei to ir;paimdami 
pakriks ?

Būtų liūdna
Doug Ward pataria tokiems buncigo uostamiesčių, rau-' Kielno 
“griešninkams“ 1 
vu protu; suvaldyti savo pa
vydą, pamiršti praeitį, nesi- 
knisti Į ją, nereikalauti išpa
žinties. Reikia pradėti iš nau
jo — pradėti taip, jog tartum 
tik vakar būtų buvę susitikta,'

vaduotis blai- donarmiečiai
1 x r 1 i • v i • .

kaip ten

daiktai, 
daugiau-

Puola Nacius Bėgančius j TALKININKŲ LAKŪNAI 
Laivais iš Karaliau- PUOLA NACIUS STET- 

čiaus ir Dancigo
London. — Sovietų Balti

jos Jūros laivynas kartoti
nai puolė nacių laivus, ku
rie gabeno vokiečius iš Ka
raliaučiaus ir Dancigo ir 
Gdynios uostamiesčių.

Šios dienos Laisvėj trečiam 
puslapyje rasite Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto pra
nešimą. Jį būtinai pasiskaity
kite. Ir veikite taip, 
nurodyta.

šiuo tarpu, nauji 
siunčiami Lietuvon,
šia turės susidėti iš maisto pro
duktų. Nes kitų daiktų apsi- Sulaužyta Stettino Linija 
reiškia Amerikoje trūkumas. 
Gal nebegalėsime nė muilo pa
siųsti. Toks yra valdžios ir 
Russian War Relief patarimas, i

Bet vėl ir vėl tenka pabrėž-1 
ti : neapleiskite rinkimo Lietu
vos žmonėms padėvėtu drapa
nų ir čeverykų!

Neoficialiai pranešimai 
. iš Maskvos sakė, kad mar

šalo Žukovo raudonarmie
čiai sulaužė paskutinę vo
kiečių gynimosi liniją į ry
tus nuo Stettino uostamies
čio. Stettinas stovi antro
joj, vakarinėj, Odro upės 

Vienuose tik Paneriuose na- žiočių pusėj į jūrinę Stetti- 
ciai nukankino, sušaudė beiįno Įlanką. Sovietų lakūnai 
gyvais palaidojo 100,000 Lie-. sunaikin0 nacių trokų ir 
tuvos gyventojų, lik vienam automobiliU eilę mylios il- 
Kauno Devintam forte jie 
nužudė 70,000 žmonių.

O Chicagos Naujienos vasa 
rio 21 dieną pareiškė ir vasa
rio 22 dieną pakartojo, kadį 
vokiečiai Lietuvoje žmonių ne
žudė, nešaudė!

pagaliau vai-
\

protestai pri-
Fondo čyfus

Džiugu, kad 
džia ir lietuviu 
vertė Bendrojo 
nors dalį drapanų atiduoti Lie
tuvos žmonėms. Teko girdėt, 
kad Končius ir Valaitis jau 
pradėjo jas pristatinėti Rus
sian War Relief dėl pasiunti
mo Lietuvon.

Nors jau gana vėlu, bet vis- 
tiek gerai, kad tos drapanos 
nebus sušertos kandims ir 
žiurkėms Brooklyne. Lietuvos 
žmonėms parama labai reika
linga.

TINO UOSTE
London, kovo 12. — Pa

kilę iš Anglijos, talkininkų 
bombanešiai, tarp kitko, 
bombardavo vokiečius ir jų

“ ' gausinga moji Amerikos armija, ge- žė per Rheiną ir kitoj vie-
gamtinia^is turtais. Minda- nerolo Hodges komandoje, toj, 10 mylių į žiemius nuo 
nao yra jau 21-mą Filipinų užėmė jau pustryliktos my- Koblenzo miesto, stovinčio 

"“Z.i su- į lios ilgio i ’ \
i partizanai trijų mylių pločio ruožą ry-,tėje.

padeda jankiams tinėje Rheino upės pusėje Ludendorffo tiltą, amerikie- 
mušt japonus Mindanao sa- ties Remagenu. Berlyno ra- čiai permetė per Rheiną ir 
loję. ................ '

Luzon saloje, į rytus nuo

sala, kur amerikiečiai 
grižo. Filipinų ] 
veikliai

, stovinčio 
ir daugiau kaip vakarinėje Rheino pakran- 

Naudodami pastovų

dijas skelbė, kad ten per- kelis laikinius pontoninius 
mesta 25,000 amerikiečių su tiltų, kad greičiau galėtų 
daugybe tankų ir kitų pa- persiųsti daugiau savo ka
bukių į rytinę Rheino prie
tiltę. Naciai padarė dvi di
džiules atakas prieš jan
kius, bet liko atmušti at
gal. Menama, kad ameri-

Rumunų V aidžia Apsivalo nuo jj” bįrikog^aas 
Fašistų: Dalina Dvarų Žemes iatakas Prieš prietiltę.

miesto,
me Mindanao snape. Iš tos j sostamiesčio Manilos, ame- 
vietos jankių lėktuvai ga- rikiečiai sistematiškai dail
ies bombarduot japonus žo japonų fortus ir naikina 
Borneo saloje, tiktai 200 i priešus sulindusius Shimbu 
mylių į pietų vakarus. Bor-'linijos urvuose.

įrengimus Stettine ir Swi- Ipirmoj vietoj kariams ir jų 
’nemuende, Stettino Įlankos I šeimoms. Žadama konfis- 

iv nnzInbnF iriem rlirovn

Maskva. — Naujoji Ru- misijos nariams ir Andriui 
munijos valdžia su- premje- ■ Višinskiu!, Sovietų užsienio 
ru M. Groza priekyje išmė-i reikalų vice-komisarui. 
tė iš vietų sostinės 
Bucharesto policijos vadą ir į 
dviejų kitų miestų policijos į 
viršininkus, kaipo fašistuo- i 
jaučius asmenis; ketina iš-į 
šluot iš valdinių vietų ir ar-į 
mijos vadovybės visus faši-'į 
stus ir buvusius nacių ben- ’ 
dardarbius.

Naujoji Rumunijos vy
riausybė pradeda dalinti 
dvarų žemes bežemiams iri 
mažažemiams valstiečiams, I

žiotyse. Tuomi anglų-ame
rikiečiu lakūnai bendradar
biavo su Raudonąja Armi
ja, puolančia nacius Stetti- 
no fronte.

Jankių Lakūnai Bombarduo
ja Japonus Singapore

Tokio radijas pranešė, 
jog kokie keturi desėtkai 
didžiausių Amerikos bom- 
banešių B-29 vėl sprogdino 
karinius japonų įrengimus 

gio, kada vokiečiai mėgino | Singapore, buvusioje jūri- 
pervažiuot tiltu iš Alt-Da-inėje anglų tvirtovėje, Azi- 
mmo, Stettino priemiesčio, j joje.
į vakarinį Odro upės šoną.----------------

CIO Patvirtino Pasiža
dėjimą Nestreikuot Iki 

Karo Laimėjimo

Žadama konfis- 
kuot ir padalint visų dvarų 
ir stambių ūkių žemes, kur 
jie turėjo daugiau kaip 125 
akrų ploto. Tik bažnytinės 
žemės nebus liečiamos.

Rumunijos karalius My
kolas suruošė pietus talki
ninkų karinės kontrolės ko-

Pranešama, kad slapstosi 
N. Radescu, buvęs Rumu
nijos premjeras. Jis, sako
ma, prisiglaudęs anglų pa
siuntinybėje Buchareste, 
Rumunijos sostinėje. Nau
joji rumunų valdžia laiko 
Radescu fašistu arba nacių 
bendradarbiu.

Su Radescu žinia ir pri
tarimu, žandarai ir fašisti
niai karininkai šaudė į 
300,000 ramių demonstran
tų minią Buchareste. De
monstrantai reikalavo nau
jos, demokratinės valdžios. 
Radescu sūnus Nicholas už 
tai pasmerkė savo tėvą, 
kaip budelį ir tautos išdavi
ką; jis pareiškė, kad jam 
gėda tokį tėvą turėti, ir iš
sižadėjo jo.

Ruošiama Galutinė B-29 Pleškino Nago- 
Ataka prieš Japo- yą, Japony Lėktuvų 

nūs Iwo Saloje Fabrikų Centrą

Reiškia, ir Bendrasis Fon
das drapanas paaukoja “ru
sams,” nes juk taip jų spauda 
skelbė ir kartojo apie Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to drapanas, Russian War Re
lief perduodamas persiųsti 
Lietuvon. Ta spauda sušilusi 
per du metu su viršum mela
vo, kad mūsų drapanos 
kančios tik rusams!

(Tąsa 5-tame pusi.)

ten-

New York. — Visašališ- 
ka CIO unijų vykdomoji 
taryba 45 balsais prieš 2 

vėl patvirtino savo pasiža
dėjimą nestreikuot, iki ka
riniai priešai, Vokietija ir 
Japonija, bus galutinai su
triuškinti. CIO centras sy
kiu kritikavo valdinę Karo 
Darbų Taryba, kad jinai 
atsisako pakelt mažąsias 
darbininkų algas aukščiau 
nusenusios Mažųjų Plieno 

Kompanijų formulos, nors 
gyvenimo reikmenys žy
miai pabrango.

CIO taryba tuo reikalu 
kreipėsi ir į prez. Roosevel- 
tą. Jinai sako, kad turėtų 
būti užtikrinta darbinin
kam bent po 65 centus al
gos per valandą. \

KAS GARBINA JOHNĄ 
LEWISĄ

Washington. — Joe Pew, 
Pennsylvanijos žibalo ir lai- 
vastatyklų kapitalistas sa
vo laikraštyje Pathfinder 
giria Mainierių Unijos pir
mininką Johną L. Lewisą, 
kuris stengiasi iššaukt 
minkštųjų angliakasy klų 
streiką, o nenori susitarti 
su savininkais ir valdžios 
atstovais.

Guam, kovo 12. — Ame
rikos marininkai stato į po
zicijas savo artileriją, sky
stosios ugnies švirkštuvus 
ir kitus pabūklus galuti
nam žygiui, kad nušluotų 
paskutinius suskaldytus ja
ponų likučius šiauriniai-ry- 
tiniame Iwo salos gale, 750 
mylių nuo Japonijos sosta- 
miesčio Tokio. Japonai de
speratiškai priešinasi nuo 
paskutinės svarbios strate
ginės aukštumos pajūryj’e.

riuomenės, ginklų ir amuni
cijos į rytinius Rheino 
krantus.

Nušlavė 23,000 Nacių
Generolo Pattono Trečio

ji Amerikos armija sunai
kino bei suėmė apie 23,000 
vokiečių, kurie buvo ap- 

Jau vakarykščias talki- siausti į vakarus nuo Kob- 
ninkų pranešimas sakė, kad lenzo miesto, apart dviejų 
Amerikos kariai užėmė Lin- mažų “kišenių,” kuriuos 
zą, ir septynis kitus vokie
čių miestelius lytiniame priešų. Gen. Pattono kariai 
Rheino upės šone. Berlynas

jankiai baigia valyti nuo

(Tąsa 5-me pusi.)

NUSIMINĘS HITLERIS \ Maršalas E. Rommelis 
VĖL SAUKIASI NA- Į Dalyvavęs Sąmoksle 

CIŲ FANATIZMO Nužudyt Hitlerį
kalbėdamas va-; London. — Anglijos radi- 
savo “didvyrių:jas pranešė, kad sužinota 

vėl šaukė nacius: daugiau faktų apie Vokie- 
gintis; tai gal, tijos oficierių sąmokslą nu-

Hitleris, 
dinamoje 
dienoje”, 
fanatiškai 
sako, talkininkai “pails ir ižudyt Hitlerį pernai liepos 
suirs.” Jis pasakojo, kad 20 d. Anglų radijas sakė, 
jeigu ne vokiečiai, tai “žy- kad tame sąmoksle dalyva- 
diška sąjunga tarp bolševiz-iV° Ų’ maršalas Erwin Rom- 
mo ir kapitalizmo”, girdi,, mėlis, vadintas “mylimiau- 
jau būtų parbloškus Euro-:siu Hitlerio generolu.” Jei- 
pą. Hitleris plūdo ir buvu- butų pavykę nudet Hit- 
sius jo sąjungininkus, atsi-derį, tai Rommelis, girdi, 
metusius nuo Vokietijos ka-i butų prašęs talkininkų tai- 
ro. įkytis.

Guam, kovo 12. — Apie 
300 galingiausių Amerikos 
bombanešių B-29 paleido 2,- 
300 tonų bombų į Nagoyą 
miestą, japonų lėktuvų sta
tybos centrą. Jie nuolati
niais gaisrais užkūrė 5 ket
virtaines mylias Nagoyos, 
1,500,000 gyventojų miesto, i 
Honshu saloj, apie 150 my
lių į pietų vakarus nuo Ja
ponijos sostinės Tokio, 
valandų po to žygio
tebeliepsnojo Nagoya, kaip 
sakė Tokio radijas.

10 
dar

i

įkytis.
Berlynas spalio 15 d. per

nai skelbė, kad maršalas, 
esą, miręs nuo žaizdų, ku
riomis jis buvęs Francijos 

London. — Didelės vokie-|fronte sužalotas liepos 17 
čių pėstininkų ir tankų jė-id- Londono radijas spėja, 
gos kartotinai puolė so- j kad nacių žandarai slapta 
vietines pozicijas į šiaurių nužudę Rommelį.
rytus ir rytus nuo Balaton 
ežero, Vengrijoje. Hitleri
ninkai stengėsi būtinai pa
siekt Dunojų. Sovietų ka
riai atmetė atgal atakuo
jančius priešus, užmuši 
daugiau kaip 2,000 fašistų 
ir sunaikino i95 jų tankus..

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS VENGRIJOJ

Maskva. — Sovietai tel
kia jėgas prieš Berlyną.

Pora amerikinių bomba- 
nešiu negrįžo. Panašiame 
pirmesniame žygyje prieš 
Tokio taip pat dingo du di
dieji Amerikos bombane- 
šiai.

Jau 50,000 Amerikiečių 
Perėję į Rytinę Rheino 

Upės Pusę

Iš Odessos Uosto Plaukia Namo Amerikiečiai, Kuriuos 
Raudonoji Armija Išlaisvino iš Koncentracijos Žardžių

Maskva. — Jau išplaukė 
talkininkų laivais iš sovieti
nio Odessos uosto apie 1,200 
jankių kareivių ir oficierių, 
kuriuos Raudonoji Armija 
išlaisvino iš vokiečių kon
centracijos stovyklų. Dar 
tūkstantis išvaduotų ame
rikiečių belaisvių tebėra O- 
dessoj, laukdami laivų, ku
rie gabens juos į Jungtines

Valstijas.
Sovietų kariuomenė Len

kijoje viso išlaisvino apie 
10,000 amerikiečių, anglų ir 
francūzų. 3,413 jų jau iš
plaukė iš Odessos uosto į 
savas šalis.

Aprūpinimas
Odessoje Sovietų vyriau

sybė pastatė ir' įrengė iš
laisvintiems talkininkų ka-

riams erdvingas patalpas, 
kurios atrodo, kaip miestas 
viduj miesto. Patalpos ge
rai apšildomos ir elektra 
apšviestos. Jų įnamiai mai
tinami lygiai tokiu maistu, 
kaip Raudonosios Armijos 
kariai. Sovietai parūpina 
ir drabužių tiem, kuriem 
reikia. Odessoj esą ameri
kiečiai, ir anglai, be to, ga-

vo šimtus pašalpinių siun
tinių nuo 'Amerikos ir Ang
lijos Raudonojo Kryžiaus.

Talkininkų laivai atgabe
no į Odessą šimtus sovieti
nių piliečių, kuriuos ameri
kiečiai ir anglai išlaisvino

Paryžius, kovo 12.—Uni
ted Press naujausiame savo 
pranešime teigia, kad jau 
bent 50,000 amerikiečių 
persikėlę iš vakarinių Rhei
no pakrančių Į rytines ties 
Remagenu. Į jankių užimtą 
rytinę Rheino prietiltę per
siųsta ir keli šimtai tankų. 
Be pirmiau minėtų perėji
mų per Rheino upę, ameri
kiečiai persikėlę per ją dar 
dviejose vietose į žiemius 
nuo Renta geno tilto.

Berlyno radijas sakė, kad 
amerikiečiai ir kanadiečiai 

iš naciškos verguvės Fran-|taip pat darę žygių persi- 
cijoj ir kitur vakariniame kelt per Rheiną ties Wese- 
fronte. (Suprantama, kad liu ir Emmerichu, šiauri- 
tarp jų yra ir lietuvių.) jniame veikliojo fronto gale.

ri
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tięhM kariams, kurie sugebėjo tiltą iš 
vokiečių paimti ir tuo sutaupyti keleto 
šimtų, o gal net tūkstančių amerikiečių 
karių gyvybę. Be to, paėmimas šito til
to palengvino visą kėlimosi į rytus žy-

Kai vokiečiai pradeda suklupti to
kiuose atsitikimuose, tai tas tik parodo, 
jog ne viskas pas juos yra tvarkoje! Ži
noma, mes tuo tegalime tik džiaugtis.

Organizuojama Aklųjų 
Draugija

■ W7
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United States, six months ----------------  $3.50
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Prof. Mykolas Romeris
Žymiojo Lietuvos profesoriaus Myko

lo Romerio mirtis — didelis smūgis lie
tuvių tautai.

Plačiajai Amerikos lietuvių visuome
nei šio žmogaus vardas mažai tėra ži
nomas, nes jis pas mus nesilankė, jis 
mums nieko “populiaraus” neparašė, jis 
mums niekad nėra sakęs prakalbos. Ta
čiau Lietuvoje šis vyras buvo gerai ži
nomas, — jis ypačiai buvo žinomas stu
dentijai ir bendrai Lietuvos šviesuome
nei.

Prof. Mykolas Romeris yra parašęs 
daug mokslinių veikalų, o jis rašė ne tik 
lietuvių kalboje, bet ir lenkų, ir vokie
čiu.

Prof. Romeris buvo pažangus vyras ir 
jis galėjo gražiai sugyventi su tarybine 
santvarka Lietuvoje. Atsimename, Ii936 
metais, kai Tarybų Sąjunga priėmė nau
ją (dabartinę) konstituciją, prof. Ro
meris populiariškai aiškino ją pažangio
je Lietuvos spaudoje (“Kultūroje”).

Kai vokiečiai okupavo Lietuvą, prof. 
Romeris su jais ką nors turėti atsisa
kė; jis, podraug su visa Lietuvos visuo
mene, laukė grįžtant Raudonosios Ar
mijos. Ir jo lūkestis nebuvo veltui. De
ja, neilgai mokslininkas galėjo džiaug
tis išlaisvinta Lietuva; negalėjo jis ma
tyti karo pabaigos; negalėjo jis pasigro
žėti atstatytąja Lietuva. Beširdė mirtis * 
jį išskyrė iš gyvųjų taĄio.

Mokslininko Romerio palaikai buvo 
palaidoti Rasų kapinėse Vilniuje,
laidoti iškilmingai, dalyvaujant aukštie
siems tarybinės Lietuvos vyriausybės 
pareigūnams, studentijai ir darbinin
kams.

Pasitikime, jog neužilgo mes gausime 
iš tarybinės Lietuvos platesnių davinių 
apie šį žymųjį mokslininką, apie jo gy
venimą. Tuomet mes jomis pasidalin
sime su mūsų skaitytojais.

Istorinis Mitingas
Pirmadienį, kovo 12 d., didžiuliame 

Madison Sq. Gardene, New Yorke, įvyko 
istorinis šio miesto darbo žmonių san- 
būrys, mitingas. Istorinis jis ta pra
sme, kad jame grįžę iš tarptautinės, dar
bininkų konferencijos amerikiečiai at
stovai, Sidney Hilman ir R. J. Thomas, 
pateikė savo raportus. Jie darė prane
šimus apie tai, kas Londono konferenci
joje buvo nutarta ir ką, ryšium su tuo, 
Amerikos organizuoti darbininkai žada 
veikti.

Istorinis šis mitingas, beje, buvo ir ta 
prasme, kad jame, be darbo unijų va
dų, be kai kurių intelektualų, be miesto 
majoro, sakė kalbą vienos didžiausiųjų 
mūsų talkininkių — Tarybų Sąjungos — 
ambasadorius, Andrei Gromyko, dalyva
vęs Krymo konferencijoje.

Kaip matome, šis didžiulis New Yor- 
ko darbo žmonių masinis mitingas 
pirmas tos rūšies ne tik Amerikoje, 
ir visame pasaulyj.

Čiang-kai-šekas Privalo 
Pasitraukti

Pa-

Pavėlavo
Mūsų drąsieji ir sumanieji kariai už

grobė Ludendorffo tiltą, jungiantį va
karinę Vokietiją (pareinį) su centrali- 
ne. Tilto užgrobimas dikčiai palengvino 
mūsų kariuomenei keltis per Rheino 
upę.

Pasirodo, jog ir vokiečių “akuratnu- 
mas” kai kada ima ir supliuška. Žinios 
skelbia, kad vokiečiai buvo pasimoję ir 
šį tiltą, kaip ir kitus, eksplioduoti, su
naikinti. Jei mūsų kariai būtų pavėla
vę dar dešimt minučių, — tilto nebūtų 
buvę!

Tuo būdu didelis nuopelnas priklauso

yra 
bet

paTuomet, kai visas anti-fašistinis 
saulis vienijasi galutinam vokiškojo ir 
japoniškojo fašizmo sumušimui, tai'Chi- 
nijoje vienybės vis nebėra. Čiang-kai-še- 
ko pražūtinga (Chinijai) politika tebėra 
ta skerspaine, kuri žmonių vienybei re
alizuotis neprileidžia.

Atrodo, jog, iki Čiungkinge Čiang-kai- 
šekas viešpataus, tos vienybės ir nebus. 
Nes Čiang-kai-šekui ne tiek rūpi sumuš
ti japonus, kiek nugalėti Chinijos Liau
dies .armiją; jam rūpi 
nizmo išnaikinimas. O 
niekad negalės atlikti.

Tuo klausimu šiomis 
jos Komunistų Partija 
mą, smerkiant Čiang-kai-šeko diktatūrą 
ir tiesiog reikalaujant, kad Čiang-kai- 
šekas pasitrauktų iš dabartinės vietos, 
užleisdamas ją kokiam nors chiniečiui 
karininkui, pasižymėjusiam mūšiuos 
prieš japonus.

Turime ątsiminti, jog ne tik panašiai 
mano Chinijos Komunistų Partija. Pa
našiai mano ir tūli žymūs chiniečiai, vis 
dar oficialiai ryšių nenutraukę su Čiang- 
kai-šeku. Sun-Yat-seno našlė, Sun-Yat- 
seno sūnus ir visa eilė kitų žymių chi- 
niečių Čiang-kai-šeku nepasitiki, jo ne
apkenčia, ir mano, kad jis yra toji kliū
tis, kuri neleidžia Chinijos'žmonėms ap- 
sivienyti kovoje prieš japoniškuosius im
perialistus.

Kai kurie žmonės mano, jog Čiang- 
kai-šekas gali susilaukti Jugoslavijos 
Michailovičiaus likimą. Tai, žinoma, drą
sus manymas, bet visko galima tikėtis. 
Jei Chinijos liaudis išsijudins, jei ji pra
dės daugiau bruzdėti, galimas daiktas, 
jog Čiang-kai-šekas turės trauktis iš da
bartinės savo vietos ir Chinijos tautai 
vadovauti bus pastatytas kitas, tinka
mesnis asmuo, — asmuo turįs plačiosios 
Chinijos liaudies pasitikėjimą.

Chinijoje komu- 
to, žinoma, jis

dienomis Chini- 
išleido pareiški-

Vokiečių okupacijos laikaisi 
Lietuvos aklieji pergyveno ypa
tingai sunkų laikotarpį. Plės
dami Lietuvą, vokiečiai iš viso 
nesirūpino jos gyventojų reika
lais, tad nenuostabu, kad ir ak
lųjų klausimas buvo beveik vi
siškai užmirštas. Net ir vienin
telė aklųjų mokykla — Kauno 
Aklųjų -Institutas —buvo taip 
blogai aprūpinama, kad 1943- 
44 m. mokyklos vadovybei teko 
pravesti maisto rinkliavą Lie
tuvos kaimuose..

Raudonajai Armijai išvijus 
okupantus ir vėl atsikūrus ta
rybų valdžiai, aklųjų gyveni
mas pasuko kita linkme. įdo
miausia yra tai, kad tarybų 
valdžia aklųjų reikalų tvarky
mą paveda patiems akliesiems. 
Taigi, aklieji gauna lygias gy
venimo ir darbo sąlygas su vi
sais kitais Lietuvos TSR pilie
čiais. Šiuo metu Vilniuje yra 
tęsiamas aklųjų draugijos or
ganizavimo darbas. Aklųjų 
draugija yra steigiama' prie 
Lietuvos TSR Socialinio Aprū
pinimo Liaudies Komisariato, 
veiks jo remiama, nurodoma ir 
kontroliuojama. Socialinio Ap
rūpinimo Liaudies Komisaria
tas yra paskyręs A. Jonyną 
Įgaliotiniu šiai draugijai steig
ti. Aklųjų Draugija turės per
imti viso Lietuvos aklųjų gy
venimo vadovavimą — rūpin
sis aklųjų švietimu, kultūrini
mu, specialiuoju ir kvalifikaci
niu paruošimu, Įdarbinimu, ak
lųjų buities sąlygų pagerinimu 
ir kitais aklųjų reikalais. Nu
matoma, kad aklųjų draugija 
ateityje galės turėti apie 3000 
narių, bet kol kas, atsižvelgiant 
į kvalifikuotų ir specialiai pa
siruošusių bei organizuotų ak
lųjų negausumą, draugija tu
rės tik du skyrius: Kauno ir 
Vilniaus. Jau artimiausiu laiku 
šie skyriai turės apie 200 
rių.

Aklųjų draugija bus ne 
kultūrinė bei visuomeninė,
ir kooperatinė organizacija. Ji 
rūpinsis aklųjų organizavimu, 
mokymo'ir gamyb. kombinatų 
steigimu. Jau dabar veikia 
Kauno ir Vilniaus mokymo ii’ 
gamybos kombinatai su 60 ak
lųjų darbininkų. Kombinatuo
se aklieji dirba šepečius ir pina 
pintines, pintus baldus ir kt. 
Kauno kombinate netrukus 
pradės dirbti ir aklosios mer
gaitės — mezgėjos. Vilniaus 
kombinate numatoma akluosius 
panaudoti skardos apdirbimo 
skyriuje. Be to, kombinatuose 
bus ir mokomieji skyriai, ku
riuose mokysis aklieji, neturį 
jokių kvalifikacijų. Per viene
rius metus jie gaus specialų 
apmokymą ir kvalifikacijas.

Be to, ruošiamasi steigti .kon
certinį junginį, kurio tikslas 
būtiji sutelkti meninį aklųjų ak
tyvą, tobulinti jų meninį pajė
gumą ir kvalifikacijas.

Stengiamasi įsteigti 
bliotekas akliesiems
raštu. Dabar aklųjų biblioteką 
turi tiktai Kauno Aklųjų In
stitutas. Jose tėra tik keliasde
šimt knygų, daugiausia lietu
vių klasikų raštų. Ateityje ma
noma ne tik praplėsti bibliote
kų tinklą, bet ir didinti knygų 
kiekį, šiam reikalui Kaune nu
matoma Įsteigti specialią spau
stuvę aklųjų raštu. Vėliau bus 
galima leisti ir specialų žurna-

ll a-

tik 
bet

ir bl
akių jų

HARTFORD, CONN.
Vasario 23 d. Įvyko Lietu

vių Literatūros Draugijos Mo
terų Kliubo susirinkimas. Gra
žus būrelis draugių dalyvavo 
ir svarstė pakeltus klausimuš. 
Iš raportų pasirodė, kad drau
gės moterys darbuojasi gerai.

Buvo skaitytas laiškas pra
šant daugiau pagelbėti Lietu
voj vaikučiams, parūpinant 
jiems drabužėlių. Laiškas ap
svarstytas. Drg. O. Šilks apsi-; 
ėmė pasiteirauti, gal bus gali
ma gauti nupirkti prieinama 
kaina audeklo ir pasiūti jiems 
drabužėlių.

Girdėjau, kad kaip kurios 
draugės ruošia sudaryti po 
pundelį drabužėlių ir pasiųsti, 
tai labai geras dalykas. Vil
nų nupirkimui aukavo po $2 
V. Vasil ir O. Latvėnienė, ir 
K. Naktinienė $1, ačiū visiems.

drg. A. Bimba, jo prakalba 
buvo labai svarbi ir visiems 
patiko. Paskui buvo surengta 
pietūs, kur dalyvavo kalbėto
jas ir eilė draugų ir turėta pa
sikalbėjimas. Minėtiems pie
tums aukavo: O. Latvėnienė 
pyragą, M. Staugaitienė — sū
ri, V. Kazlau — pupų ir ci
bulių. Ačiū visoms už aukas.

Vasario 25 d. čia kalbėjo

Kovo 4 d. Moterų Kliubas 
buvo surengęs parengimėlį, ku
rio pelnas skiriamas pusiau 
pagalbai Lietuvoj žmonėms ir 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Buvo ir trumpas persta
tytas veikalas "Prakeikimas,” 
tai dviejų veiksmų drama. 
Drg. V. Valaitis pasakė ata
tinkamą prakalbą jungiant 
dabartinius svarbius Įvykius su 
reikšme tarptautinėj moterų 
dienos. Drg. V. Kazlau tinka
mai pirmininkavo. Gaila, kad

iš svarbių priežasčių mūsų 
dainininkės negalėjo pasiro
dyti.

Minėtą veikalą lošė moterys 
ir vienas jaunuolis. Moterys 
vaidino ir.vyrų roles ir gerai 
atliko. Vaidino: O. šilks, L. 
Žemaitienė, L. Mankienė, M. 
Mulerankienė, K. Degutienė, 
M. Bernatt ir P. Muleranku- 
tis. ' - ;

Parengimo komisijoj buvo 
O. šilks, V. Kazlau ir M. Mu
lerankienė, jos turėjo daug 
darbo. Draugai vyrai padėjo 
prie steičiaus, bei kitų darbų, 
ačiū visiems.

Parengimui aukavo valgiais 
ir pinigais šios draugės: L. 
Monkienė aukavo agurkų, ir 
50c; V. Kazlau — pyragą ir 
kvortą mėlynių, K. Naktinie
nė — 3 svarus balionės ir py
ragą, V. Vasil — grybų ir pa
jų, O." šilks — pyragą, cibulių 
ir kitų dalykų, O. Krasnickie- 
nė — sūrį, V. Širvidienė — 
kugelį ir grybų, M. Bernatt—

(Tąsa 5-me pusi.)

Rūpinantis kultūriniu aklų
jų aprūpinimų, bus steigiami 
aklųjų klubai ir raudonieji 
kampeliai.

Aklųjų draugija žada rūpin
tis ne tik dirbančiųjų, bet ir 
dėl nesveikatingumo globoja
mųjų aklųjų buities pagerini
mu. Būtinumo atveju draugja 
teiks jiems materialinę para-
mą.

Tokiu būdu aklųjų reikalai 
dabar atiduodami Į pačių ak
lųjų rankas, leidžiama jiems 
savarankiškai tvarkytis ir 
spręsti savo buities klausimus. 
Tai, be abejo, atneš geresnių 
laimėjimų, nes patys aklieji, ži
noma, geriausiai pažįsta savo 
darbo ir buities sąlygas.

A. 7-8.

Atviras Laiškas, Kurį Lai Per
skaito Kiekvienas

Pereitais metais Tarybų Sąjungoje lankėsi Amerikos Prekybos Buto prezi
dentas Eric Johnson. Su juomi važinėjo ir William L. White, kaipo korespon
dentas. Viso labo Tarybų Sąjungoje ponas White išbuvo penkias savaites. Su
grįžęs Amerikon šis sutvėrimas pradėjo plačiai rašinėti apie “savo patyrimus.” 
Jo straipsniai tilpo fašistiniam “Reader’s Digest” žurnale. Tuos piktus anti-sovie- 
tinius White straipsnius beveik ištisai yra perspausdinus lietuvių klerikalų, 
smetonininkų ir socialistų spauda.

Amerikietis (kanadietis) korespond. Raymond A. Davies davė atsakymą p. 
White formoje atviro laiško. Pats Davies jau visi metai gyvena Tarybų Sąjun
goje. Jis puikiai pažįsta White. Todėl jo atsakymas yra labai svarbus. Atsaky
mas, tilpo “Soviet Russia Today”, kovo mėnesio laidoje, žemiau mes jį paduo
dame ištisai.

Atviras Laiškas Ponui William White
Rašo Raymond Arthur Davies

Gerbiamas Bill:
Jūsų straipsnį skaičiau su dideliu dė

mėsiu. Kaip ten nebūtų, jūs ir aš kartu 
buvome taip arti mirties laike vokiečių 
lėktuvų užpuolimo ant amerikiečių lėk
tuvų bazės Rusijoje, jog, aš manau, mes 
turime teisę vienas į kitą pusėtinai lais
vai kalbėti. Aš pamenu, kaip supurtytas 
jūs buvote, kuomet pasirodėte po to už
puolimo, jūsų uniforma buvo šovinių 
skeveldrų sudraskyta į skutelius, jūsų 
skrybėlė buvo pusiau perkirsta, jūsų 

misinginis aras buvo sulenktas. Tą rytą 
mes viens iš kito juokus krėtėme, bet 
mirtis buvo arti ir kaip dabar atrodo, 
tai mudu gyvename pasamdytu laiku.

Ar jūs, Bill, pamenate, kaip pačiam to 
užpuolimo sūkuryje, kuomet bombos kri
to žemyn viena po kitos, kuomet lėktu
vai staugė visur ir nacių “peteliškės” 
minomis nuklojo lauką, rusai apsupo tą 
lauką ir neleido amerikiečiam lakūnam 
eiti prie savo mašinų, bet vietoj jų, pa
siuntė savo ugniagesių skvadus, suside
dančius iš moterų? Dešimt sykių dau
giau rusių merginų ten buvo užmušta 
gelbstint amerikiečių lėktuvus, negu a- 
merikiečių lakūnų. Šis atsinešimas linkui 
amerikiečių, rusų talkininkų, padarė la
bai gilaus įspūdžio į tuos, kurie ten bu
vome. Mes manėme, kad rusai iš tiesų 
davė daugiau, negu buvo galima iš jų 
reikalauti. Jūs buvote ten, Bill, todėl jūs 
žinojote apie tai —nes po to užpuolimo 
visi apie tai kalbėjome—, tačiau jūs sa
vo straipsnyje to didvyriškumo nė nepa
minėjote!

Tai buvo tik vienas iš įvykių, atsitiku
sių per jūsų buvimą Rusijoje penkias sa
vaites ir per mano buvimą ten visus me
tus. Aš tuomet maniau, kad jūs matėte 
rusus tokiais, kokie jie yra: drąsūs žmo
nės, ne be trukumų, suprantama, žygiuo
ją link pergalės per neapsakomas kan
čias ir išgyveną didžiausius sunkumus 
dėl savo krašto laisvės. Mes nematėme 
Rusijoje nei rojaus, nei pragaro, bet 
perskaitęs jūsų straipsnį, aš priėjau iš
vados, jog jūs Rusijos visai nematėte.

Žinote, Bill, aš manau, kad jūsų tėvas, 
kuris buvo vienas iš didž. Amerikos lais
vės šalininkų, kapuose negali nurimti 
skaitydamas jūsų žodžius. Ir kodėl gi jis 
turėtų nurimt? Ar jūs neišvalkiojat pur
ve jojo garbingą vardą? ■

Kaip aklas jūs esate, Bill! Jūs rašote, 
kad Maskvoje jūs vaikštinėjote “plačio
mis, neapsakomai purvinomis gatvėmis, 
kurių šaligatviai pilni besiskubinančių 
apdriskusių žmonių, einančių pro aplei
stas krautuves aplužusiuose pastatuo
se.” Jūs rašote, “man ėmė visą savaitę 
suprasti, jog tai pareina dėl nebuvimo 
kompeticijos,” kad “valdžiai nedaro jo
kio skirtumo, ar žmogus nusipirks pan- 
čiakas arba kilbasą vienam apleistam 
valdžios biure, ar panašiam biure kur 
nors gale gatvės.” Koks nonsensas! Man 
sunku ir tikėti, kad jūs, kuris praleidote 
Rusijoje penkias savaites, matėte tą ša
lį per tokios melagystės akinius. Kiek
vienas žino, ko trūksta Rusijoje: trūks
ta ne kompeticijos, bet gamybos civili
niams daiktų. O tų civilinio naudojimo 
daiktų stokuoja dėl to (ir jūs tai žino
te taip, kaip ir aš), kad visa gamyba yra 
pavesta karo reikalavimams!

Jeigu mūsų pačių Jungtinių Valstijų 
ir Kanados trečdalį pramonės būtų ka
ras sunaikinęs, jeigu, daugiau kaip vie
nas trečdalis gyventojų būtų priešo oku
puota, ir jeigu daugiau kaip vienas de
šimtadalis gyventojų būtų armijoj ir 
vienas dešimtadalis būtų užmušta, ar 
kompeticijos nebuvimas būtų kaltas už 
stoką vartojamų daiktų? Tiktai aklas 
taip galėtų sakyti. Ar jūs esate aklas, 
Bill? Ar šiandien Amerikoje mes neturi
me šilko, nylono pančiakų ir moteriškų 
apatinių dėl stokos kompeticijos?

Kai kurie dalykai, apie kuriuos jūs ra

šote, yra abejotini, nes jie susideda iš 
absurdiškų (netikimų, negalimų) gene-' 
ralizacijų. Jūs, pa v., sakote: “Beveik vi
suomet kapitalizmas išranda arba ati
dengia, o socializmas tik kopijuoja.” Aš 
suprantu, kad socializmu jūs vadinate 
Rusiją. Bet pažiūrėkime. Rusai parodė 
pasauliui, kaip išvystyti Šiaurius, išau
ginti kviečius Arktiko ruožte, priauginti 
gyvulių leduotuose Arktiko Okeano pa
kraščiuose. Jie surado kelius panaikini
mui rasinės neapykantos, jie panaikino 
nedarbą, jie surado būdus panaudojimui 
anglies po žeme jos neiškasus, jie pirmu
tiniai panaudojo lėktuvais gabenamą 
armiją ir parašiutistus, jie nugalabino 
daugiausia vokiečių. Tai visa siekiant, 
jiems visuomet kenkė jųjų krašto pir
miau buvęs atsilikimas (prieš ketvirtda- 
lį šimtmečio Rusija beveik neturėjo pra
monės) ir reikalas turėti galingą armiją 
ir gaminti tankus ir lėktuvus.

Jūs sakote, “Randauninkai gyvena 
darbininkų apartmentuose, nes jie pri
klauso tai įmonei (dirbtuvei), kurioje jie 
dirba, arba todėl, kad neturi prestižo 
bei politinių ryšių išsikovoti daugiau 
vietos geresniam apartmentiniam na
me.” Kaip tyčia įžeidžią, bet koki bereik- 
šmingi tie žodžiai! Darbininkai gyvena 
tuose apartmentuose, nes tie apartmen- 
tai, aišku, priklauso jų įmonei, kurioje 
jie dirba. Kai kurie tie apartmentai pra
stai pastatyti, kai kurie negražiai atro
do. Rusai.— gyventojai, architektai, val
džios darbuotojai — nemėgsta tokių pa
statų, bet geresnius pasistatyti jiems 
trukdė stoka medžiagų, stoka namų sta
tytojų, stoka tų daiktų, kurie padaro 
mūsų namus — tiems, kurie turi pini
gų— tokiais gražiais. Kodėl taip yra? 
Sovietų Architektūros Akademijos vice
prezidentas Karlo Alabian davė man 
gerą atsakymą: “Mūsų mortirų gamini
mo įmonės stebėtinai tink<Snos gamini
mui durims klemkų ir zovieskų ir plie
ninių langams rėmų. Bet, Davies, kas 
buvo paskutiniu dešimtmečiu svarbiau: 
namų įtaisai, ar mortiros?”

Tiek daug žodžių esi pabėręs, Bill. Jūs 
sakote: “Pakol jis ęiohnsonas) pabuvo 
tūlą laiką Maskvoje, jis negalėjo supra
sti, kaip griežtai tie reporteriai yra var
žomi; kaip retai jiems leidžiama išva
žiuoti iš Maskvos; kaip mažai jie tema
to arba tegirdi.” Tas tiesa, kad visi ko
respondentai Maskvoje, tame tarpe ir 
aš pats, skundžiasi, kad jie pakankamai 
nemato ir negirdi. Tačiau, vardan tei
sybės, reikia pasakyti tiesą. Aš pribu
vau Maskvon 1944 metų sausio mėnesį. 
Aš buvau nuvežtas Smolenskan po dvie
jų dienų mano pribuvimo. Vasario mė
nesį aš buvau Leningrade. Balandžio 
mėnesį aš buvau Odesoje, o gegužės me
nesį Rumunijoje. Vėliau Minske, Viteb
ske, Liubline, Talline. Jūs atsimenate, 
Bill, kad jums esant Rusijoje, buvo lai
kų, kuomet korespondentai atsisakė iš
važiuoti iš Maskvos, nes ten pat buvo 
perdaug darbo. Visa tai, žinoma, nereiš
kia, kad mes korespondentai karštai ne
norėtumėme daugiau matyti ir ypatin
gai geriau ir arčiau pažinti Rusijos žmo
nes, paprastuosius žmones.

(Bus daugiau)

Aukokite Laisves 
Bazarui

Dienraščio Laisvės Bazaras įvyks kovo 
(March) 16, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

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

Dienraštis Laisvė rūpinasi įsigyti savo 
spaustuvei tinkamą namą. Remdami Laisvės 
bazarą, kartu paremsite namo įsigijimo rei
kalą.
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TAIKON UE T U VA I 
mūsų tolimesne veikla del lietu-

VOS ŽMONIŲ ŠELPIMO
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto Pranešimas

Jau matėte spaudoje pranešimą, apie Aštuntojo Siun
tinio kiekį. Tai buvo didžiausias iš visų siuntinių. Iš jo 
bus graži parama Lietuvos žmonėms, taip skaudžiai nu
kentėjusioms nuo karo. Vardu tų žmonių širdingai dė- 
kuojame visiems, kurie aukomis bei darbu prisidėjo 
prie to siuntinio sudarymo.

Dabar jau pradėtas ruošti Devintasis Siuntinys. Jis 
bus išsiųstas Lietuvon taip greitai, kaip susidarys rei
kalingas dovanų kiekis. Visus nuoširdžius, patriotingus 
lietuvius raginame darbuotis. Ypatingai reikia padidin
ti aukojimas ir rinkimas padėvėtų drapanų ir čeverykų. 
Dar yra tokių kolonijų, iš kurių beveik nėra gauta jo
kių drapanų bei čeverykų. O ten yra žmonių, kurie su 
mielu noru paaukotų, jeigu tiktai kas nors pas juos nu
eitų ir paimtų tas drapanas. Ypatingai dabar besikei
čiant sezonams galima susirinkti daug padėvėtų gerų

Vilniaus lietuvių partizanu grupė aplaiko drapanas, 
gautas iš Amerikos per Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą, pasiųstas per Russian War Relief. Dešinėje pu
sėje pats paskutinis yra V ytautas Senkevičius, parti
zanų grupės komandierius. Vytautas Senkevičius yra 
laisviečio V. J. Senkevičiaus brolio sūnus.

Vilniaus našlaičių prieglau
dos No. 5. Įnamė Valė Draki- 
naitė, 12 metų. Štai jos gyve
nimo drama: Jos tėvelis buvo 
inžinierius. JĮ sušaudė vokie
čiai. Jos mamytė numirė ba
du. Ji pateko j vokišką “vai
kų prieglaudą.” Iš tų vaikų 
vokiečiai imdavo kraują. Dau-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Nauji Vadovėliai

Valstybinė Leidykla išleido 
ir jau. pardavinėja šiuos nau
jus vadovėlius: 1. J. Žiugždos 
redaguotus “Skaitymus” prad. 
mokyklų III-IV skyriams, ir 
gimnazijų 1-11 kl.; Bazilevi- 
čiaus ir špy,gelio “Rusų kalbos 
elementorių.” Abiejų vadovė-Į 
lių išleista į to 60,000 egz.

šiomis dienomis pasirodys! 
elementorius “Saulutė” ir 
“Aritmetikos uždavinynas.

Kursai Lopšelių Vedėjoms
Siekiant pašalinti trūkumą 

vaikų lopšelių auklėtojų, KM- 
VK Sveikatos apsaugos sky
rius rengia specialius kursus,
į kuriuos priimamos moterys mo 
nuo 17 iki 35 m. amžiaus.
Kursai užtruks 6 savaites.

nai keitėsi, mokslas ėjo su di
delėmis pertraukomis, ypač 
pereitais metais. Mokyklą te
lankė vos 22 vaikai, šiemet į 
Liepkalnį paskirtas jaunas ir 
energingas vedėjas Stasys Va
liulis, ir mokyklos reikalai tuoj 
pagerėjo. Gyventojai ėmė 
remti mokyklą, jie patys, ne
laukdami paramos iš kitur, su
sirūpino patalpos remontu, ją 
įstiklino, pabaltino ir sutvar
kė. Vaikai dabar mielai lan
ko mokyklą. Jų skaičius pa
šoko iki 72. Mokytojas dirba 
mokykloje nuo ankstyvo ryto 
iki vėlybo vakaro, su dviem 

i pakaitomis. Dabar mokyklos 
vedėjas rengiasi suruošti kai- 

vaikučiams eglutę. Tai bus
didelė jiems šventė!

drapanų ir čeverykų.
Bet nuoširdžiai prašome vieno dalyko: nesiųskite 

Centran tokių drapanų, kurios yra nebetvirtos bei rei
kalingos taisyti. Mes neturime jėgų jas pataisyti.

Labai gražus ir sveikas judėjimas prasidėjo tarpe 
moterų. Daugelyje vietų jos gauna siuvyklose bei šiaip 
kur audeklo kavalkų ir iš jų ant vietos pasiuva vaikams 
drapanėles. Tasai darbas turėtų plačiausiai išsiplėtoti 
visose kolonijose. Mezgimas įvairių daiktų Lietuvos 
žmonėms taipgi turėtų plačiau išsivystyti. Patariame 
Komiteto skyriams šių darbų organizavimu susirūpinti.

Maistas, Vaistai ir šiaip Reikmenys
Russian War Relief organizacija, per kurią mes siun

čiame Lietuvos žmonėms pašalpą ir kuri turi išgauti iš 
valdžios įstaigų leidimą už kiekvieną pašalpos daiktą, 
siunčiamą iš Amerikos Lietuvon, praneša mums seka
mą: Kadangi jau visur jaučiamas trukumas gatavų 
naujų drapanų, tai valdžia ragina susilaikyti nuo pir
kimo ir siuntimo jų užsienin. Ji pataria siųsti įvairių 
taip pat labai reikalingų maisto produktų, vaistų ir 
šiaip gyvenimui reikalingų daiktų.

Aišku, jog mes turime prisilaikyti šio valdžios ir 
Russian War Relief patarimo, kiek tik galima. Todėl 
mes patariame visiems skyriams, visom organizacijom 
bei pavieniams tuo tarpu susikoncentruoti ant pirkimo 
bei aukojimo įvairių maisto produktų. Žemiau paduo
dame surašą tų produktų, kurių lengviausia gauti ir 
kurie labai reikalingi žmonėms, nuo karo nukentėju- 
siems:

Sugar (reikia racijonavimo punktų)
Dextrose
Hard Candy
Hard-Bitter-Sweet chocolate
Sweetened Breakfast Cocoa
Canned Luncheon Meats (reikia punktų)
Condensed Milk sweetened (reikia punktų)
Evaporated Milk, unsweetened (reikia punktų)
Dried Eggs
Malted Milk Powder
Canned Fish (reikia punktų)
Rice
Coffee ' '
Canned Baby Fruits and Vegetables (reikia punktų)
Boxes of Dried Raisins
Boxes of Dried Apricots
Boxes of Dried Prunes
Lemon Concentrate Crystals (not extracts)
Ascorbic Acid (powdered or 50-100 mm. tablets)

Taipgi labai reikalingi sekami dalykai:
Straight Razors
Safety Razors (double edged)
Razor blades (double edged)
Hair Clippers
Can openers
Scissors (sewing)
Sewing Kits (contain, needles, pins, threads, butttons)
Hot Water Bags
Ice Bags
Rubber Gloves (surgeon’s)
Watches
Dar kartą prašome ir raginame visus veikėjus, visus 

Komiteto skyrius, visas lietuvių organizacijas ir drau
gijas, visus patriotingus lietuvius darbuotis dėl pasiun
timo didelės ir greitos medžiaginės paramos Lietuvos 
žmonėms. Lai Devintasis Siuntinys bus didžiausias iš 
visų pirmesniųjų siuntinių!

Viską siųskite Centran žemiau paduotu adresu:
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,‘R. W. R.

417 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Klaidos Pataisymas
Pereito antradienio (kovo 6 dienos) šiame puslapyje 

buvome paskelbę, kad su Aštuntuoju Siuntiniu pasiun
tėme Lietuvos žmonėms 25,555 svarų dėvėtų drapanų ir 
kad viso siuntinio vertė buvo $43,345.60. Tai buvo klai
da. Mūsų dėvėtos drapanos buvo pasvertos Russian 
War Relief sandėlyje ir surasta, kad mes jų pasiuntė
me 35,986 svarų. Tokiu būdu ir viso siuntinio vertė pa
sidaro $53.775.60.

L. P. Teikimo Komitetas.

Lietuviai partizanai, apsirengę amerikoniškomis dra
panomis, aplanko Vilniaus išlaisvintoju kapą. Iš eilės: 
Stasys Andrukaitis, jo sesuo Ona ir Nikolas Permaitis.

Hitlerinis Siaubas Panevėžio
Kalėjime

Panevėžio kalėjimas nie
kados dar nebuvo daręs to
kios “apyvartos”, kaip 1941 
m. liepos ir rugpjūčio mė
nesiais, kai rudieji banditai 
užgrobė miestą.

— Aš patekau į vienutę
— pasakoja drg. Valadka,
— kurioje jau sėdėjo 4 li
kimo draugai. Jų nusikalti
mai buvo “baisūs”. Vienas 
areštuotas už tai, kad tary
biniais metais buvo seniū
nu, antras, kad iš tarybų 
valdžios buvo gavęs kelis 
hektarus žemės, trečias, 
kad komjaunuolių vakarė
lyje pardavinėjo bilietus, o 
ketvirtas dėl senų prieška
rinių ginčų su vietos klebo
nu. Nespėjau su savo drau
gais susipažinti, kai kalėji
me kilo klaikus triukšmas 
ir pagalbos šauksmai, kurie 
vėliau virto vaitojimais ir 
visai nutilo. Iš ryto paaiš
kėjo, kad tai buvo eilinis 
hitlerininkų inkvizicijos ak
tas. Naktį į kalėjimą atei
davo būrys hitlerininkų, 
kurie kamerose pasirinkda
vo atitinkama skaičių kali
nių, išvarydavo į kalėjimo 
koridorių ir liepdavo jiems 
pilvu šliaužioti po korido
rių ir laiptais. Įtūžę hitleri
ninkai savo aukas lydėdavo 
rimbų smūgiais, kol juos 
priplakdavo negyvai ir už
kasdavo kalėjimo kieme. Iš 
ryto kalėjimo koridoriai 
būdavo pilni kraujo klanų. 
Šiuos kraujo klanus valy
davo “koridorininkai” kali
niai.

Naktimis hitlerininkai 
dažnai braudavosi į moterų 
kameras, ir čia prievartau
davo moteris ir mergaites. 
Kurios šioms užgaidoms 
nepasiduodavo, tas užplak
davo negyvai.

Inkvizicijos kalėjime vyk
davo kas naktį. Iš vakaro.

; gelis vaikų nuo to mirė. Dau- 
i gelis sušalo. Iš jos vokiečiai 
ėmė kraujo per du atveju. Ji

1 dėkinga Amerikos lietuviams 
i už drapanas.
I________________________________________
i

! Laiškas iš Brazilijos
Sekamą įdomų laišką ga- 

!vo Russian War Relief. Ja- 
įme kalbama ir apie Brazili
jos lietuvių pastangas pa- 

I siųsti pašalpos Lietuvos
■ žmonėm.
Sub-Comite Russo em Sao 

‘Paulo de Socorro as
Vitimas da Guerra

Autorizado pelą Cruz
Vermelha Brasileira
(Filial de Sao Paulo)

February 19, 1945.
To the Russian War Relief 
11, East 35-th street

I New York, 16-U.S.A.
i Dear Sirs,

On January 1945 we sent
■ to you means of the Moor 
I McCormack shipping Agen-

apie vidurnaktį, kai kada ir 
rytui auštant, sekmadie
niais speciali komisija ka
lėjimo kieme atlikdavo ka
linių skirstymą. Šią komi
siją sudarydavo: vokiečių 
komendantas Harm, išdavi
ku lietuvišku nacionalistu 
“partizanų” štabo viršinin
kas Gumbinas ir saugumo 
viršininkas girtuoklis Lie
pa. Mirčiai paskirtus kali
nius išrengdavo iki marški
nių ir suvarydavo į atski
ras mirtininkų kameras. 
Pirmadienį šie pasmerktieji 
mašinomis buvo gabenami 
į .Žaliąją girią šaudyti. Va
rydami į mašinas, hitleri
ninkai sakydavo, kad kali
niai vežami į Bygailių dur
pyną darbams.

Vienoje kameroje buvo 
įrengta speciali klausykla, 
kur kalinius, ypatingai 
tuos, iš kurių vokietpalai- 
kiai savo gudrybėmis nieko 
negalėjo išgauti, kviesdavo 
pas kunigą, neva prieš mir
tį paskutinės išpažinties at
likti. Tačiau šis, užuot kal
bėjęs apie “dangaus kara
lystę”, statydavo 'kaliniui 
gestepe suformuotus klau
simus.

Liudas Norvaiša.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė pervedė šiaurinę 
Transylvaniją į Rumunijos 
naujosios valdžios rankas. 
Transylvanija yra Raudo
nosios Armijos atkariauta 
nuo Vengrijos.

London. — šveicarų val
džia nuo ja joj sutarty j su 
talkininkais pasižada jait 
neleist vokiečiams gabent 
reikmenų per Šveicariją iš 
Vokietijos į šiaurinę Italiją 
bei iš jos į Vokietiją.

cy in Santos, 21 cases con
taining clothes for the vic- 
timc of war in U.S.S.R.

We should be greatly ob
liged to you if you could 
deliver 19 of these cases to 
the Direction of Red Cross 
of U.S.S.R. in Moscow, as 
well as to mention in the ac
companying letter that 
clothes contained in these 
cases have been made or 
collected partly by “Rus
sian Sub-Committee in Sao 
Paulo”, partly by the nat- 
tional groups associated 
with this sub-committee in 
Sao Paulo.

Special mention deserve 
the contribution and the ef
ficiency of the Lithuanian 
and of the Jewish national 
groups.

The cases No. 13 and No. 
14 have been prepared 
partly by the members of 
our Lithunian section and 
partly at expenses corres
ponding to their donatives. 
Therefore we should be 
grateful if you could deli
ver these two cases (NN 
13 and 14) to Mr. Anthony 
Bimba, Chairman of the 
Committee of the aid to 
Lithuania, Brooklyn, N. Y., 
in order to be sent at the 
disposal of Mr. Justas Pa
leckis, Chairman of the 
Presidium of the Supreme 
Soviet of Lithuania.

All these 21 cases have 
been dispatched with the 
authorization of the Brasi
lian Red Cross and in ac
cordance with the instruc
tions of the “War Shipping 
Administration.”

With best thanks,
Very sincerely yours

Conde Eimmanuel de
Benningsen, President 

, (signed)
Moises Bitelman, Secretar.

(signed)

 Kauno Pionierių Rūmai 
Pradeda Veikti Aukšt. Miškų Atstatytieji Kauno Pionierių 

Mokykla I Rūmai jau veikia.
Nuo sausio 2 d., po ilgesnės! Geriausi Kauno mokyklų 

pertraukos, vėl pradeda Vii- mokiniai su dideliu susidomė- 
niuje veikti Aukštesnioji Miš- jimu dirba Pionierių Rūmuose 
kų mokykla. Mokyklon prii-1 organizuotuose literatūros, is- 
mami vyrai ir moterys nuo 18 
iki 40 m. amžiaus, baigę 6 
gimnazijos klases. Mokykloje 
mokslas išeinamas per 2 me
tus.

torijos ir geografijos rateliuo
se. Sėkmingai dirba jaunų šo
kėjų baleto ratelis, vadovau
jamas baletmeisterio Kelbaus- 
ko. Jaunieji artistai turi taip

Be to, prie Miškų mokyklos pat dramatinius ratelius ir 
pradeda veikti antrieji žvalgų- chorą.
girininkų kursai, kurie tęsis 3 j Visuose rateliuose dalyvau- 
mėnesius. Kandidatai į šiuos ja .daugiau kaip 200 Kauno 
kursus parenkami iš eigulių, Imokinių.
darbo prižiūrėtojų ir kitų miš-! 
kų darbuotojų tarpo.

Aukštesnioji Miškų mokyk 
la įkurta 1927 m. Alytuje

Jaunieji Karo Ligoninių 
Globėjai

Vilniaus ir Kauno mokiniai 
1939 m. mokykla buvo perkel- yra mėgiami Karo ligoninių 
ta į Vilnių. Per 17 veikimo svečiai. Kauno 8-os gimnazijos 
metų mokykla paruošė kelis komsorgas d. Kūnaitė organi- 
šimtus miškininkų, kurie šiuo zavo mokinių saviveiklos pa
metu darbuojasi įvairiose Miš- sirodymą ligoninėse.
kų žinybos įstaigose bei me- Mergaitės, aplankydamos su- 
džio pramonės apdirbimo įmo- žeistuosius, skaito jiems kny- 
nėse. Įgas ir laikraščius, rašo laiškus

--------- I jų giminėms.
Žemaičių Dėkingumas Išlais-I -----------
vintojai Raudonajai Armijai Iš Aklųjų Draugijos Veiklos

Kretinga. Didžiosios Sočia- Lietuvos TSR Aklųjų Drau- 
listinės Spalio Revoliucijos 27- 'R'.ia' pei ėmusi i savo tan as 
jų sukaktuvių proga, žemai-! 
čiuose buvo renkamos dovanos; 
sužeistiems tarybiniams ka
riams. čia pasirodė didelis mū
sų darbo valstiečių duosnumas 
ir dėkingumas mūsų išlaisvin
tojai Raudonajai Armijai.! 
Gargždų vai. Kvietinių apylin-! 
kė padovanojo kariams 82 št. j

aklųjų reikalų tvarkymą, yra 
i jau suorganizavusi draugijos 
skyrius Vilniuje ir Kaune. Bus 
steigiami taip pat tokie patys 

'skyriai ir kituose didesniuose 
• respublikos miestuose. Kur 
bus per maža narių skyriui 

Į įsteigti, bus steigiamos atski-* 
{ros aklųjų kuopelės, šiuo me- 

‘paukščiųjk7aušin?ų,‘"misosj la”jtu ,lar gedama aklųjų regis- 
šinių, svogūnų, bulvių, tabako, I Nacija. Diaugija turi įsteigu- 
rankšluosč.ių ir kt. Minėtos <lo- si du mokymo - gamybos kom- 
vanos, kurias surinko drg. Sko. binatus - vienų Vilmuje, kitų 
das’ Pranas, buvo suaukotos!- Kaune- Turi taip pat savo 
per pora dienu. Vokiečiai i Parduotuves aklųjų išdirbi- 
smurto priemonėmis savo re. niams pardavmėti. Mokymo - 
kviziciju nesurinkdavo, o tary- ‘ Radybos kombinatuose šiuo 
biniams kariams dovanu irl metu dirba apie 70 aklųjų šių 

v .. j ., . A ‘ . ’kombinatų organizacinis dar-prasyti daug nereikia, žemai-1 , v. .4. . v , , i ba plečiamas, ir numatoma,ciai žino, kas yra jų draugas; * , v. ’ . ,. . . v ~ A. v ! kad dar šiemet juose bus su-ir kas priešas. Gargzdiecių pa
vyzdys tegul paskatina mus \ 
visus daugiau padėti mūsų iš
laisvintojai Raudonajai Armi
jai.

kas yra jų draugas'sno I kad dar šiemet juose bus
telkta apie 400 aklųjų. Vilniu
je numatoma įsteigti prie 
draugijos aklųjų klubas. Daro
ma žygių įsteigti prie moky
mo - gamybos kombinatų ben
drabučius ir valgyklas. Be to, 
Aklųjų Draugija yra pasista
čiusi sau uždavinį įsteigti kny
gų leidyklą akliesiems. Šis rei
kalas yra labai svarbus, nes

Pavyzdinga Mokykla
Liepkalnio kaimo (Vandžio

galos valse.) vaikai buvo pa
siilgę mokyklos. Vokiečių oku- 
pacijos metais mokytojai daž- Lietuvoje knygų akIiesiems be.

maž nėra išlikę. Kultūriniam
' gyvenimui paįvairinti organi
zuojamas prie draugijos aklų
jų meno’ansamblis.

Pravesta Rinkliava Karių 
Šeimoms Sušelpti

Gruodžio men. antroje pu
sėje Vilniaus apskrityje buvo 
pravesta daiktinė ir piniginė 
rinkliava karių šeimoms ir nu
kentėjusiom nuo vokiškosios 
okupacijos šeimoms sušelpti. 
Rinkliava davė gerų rezulta
tų, nes valstiečiai, supratę 
rinkliavos tikslą, gausiai au
kojo. Surinkta 40 tonų bulvių, 
40 tonų įvairių grūdų, 6 to
nos daržovių ir 65 tūkstančiai 
rublių grynais pinigais. Iš su
rinktų daiktų ir pinigų suda-

Ona Andrukaitienė, Raudo
nosios Armijos slaugė. Ji bu
vo patekus nacių nelaisvėn, bet rytas specialus fondas, iš ku- 
pabėgo ir stojo j partizanų ei
les. Ji dalyvavo išsprogdinime 
trijų vokiškų traukinių. Ji ga
vo mūsų pasiųstų drapanų ir 
labai dėkinga Amerikos lietu
viams.

rio bus šelpiamos karių šei
mos ir nukentėjusios nuo vo
kiškosios okupacijos šeimos. 
Rinkliavoje geriausiai pasižy
mėjo Maišiogalos ir Nemenči
nės valsčiaus valstiečiai.
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PHILADELPHIA, PA.’
Gatve kari s Užmušė Petrą 

Bačanską.
Vasario 27 d., 5:30 vai. ryte, 

gatvekaris užmušė Petrą Ba
Čanską, vykstant jam darban. 
Kaip jį gatvekaris pagavo, kol 
kas sunku pasakyt, vėliau pa
aiškės. Tačiaus, žinant gatve- 
karių kompanijos padėtį, jis 
buvo jos auka ... Tas pats mo- 
tormanas vairuoja gatvekarį, | 
priima pinigus ir keičia pini-i 
gus smulkiais, išduoda trans-: 
ferius, o kada motormanas 
pradeda važiuoti, jis tvarkosi; 
smulkius pinigus, tvarko pri- j 
imtus transferius, skubinasi,: 
kad nepavėluotų sureguliuoto! 
laiko.

Gatvekarių kompanija kon-| 
duktoriams ir motormenams 
naujiems moka tik 75c j valau-, 
dą ir todėl nelabai kas nori 
dirbti už žemą algą. Nėra tos! 
dienos, kad gatvekariai išveng

ti. Masionis, Mr, & Mrs. Krist, 
J. ir E. Bendoravičiai, P. Kan- 
sevičius, Mr. ir Mrs. Kodis, ir 
A. Puodienė.

Po $2: Mr. ir Mrs. Kavai- 
čiuk, U. Steponavičienė, M. Ab- 
raitienė, Smitai, E. Mulakiūtė, 
E. Mačonienė, Mr. ir Mrs. 
Dočkai.

Po $1: P. Pilėnas, Mrs. Me
tis, Mrs. Ulevičienė, J. Kniau
kia, Mr. Kampis, R. Merkis, 
Walantai, Merkienė, Tureikie- 
nė, Šimkienė, F. Juosponis, P. 
Baranauskas, J. Palėpis, F. 
Jaučius, J. Paleckas, O. Stat
kus (iš Hillside, N. J.), A. 
Paukštienė, O. Pauliukaitienė, 
A. Pauliukaitis, W. Palėpienė, 
D. Mukolas, M. Vogonienė ir 
A. Urza.

Prie to, kad pagerbti savo 
asmeninį draugą ir giminę Pe
trą Bačanską laike jo šerme
nų, aš stengiausi ir įrašiau 7

naujus narius į LLD. Iš viso' 
įrašiau 15 naujų narių ir juos 
skiriu jojo pagarbai.

Nuo giminių, draugų ir or
ganizacijų buvo daug gėlių 
vainikų. Kvietkas prisiuntė 
LDS.5 kp., ALDLD 141 kp., 
Veikiantis Komitetas ir gimi
nes..

Varde Petro žmonos, jo gi
minių, tariu širdingą padėką 
dėl susirinkusių palydovų ati
duoti Petrui paskutinį patarna
vimą, drg. A. Bimbai už pasa
kytas prakalbas, gamintojoms 
užkandžių ir už aukas Lietuvai.

Taipgi išreiškiame širdingą 
padėką graboriui Charles Ro
man ir jojo žmonai Mrs, Ro
man už simpatingą patarnavi
mą. Charles Roman yra dar 
jaunas graborius, bet gabus, 
simpatingas ir visada pasiren
gęs lietuviams pagelbėti.

Ilsėkis Petrai Amerikos že
melėj, istoriniame Philadel- 
phijos mieste. Mes gyvi pasili
kę tęsime tavo idėjos darbą.

A. J. Smitas.
tų nelaimių, jų daug ir vis tai 
užmuša arba sužeidžia ką nors. 
Prie geresnės transportacijos 
sistemos ir nelaimės būt iš-

CLEVELANDO ŽINIOS
vengtos. Kompanijai rūpi pel
nas.

Petras Bačanskas, 58 m., gi
mė Lietuvoje, Sigutėnų kaime, 
Pakrojaus valsčiuje, Panevėžio 
apskr., Kauno rėd. Petras pali
ko dideliame nuliūdime savo 
mylimą moterį Teodoriją, sės- 
rį Oną Meškauskienę ir švoge- 
rį Meškauską; švogerį ir švo- 
gerką Dočkus ir kitus gimines. 
Jis paliko vieną brolį ir dvi se
seris Lietuvoje; du broliai mi
rė šioje šalyje.

Jis atvyko į Ameriką- 1907 
metais. Išdirbo 32 m. Gimbell 
dept. krautuvėje. 1922 m. bu
vo aplankęs Lietuvą.

Petras priklausė prie ALDLD 
141 k p. ir LDS 5 k p. Senas 
buvo “Laisvės” skaitytojas, se-• 
nas mūsų organizacijų narys. 
Petras buvo linksmos šypsos! 
žmogus ir todėl jis mokėjo su! 
visais gražiai sugyventi. Petras 
buvo tvirto subudavojimo vy-‘ 
ras. Nebuvo didesnio parengi
mo, prie kurio Petras būt ne
dirbęs. Jis buvo veteranas ir 
iš širdies pasišventęs “Laisvės”! 
piknikų, bankietų darbininkas ų

Susilaukė Daug Kritikos.
Clevelando Maliorių AFL 

Taryba pasiuntė savo sekreto
rių Courtney D. Ward, kaipo 
stebėtoją į Darbo Unijų Pasau- 

i linį Kongresą Londonan. Kon- 
! gresas įvyko pradžioje pereito 
: mėnesio. Dabar Ward gauna 
labai daug visokių pastabų.

i Vieni giria, o kiti kritikuoja. 
! AFL laikraštis savo editoriale 
bombarduoja Ward už dalyva
vimą kongrese.

Clevelando Maliorių Taryba 
siuntė savo delegatą kaipo ste
bėtoją dėl to, kad AFL Nacio- 
nalė Taryba nesiuntė ten dele
gato, viską ignoravo.

Courtney Ward, kuris daly
vavo Londono Kongrese, turi 
žinių apie jo nuoveikius iš pir- 

•mų rankų.
Federacijos reakciniai vadai 

dabar pagatavi suėsti Ward už 
jo drąsų ir pagirtiną žygį. Tie 
reakcininkai šaukid, kad jie 
negalėjo kongrese dalyvauti, 
nes ten buvę atstovai nuo So
vietų Sąjungos unijų. Dayton 
AFL laikraštis, redaguojamas 
Breidenbach, šaukia prieš

Slavų Kongreso Ohio valstijos 
konferencija. Konferencijoj 
buvo įžymūs kalbėtojai, kon- 
gręsmanas Freighan, Ameri
kos Slavų Kongreso sekreto
rius George Pirinky, garsus 
advokatas Harry Payer ir kiti. 
Kalbėtojai pažymėjo svarbą 
trijų didžiųjų nutarimo Jaltoj. 
Jie pabrėžė savo kalbose, kad 
Jaltoj buvo nutiestas pamatas, 

! ant kurio bus galima budavoti 
pasaulinė taika.

Visi džiaugėsi šiuo istoriniu 
dokumentu ir teikė preziden
tui Rooseveltui komplimentų 
už jo išmintingą ir energingą 
darbą. ' V. M. D.

Browder Kalbės Pas Mus.
Cleyelandas visuomet stovėjo 

aukštai darbininkiško judėjimo 
eilėse.

Nežinau ar .kuris kitas mie
stas turėjo nuo ADF pasiuntęs 
delegatą į Pasaulinį- Darbo 
Unijų Kongresą, bet šio mies
to unijos pasiuntė svečią dele
gatą nuo Maliorių Unijos, bro
lį Courtney Ward. Jis tuoj su
grįš iš Londono ir, žinoma,

niekad jis nesiskundė apie nuo
vargį.

Mums, philadelphiečiams, 
.esti didelis smūgis netekus Pe
tro. Jis visą laiką rėmė darbi
ninkišką judėjimą finansais1, 
džiaugėsi Raudonosios Armijos 
laimėjimais. Jis džiaugėsi su
vienytų tautų laimėjimais ir 
tikėjosi sulaukti karo pabaigos, 
išvysti naują pasaulį, kuris už
tikrins taiką ir laimingesnį

Ward ir sako, būk jis seniai tu-1 
rėjęs simpatijų link komunis
tų. Tas redaktorius ne tik puo
la Ward, bet ir šaukia, “kur, 
jis gavo leidimą skristi orlai
viu j Londoną?”

Laikraštis “Cleveland Citi
zen” gerai atsako į tų reakci
ninkų puldinėjimus. Ten .pažy
mi, kad Londono kongresą n 
susirinko geriausi pasauliniai 
darbininkų vadai, kurie atsto-

daug ką naujo pasakys.
Balandžio 6-tą čia kalbės 

Komunistų Politinės Sąjungos 
pirmininkas Earl Browder. 
Taipgi kalbės Sąjungos Nacio- 
nalio Komiteto narė Elizabeth 
Guri e,V Flynn.

Prakalbos įvyks Masonic Au
ditorium, Euclid ir East 30th 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Su šiuo mitingu čia pradės 
komunistai naujų narių vajų.

žmonėms gyvenimą. Bet štai 
nelaiminga mirtis užkirto jam 
progą. ‘

Petro kūnas buvo pašarvotas 
pas graborių Charles J. Ro
man - Ramanauską, 1113 Mt. 
Vernon St., Phila., Pa. Petro 
galva buvo sužalota, bet paty
ręs graborius sutaisė. Jo kūnas 
atrodė tarytum gyvas. Tapo 
palaidotas Oakland kapinėse.

Išlydint kūną į kapus drg. 
A. Bimba, “Laisvės” redakto
rius pasakė prakalbą. Giminės 
ir draugės ir draugai negalėjo 
susilaikyti nuo ašarų. į kapus 
lydėjo apie 20 mašinų. Visi 
pravažiavome pro jo numylė
tus namus.

Ant kapinių vėl pasakė ke
letą žodžių atsisveikinant d. A. 
Bimba. Graborius Roman, var
de velionio moteries Tcodori- 
jos ir jo giminių, visus palydo
vus užkvietė sugrįžti pas jį, 
kur prirengė užkandžius drau
gės — Ona žalnieraitienė ir 
Turauskienė, Mrs. Roman ir 
Ruth Daulenskaitė.

Baigiant užkandžiauti, Julia 
Šmitienė perstatė pakalbėti d. 
A. Bimbą. Drg. Bimba kalbė
jo apie Lietuvos šelpimo rei
kalus sąryšyj su L. P. T. Ko
miteto darbavosi. Kad pa
gerbus Petrą Bačanską buvo 
rekomenduojama parinkti au
kų Lietuvos žmonių sušelpimui. 
Surinkta $113.50.

Aukavo Petro žmona Teodo- 
rija Bačanskienė $10. Po $5: 
J. Meškauskas, E. Pildienė, U. 
Šapranauskienė, S. 'Aleliūnas, 
M. Butvilą, V. Urbienė, J. 
Statkus (iš Hillsides, N. J.),

vavo savo šalių unijas. Pats, 
kongresas svarstė karo laimėji
mo ir po karo taikos įsteigimo 
klausimus. Jo rūpestis buvo 
nustatyti taikos gyvenimui 
gaires. Be darbininkų vienybės 
ir gero susitarimo nėra įma
noma ir pasaulinė taika. AFL 
Taryba užsidarius duris nuo 
to plataus judėjimo save išsky
rė iš pasaulinio darbininkų ju
dėjimo.

“Cleveland Citizen” smar
kiai iškritikuoja Federacijos 
prezidentą, kad jis prieš dar
bininkų vienybę jau nekartą ir 
prakalbose ir raštu pasirodė 
pilname nuogume.

Pagaliau laikraštis pareiškia, 
kad neisime klausinėti pono 
Green, kas reikia daryti.

Courtney Ward dalyvavimas 
Londono kongrese ir jo rapor
tas kai parvyks į Clevelandą 
kelia entuziazmą visų darbi
ninkų tarpe.

Netik unijistai, bet abelnai 
publika labai gerai atsiliepia 
apie Ward dalyvavimą tame 
kongrese. „

Clevelando CIO unijos tuo 
klausimu rengia prakalbas ir 
kviečia Ward kalbėti, paaiškin
ti apie tai, kas įvyko tame kon
grese.

Pagaliau minimas laikraštis 
pareiškia, jei AFL reakciniam 
vadam nesvarbu, kas dedasi 
plačiam pasaulyje, lai jie su
kiša galvas po paduškom ir jas 
ten laiko.

Slavą Kongresas.
Vasario 25 d. Bohemian Na

tional Hali įvyko Amerikos

Benka Aukas Žydu Paramai.
Vasario 21 d. Heights Temple 

įvyko masinis mitingas. Daly
vavo per 500 žmonių. Tame 
mitinge buvo aiškinta nacių 
barbariški darbai Lenkijoj. 
Kalbėtojai išdėstė, kaip žvėriš
kai naciai žudė žydus ir Ritų 
tautų žmones.

Pagarsėjusi šokikė Auna So- 
kolow pašoko tautinių žydų šo
kių.

Buvo renkama aukos sušel
pimui Lenkijos žydų. Maliorių 
unijos narys S. Lonaz auko
jo $100. Moterų Komitetas at
minimui Jerome Drosd, žuvu
sio šios šalies kario, įteikė mi
tinge $1,000.

Viso, tam mitinge aukų dėl 
Lenkijos žydų sušelpimo sudė
ta* $2,200.

Organizuojasi Thompson Co. 
Darbininkai.

Clevelando iCIO unijoš eina 
į talką, kad pilnai suorganizuo
ti į CIO uniją visus Thompson 
Products and Thompson Air
craft Co. darbininkus. Sudaryta 
komitetas iš 150 asmenų. Pir
mininku komiteto unionizavi- 
mui kalbamos įmonės darbi
ninkų yra Charles Beckman, o 
sekretorium bus William Tho
mas.

Šios kompanijos darbininkų 
surašymą į uniją ir išreikala- 
vimą derybų teisių galima ly
ginti prie Ford and Co. De
troite, kada buvo organizuoja
ma CIO unija.

Clevelandietis.

Kovo 4 d. įvyko prakalbos, 
kurias bendrai rengė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 84 kuo
pa ir Liet. Darb. Susivieniji
mo 123 kp. Kalbėjo A. Bimba 
iš Brooklyn©.

Jis pradžioj savo kalbos ra
gino, kad apesirūpintų ligoj 
pašalpa, o mirus pomirtine 
įstojant į LDS, kaipo vieną iš 
tvirčiausių lietuvių pašalpos 
organizacijų, kuri priima visus 
sveikus, padorius lietuvius ata
tinkamuose metuose. Taipgi ra
gino priklausyti prie LLD, kai
po prie apšvietos ir kultūros 
organizacijos, kuri mini 30 me
tų savo gyvavimo sukaktį, ku
ri labai daug pasidarbavo ir 
darbuojasi Amerikos lietuvių 
kultūrinio laipsnio kėlime.

Karo reikale jis nurodinėjo, 
kad Jungtinių Tautų laimėji
mas yra užtikrintas, kad prie
šams nepavyks suardyti demo
kratinių jėgų frontą, ką ‘parodė 
Roose velto, Stalino ir Chur
chill© konferencija Kryme, bet, 
žinoma, pergalė pati neateina, 
ją reikia iškovot? tik per didelį 
pasišventimą, pasiaukavimą, 
per kraujo upes ir kalnus la
vonų. Kaip kiekvienas žvėris, 
net ir sužeistas priešinasi, taip 
ir hitlerininkai mušasi iki pas
kutinio galo ir griebiasi žiau
riausių priemonių. Jis ragino 
visus žmones laikytis vienybės, 
remti vyriausybę, dirbti karo 
pergalei, kad karo lauke mūsų 
kovūnai būtų aprūpinti reikme
nimis?

Draugas Bimba nurodinėjo, 
kad šis karas yra liaudies ka
ras, prieš baisiausi terorą, 
prieš nacių vergiją, hitleriz- 
mas ir fašizmas yra pavojin
gas, kaip Sovietų ' Sąjungai, 
taip ir Amerikos, Anglijos de
mokratijai ir visai žmonijai, 
todėl ir susidarė kietas anti- 
hitleriškas frontas, kuris turi 
laimėti ir pribaigti hitlerizmą 
ir jo sėbrus.

Lietuvos klausime':sakė, kad 
Amerikoj visi lietuviai turėtų 
laikytis vienybės ii1 padėti Lie
tuvoj žmonėms, kurie tiek 
daug nukentėjo nuo vokiečių, 
kad Lietuvos tvarkos klausimas 
yra galutinai išrištas jos pa
čios liaudies ir Lietuva pasi
liks tarybinė respublika, nes to 
nori jos žmonės, nes tokia 
tvarka jiems geriausiai atatin- 
ka, kur žmonės nori gyventi 
laisvai, be ponų, kapitalistų ir 
smetoninių fašistų. Drg. Bimba 
kvietė eilinius klerikalų, socia
listų ir tautininkų srovių žmo
nes, kad jie reikalautų, idant 
jų vadai sustotų kenkę Lietu
vos žmonių reikalams ir ardę 
Jungtinių Tautų vienybę. Taip
gi jis ragino juos, kad jie rei
kalautų iš savo vadų, kad tie 
drabužiai, kurie birl'b surinkti

neva Lietuvos pagalbai, būtų 
siunčiami į Lietuvą, o nelaiko
mi ant Grand St., Brooklyne, 
pelėms ir kandims ėsti.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos Lietuvos žmonių • pagal
bai. Patersoniečiai gražiai pa
sirodė, nes aukų surinkta $103. 
Visiems aukavusiems A. Bimba 
širdingai paačiavo, kaipo Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto pirmininkas.

Iš klausimų pasirodė, kaip 
klerikalų, socialistų ir tauti
ninkų srovių žmonės yra ap
gauti per jų’ vadus. Jiems at
rodo, kad nieko negalima pa
siųsti į Lietuvą, kad nėra lai
vų, o jeigu kas ir pasiunčiama, 
tai būk viską pasiima tik Sta
linas.

Drg. Bimba atsakydamas į 
klausimus įrodė, kaip visokį iš- 
mislai prieš Sovietų Sąjungą 
yra neteisingi, užtikrino, kad 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas jau daugybę visokios 
pagalbos siuntė per Russian 
War Relief ir viskas gerai pa
siekė Lietuvą.
' Į prakalbas žmonių atsilan

kė apsčiai ir visi atydžiai klau
sėsi. Prakalbos pavyko gerai. 
Pirmininkavo P. Sakat.

Draugas B. Kerievičius pri
ėjo prie manęs ir sako: “Drau
ge, aš kaipo LLD patriotas iš- 
pildžiam man uždėtą 2-ro Aps. 
pirmininko drg. Gilmano pa
reigą ir gavau naują narį. 
Prisirašė drg. A. Jarash (Ja
rašiūnas). Bravo, drauge Beni, 
už pasidarbavimą. Mes, pasiti
kime, kad drg. Jarash pilnai 
bus patenkintas prisirašęs prie 
kultūros- ir apšvietos organiza
cijos. J. Bimba.

KĄ KRIENAS SAKO- •
Memorandum; Mūsų tau

tiečiai nuo Seredžiaus, Ari
ogalos, Girkalnio, Vilki
jos kaž-kodėl ir kaž-kaip di
džiumoje yra inteligentiški.

Besikalbant su tamsūnu, 
energija eikvojasi; su švie
sia asmenybe—ji dasipildo.

F. W. Shalins 
(SIIALINSKA8) 

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.

(■ .................... —

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

MyĮjmiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Chicago, IB.
Pagerbimas M. Childs

Komugistų Politinė Sąjunga 
ruoših. parengimą pagerbimui 
veikėjo Morris Childs, kuris į 
Chicago atvyko kovo mėnesį, 
1935 metais. Minimas 10 metų 
sukaktuvių parengimas įvyks 
nedėlioj, kovo 18 d., 4 vai. po 
pietų, Ashland Auditorium, 
Van Buren ir Ashland gatvės. 
Bus geri kalbėtojai, dalyvaus 
įvairių tautų meniškos grupės. 
Visas ir visus prašome atsilan
kyti. Komitetas.

Pittsburgh, Pa.

silankysite, tai daug naujo iš
girsite. Visus ir visas prašome 
skaitlingai dalyvauti.

Rengimo Komisija.
č." 1

Palengvink Nugaros Gėlą
VARTOK KARŠTĮ!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamą, 
nuolatinį palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vieną didelį 
Johnson's RAUDONOJO KRYŽIAUS PT.AS- 
TERĮ — arba stovesnįjį, šiltesnį Johnson's 
Plasterį Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
liuosuoja skausmą . . . Šiltas audeklinis ap- 
dangas palaiko kūno karštį, saugo nugarą nuo 
atšalimo, teikia nuolatinę paramą . . . Išban
dyk šį švarų, lengvą, patikrintą būdą “karš 
čiu gydyti” paprastą nugaros gėlimą ir kitus 
raumenų skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi 
chronišką nugaros gėlimą, eik pas gydyto
ją.) .. . Visuomet reikalauk TIKROJO, John
son and Johnson pagaminto.

CROSS PLASTER
Hoback plaster

Svarbus Parengimas
Sekmadienį, kovo 18 d., 2 

vai. po pietų, LMD Svetainėj, 
142 O it St., atsibus labai svar
bus parengimas, kurį ruošia 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubas atžymėjimui Moterų 
Tarptautinės Dienos. ♦

Nors Tarptautinė Moterų 
Diena oficialiai yra 8 d. kovo, 
bet prie esamų sąlygų per vi
są kovo mėnesį ruošiami pa-Į 
rengimai. Taigi, mes ir ruošia-! 
me tokį parengimą, nes šiemet' 
moterų reikalai yra daug svar
besni, kaip bent kada kitados. 
Moterys aktyviai dalyvauja 
kare ir karo gamyboje, kad tik 
laimėjus karą, jų sūnūs, vyrai 
ir broliai kaunasi kovos lauke 
prieš barbarišką hitlerizmą, 
kad apgynus žmonijos laisvę ir. 
ant visados prašalinus karų 
pavojų.

Dr. J. Baltrušaitienė duos 
įdomią paskaitą apie Tarp-j 

’tautinę Moterų Dienos svarbą 
Į ir moterų rolę. Taipgi kalbės 
i J. K. Mažukna, gerai žinomas 
(kalbėtojas, bus ir daugiau vie-! 
tinių kalbėtojų. Kurie tik at-'

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Extra Raudoni Punktai 
ATEIK IR GAUK JUOS

2 raudonieji punktai už 
kiekvieną svarą pa
naudotų riebalų, jūsų 

atnešamų pas 
mėsininką!

TAUPYK PANAUDOTUS
RIEBALUS —- VAISTAMS

KARO LAUKE

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.

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs ir krajavus 

; sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa-
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

paveiks-

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

Tel. GLenmore 5-6191

8
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI 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
Seknx 9 A. M. — 2 P. M.

ra

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Amerikiečiai Užėmė Ke
liolikos Myl. Prietikę

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
užėmė dar apie 30 miestų, 
miestelių bei kaimų. Į pie
tus arti apsupamo Koblen- 
zo jie paėmė Guls miestą, o 
į šiaurę užėmė viekas arčiau 
kaip už vienos amerikinės 
mylios nuo Koblenzo.

I 
Skina Kelią Perėjimui per 

Rheiną ties Weseliu
Šiauriniame fronto gale 

anglai-kanadiečiai ir De
vintosios armijos amerikie
čiai nušlavė paskutinius vo
kiečių likučius “kišeniuje” į 
vakarinėje Rheino pakran- j 
tėję ties Weseliu. Anglų-į 
amerikiečių artilerija ir i 
lėktuvai bombarduoja ir 
apšaudo priėjimus prie We- 
selio; skina sau kelią prasi
veržti per Rheiną ir šiame; 
fronto ruože.

■■ I ■' ■—■—II ■■ I —

Vargas Nekandidatuosiąs į 
Brazilijos Prezidentus

Rio de Janeiro.— Argen
tinos prezidentas Getulio ■ 
Vargas pranešė, kad jis ne- j 
kandidatuos ateinančiuose 
prezidento ir seimo atstovų ; 
rinkimuose. Tai bus pirmi i 
Brazilijos prezidento rinki-' 
mai nuo 1930 m., kada Var-Į 
gas tapo prezidentu.

KARINIAI NACIŲ FAB
RIKAI BAŽNYČIOSE 

-------- <
Maskva.— Raudonoji Ar

mija rado karines nacių 
dirjyyklas bažnyčiose Mez- 
fritze, švibuse ir kitose iš 
vokiečių atimtose vietovėse i 
Vokietijoje. Naciai žino, 
kad talkininkai vengia bom- j 
barduot bažnyčias. Todėl; 
vokiečiai naudoja bažny
čias, kaip apsaugą kari
niams savo fabrikams.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks ■ 

15 d. kovo, 8 v. v., 735 Fairmount | 
Avė. Prašome skaitlingai dalyvauti, i 
nes turime rengtis prie Motinų die
nos parengimo. — J. Šmitienė.

(60-61)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 14 d., 8 vai. vak., LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, visi daly-, 
vaukite šiame susirinkime. —- V. K. 
Sheralis, sekr. (60-61)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis '

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių ' 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus Į 
Mosėių ir Jsitėmykite nuo Kokių ' 

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

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

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

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

Vietiniam—-63 Putnam St.

Anglai Veržiasi Gilyn { 
Mandalay Didmiestį

Burma. — Anglų-indėnų 
kariuomenė įsiveržė dar 

dvi mylias gilyn į Manda
lay, japonų tvirtovę ir ant
rą didžiausią Burmos mies
tą.

HIROHITO—KARINIS 
KRIMINALISTAS

London. — Iš pasitikimų 
šaltinių sužinota, kad Jung
tinių Tautų Komisija Vei
kianti prieš Karo Krimina
listus įkaitins ir Japonijos 
imperatorių Hirohito, kaip 
vieną iš karinių Ašies pik
tadarių.

SUNAIKINTA 450 MY
LIŲ RUHR PRAMONIŲ

London, kovo 12. — Ang
lų radijas sake, kad talki
ninkų lakūnai pastaruoju 
laiku sunaikino vokiečių 
fabrikus 450 ketvirtainių 
mylių plote Ruhr krašte.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlyno radijas sake, kad 

rusai pradėjo naują ofen- 
syvą linkui Moravskos-Os- 
travos tarpkalnes čechoslo- 
vakijoje.

Maskva. — Sovietų jogos j 
kovo 10 d. visuose frontuo-i 
se sudaužė bei apšlubino 
187 vokiečių tankus ir di- 
didžiąsias motorines pat
rankas.

London. — Anglų lakū
nai žymia dalim susprogdi
no Esseną, Kruppų didžių
jų karinių fabrikų centrą, 
vakarinėj Vokietijoj.

šimtai jankių bombane- ! 
šių smoge naciams Stettine. į

Washington. — Karinės 
Mobilizacijos d i r ektorius j 
Byrnes patvarkė aprube- i 
žinot siuntimus užsienin 
maisto, reikalingo patiem 
amerikiečiam.

Pranešama, kad japonai 
pasitaisė karo laivus, suža-l 
lotus amerikiečių, ir pa
ruošė juos mūšiams.

Italijos valdžia nori pri
pažinimo kaip “pilnas talki
ninkas.”

Gręsia amerikiečių įsiver
žimas į Japonių, kaip įspė
jo japonų premjeras Koiso.

Duokite Raudonajam Kryžiui, kad jisai galėtų duoti 
pagalbą mūsų kariškiams, ištiktiems nelaimių karo 
frontuose.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ką. dabar pasakys jų pase
kėjai, kai sužinos, kad ir Ben
drasis Fondas savo drapanas 
atiduoda tai pačiai įstaigai?

Bendrojo Fondo viršylos, jo 
kalbėtojai ir propagandistai, 
Keleivio, Naujienų, Draugo, 
Amerikos, Darbininko ir vi
sos tos geltonosios spaudos re
daktoriai dabar turėtų atšauk
ti visus melus, jų paleistus 
prieš Russian War Relief ir 
LPT Komitetą. Jie turėtų at
siprašyti savo pasekėjų ir vi
sos Amerikos lietuvių visuome
nės.

★ ★ ★
Kol jie to nepadarys, jie 

tos visuomenės akyse pasiliks 
melagiais, begėdžiais ir apga
vikais.

Už gautas drapanas Lietu
vos žmonės širdingai padėkos 
jų aukotojams, bet dėl Valai
čio, Končiaus, Grigaičio, Lauč- 
kos, St. Michclsono, šimučio, 
Strazdo ir visų to bjauraus 
melo prieš Russian War Relief 
ir Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą šinkorių jie geros 

iširdies niekad neturės. Nes jie 
padarė daug žalos, daug pa
kenkė Lietuvos žmonių šelpi
mo reikalui.

Shenandoah, Pa.
Mirė J. Raulinaitis

Lost Creek miestelyj mirė 
drg. J. Raulinaitis ir palaido
tas vasario 27 į kapus daug 
draugų ir draugių palydėjo. 
Prie jo kapo drg. K. Naravas 
pasakė kalbą, apibudindamas 
jo gyvenimą ir darbus. Drg. 
Naravas labai gerai kalbėjo. 
Gerai, kad atsirado draugas, 
kuris užims velionio Juozo Ra
manausko vietą. Drg. Stasys 
Kuzmickas sugiedojo atatin
kamą giesmelę. S. Kuzmickas, 
pasitarnauja mums laiko pa
rengimų ir nuliūdimo valan
doj. Lai būna drg. Raulinai- 
čiui lengva žemelė, o mes tę
sime jo darbą.

Kovo 4 d. įvyko komunistų 
kuopos 'susirinkimas ir disku
sijos, Miners Hall. Tai buvo 
geras organizacijos reikalais 
ir apšvietos susirinkimas.

šeštadienį, kovo 17 d., bus 
rodoma sovietinės filmos “No 
Greater Love” i)- “Leningrad 
Music Hall.” Įvyks West End 
Hall, nuo 6 vai. vakare. Kal
bės El. G. Flynn, gera kalbė
toja iš New Yorko. Prašome 
dalyvauti.

Laisvės Report.

Riebalai labai .reikalingi 
laimėti karą. Jų dar ilgai rei
kės armijos reikalams ir po 
karo. Taupykite kožną lašą ir 
atiduokite karui per savo bu- 
čerį.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Išsiuntėjai - Pakuotojai
Mašinų Operatoriai 
Lathe Darbininkai

Tool Darytojai ir Tool
Tekintojai 

Ir
Įvairūs Kiti Darbai 

100% KARINIS DARBAS 
Kreipkitės 9 A.M. Iki 3 P.M. 

Pas

C-O-TWO
Fire Equipment Co.

Employment Office 
1124 RAYMOND BOULEVARD

. ' NEWARK, N. J.
(Casey Jones Bldg.) 

Du Blokai Penn Stotis
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Atsineškite Su Savim Šį Skelbimą
(64)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

Reikalingi dirbti Long Island City spaustuvėj. 
PATYRIMAS NĖRA BŪTINAS 
Svarios, linksmos darbo sąlygos. 

Seniai įsteigta kompanija.
Puikiausia proga pakilimui ir pastovus 

darbas.
Reikalingas įrodymas Amerikos Pilietybės

ŠAUKITE IRONSIDES 6-3800 
MISS KLEB1NG.

Ar rašykite: Lithuanian Box 302K
20 West 13rd St.. N. Y. City.

(61)

Waterbury, Conn.
Tarptautinės Moterų Dienos 

a p vaikščiojimas Įvyks trečia
dienį, 14-tą kovo, 8-tą vai. va
karo, 103 Green St., apatinėj 
svetainėj,

K. Stanislov pasakys prakal
bą, o taipgi turėsime ir už
kandžių. Tad gi, waterburie- 
čiai-tės, nepamirškite dalyvau
ti. Įžanga veltui.

Užkviečia Rengėjos.

Hartford, Conn.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

bušelį bulvių, Woodbridge ke
pykla — 3 tuzinus pyragaičių, 
du pyragus ir 2 duonas, O. 
Latvėnienė — 2 pyragus, A. 
Smilingis — sūrį- ir M. Pilky 
— dvi kvortas agurkų.

Pinigais aukavo po $1: M. 
Raulinaitienė, M. Margaitienė, 
O. Giraitienė, S. Amsiejutė. 
Varde moterų komiteto širdin
gai ačiū visoms draugėms už 
aukas.

Parvyko kareiviai svečiuotis 
pas savuosius. Drg. K. Kiškiu- 
nas išbus apie dvi savaites pas 
savuosius. Jis yra patenkintas 
karo tarnyste. Taipgi leitenan
tas Jonas Shiurkus, parašiutis- 
•tas, svečiuojasi pas tėvelius, 
po dviejų savaičių grįš į ligo
ninę, nes yra sužeistas į koją. 
Buvo Francijoj, Belgijoj ir 
Anglijoj per 8 mėnesius laiko, 
karinėje tarnystėje yra penkti 
metai. Jo motina priklauso 
prie Moterų Kliubo ir siuva 
Raudonojo Kryžiaus skyriuje, 
taipgi mezga svederius pagal
bai Lietuvos žmonių. Linkime 
jam greitai pasveikti.

B. Norbutas svečiavosi pas 
tėvelius. Jis yra jūreivis, sakė, 
kad jie nuskandino vokiečių 
submariną. Yra gavęs afsižy- 
mėjimo ženklų už veiklą. Jo 
brolis Albertas yra Italijos 
karo fronte. Kovūnų motina 
yra kliubietė, nuolatos siuva 
dėl Raudonojo Kryžiaus.

Girdėjau, kad leitenantas, 
Įakūnas Albertas Žukas jau 
išvyko iš mūsų šalies su kari-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
___________(65)

REIKIA VYRŲ
Viršaus 45

65c Į Valandą Pradžiai

Laikas ir Puse už Viršaus 40 Vai.

Penick & Ford Ltd., Inc.
882 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

_______________________________________ (60)

7^- ■■■■ '.■■■'•■ ................ =?

Paprasti Darbininkai
GERA ALGA; GEROS

VALANDOS
Gregg’s

Brass Foundry 
259 Bertrand Ave.

Perth Amboy, N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(63)

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKURYS 
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)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
(65)

nėmis pareigomis. Jo motina 
yra Moterų Kliubo narė. Lin
kiu visiems koviniams laimin
gai atitarnauti ir po pergalei 
sveikiems sugrįžti pas savuo
sius.

M. B.,
M. Kliubo Koresp.

PIRKITE KARO BONUS
«

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI (Aptarnavimam) 
CHAUFFEURS 
MECHANIKAI

AUKŠTOS ALGOS: VIRŠLAIKIAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS

BŪTINA PRAMONĖ
QUEENSBORO FARM PRODUCTS 

36-13 41st ST.. L. L CITY.
2 Blokai Steinway Stotis. 8th Ave. Sub.

(61)

REIKIA VYRU
Fabriko darbui : patyrimas nereikalingas; 
4-F ar tarp 38 ir 60 metu amžiaus; 40 

valandų savaitė. Šaukite dėl pasitarimų
WINDSOR 9-7611.

(61)

DIE MAKERS 1-mos KLASĖS 
IR 

MOKINIAI
BERNIUKAI

NUOLATINIS DARBAS 
BŪTINA PRAMONE 
PUIKIAUSIA PROGA 

TINKAMIEM ŽMONĖM.
JOHNSON TOOL & DIE CO., 

37 WEST 20TH ST.
(61)

PAVADAVIMUI VYRAI 
$32 UŽ 46 VALANDŲ SAVAITĘ 
2 savaitės vakacijų ir 2 savaitės ligoje 

paliuosaviino su alga.

MATYKITE 
MR. NICHOLSON

3080 BROADWAY 
(Kamp. 122nd St.) 

 (61)

VYRAI
PAGELBĖJIMUI PRIE RAŠOMŲJŲ ME
DŽIAGŲ SANDĖLIO PALAIKYTI ŠVARA, 
ATKILNOJIMUI FILE BOXES IR T.T.

NACIJONALINĖ IŠTAIGA 
BŪTINA PRAMONĖ 

VIETĄ GREENPOINT. BROOKLYN.

ALGA $142.50 Į MĖNESĮ
S% DIENOS. 2 SAVAITĖS VAKACIJŲ 

PRANEŠKITE VISKĄ SMULKMENIŠKAI, 
AMŽIŲ. DRAFTO STATUS, 

PATYRIMĄ IR T.T.
RAŠYKITE: LITHUANIAN. BOX 302M 

20 WEST 43RD ST.. N. Y. CITY.
_______ _______________________________ (65)

PIRMOS KLASĖS 
MAŠINISTAS 

IR
LATHE DARBININKAI 

Acme Experimental
AND 

Technical Machine Co.
106-04 MERRICK BLVD.

JAMAICA, L. I.
REPUBLIC 9-7956

(61)

PAGELBINIAI VYRAI
1 Dienom ir 1 Naktim.
80c j Valandą Pradžiai

NUOLAT DABMl IR PO KARO.
Gera Proga Tinkamam Vyrui

J. R. WOOD & SONS, Ine.
226 East 45th St., N. Y. C.

(64'

REIKIA 
PAPRASTU DARBININKŲ 

Kreipkitės
WOBURN CHEMICAL 

CORP. (N. J.)
1200 HARRISON AVE. 

HARRISON, N. J. 
Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.

(63)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAP PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(63)

DŽIANITORIUS
REIKALINGAS U.S.E.S. PRITARIMAS. 

KREIPKITĖS
WESTERN ELECTRIC CO., INC.,

6600 METROPOLITAN AVĖ., 
MIDDLE VILLAGE, QUEENS.

HEGEMAN 3-7700.
_______________________________________
VYRAI, patyrimas nereikalingas, būtinai Ka
rinei Pramonei. Nuolatinis pokarinis darbas. 
Pradžiai 75c iki 85c j valandą, prisideda 
viršlaikiai. Arti visų subviu. 10 minučių nuo 

42nd Street. STILLWELL 4-5289.
MIMEX COMPANY, 45-11 Davis St., L.I.C.

(61)
PATIKIMAS VYRAS

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

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

KLAUSKITE MR. BARNABY.
_______________________________________ (X)

DRAFTSMEN
Elektriniai ir Mechaniški 

Designeriai
Patyrę Prie Elektra Varomo 

Fabriko
Industrijinių Budinkų Design.

EBASCO SERVICES, INC.
2 Rector Street, New York.
__________________________L212.

DAILYDĖS 
PJOVIKAI

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

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Minimum 57 Valandos. .

NUOLAT.
ROME LUMBER CO.
310 RICHARDSON ST.

BROOKLYN (6i)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str., 

PHILADELPHIA, PA.
(65)

MOTERYS 
VALYTOJOS 

8 A.M. IKI 4 P.M.
KAS SAVAITE DIENAI PALIUOSUOJAMA.

PARSONS HOSPITAL 
35-06 PARSONS BLVD.

FLUSHING. L. I.
_________________________(61)

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)

į MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
.STATE ROAD & 

RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA.
_____________ _ _____________________(65)

TYPISTE
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

REIKALINGOS

: LABELIŲ KLIJUOTOMS
IR

| į BONKAS PILSTYTOJOS
į GEROS ALGOS
I

Kreipkitės

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

STENOGRAFĖ—TYPIST
PATYRUSI. GERA PROGA.

RAŠYKITE BOX 302Y, LAISVE.
20 WEST 43RD ST.,- N. Y. CITY.
'(62)

ATYDOSH!
Nuolatinis Darbas Su Aiškia 

Ateitim.
Dabar ir po Karo 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

I/Ongvas, 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, 31 ir 165 sustoja pusė 
bloko nuo fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
_____________________ ________________ (61)

Skalbyklos Darbininkės 
Visuose Departmentuose 
Patyrimas Nereikalingas

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

B. M. T. 4TH AVĖ. SUBVfi 
IKI 25TII ST.

HOLLAND LAUNDRY
225 25TH STREET 

BROOKLYN
(61)

One pound of used fat will fire four 
37 mm. anti-aircraft shells. Save 
and turn in every drop. It’s needed 

tnow more than ever. _
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NewWto^M0^2inioi
Žurauskas Filipinuose I Visi i Prakalbas Antradienio Plėšikams Nepavyko

Stanley Žurauskas

Stasys žurauskas, 5-to laips
nio technikas (T/5) mūsų gin
kluotose jėgose, laiške savo
sesutei Onai Prankaitienei ra
šo, jog jau pasiekęs Filipinus. 
Pirm to jis išbuvo 19 mene-

Vakarą, Piliečių Kliube!
Seniai lauktos prakalbos 

įvyks jau šio antradienio va
karą, kovo 13-tą, Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėj, 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Įžanga 
nemokama.

Prakalbas sakys:
Vincas Andrulis, chicagietis, 

vienas iš Vilnies redaktorių.
Antanas Bimba, brooklynie- 

tis.
Andrulis jau seniai lankėsi 

ir kalbėjo pas mus Brooklyne. 
Tai bus vienintelė jo prakal
ba Brooklyne šiame maršrute, 
kadangi už poros dienų iš
vyksta į New Jersey, o pas
kiau į Scranton-Wilkes Barre 

' sritį ir j Naująją Angliją.

Klausimų išsiaiškinimui yra 
labai svarbių :

Apie karo ir taikos laimėji
mo perspektyvas ir mūsų pa
reigas jų laimėjimui.

Apie dabartinę Lietuvos pa
dėtį ir mūsų pagalbą Lietuvai 
užgydyti karo žaizdas, pakil
ti iš degėsių ir griuvėsių.

Ateikite! Praneškite apie 
prakalbas kitiems! Ateikite vi
si, kurie tik įdomaujate svar
biais visuomeniškais klausi
mais, kurie jaučiate atsakomy
bę už tų klausimų išsprendimą 
visuomenės naudai.

Rengia ir kviečia visus,
Liet. Literatūros
D-jos 1-ma Kuopa.

Laisves Bazarui

Piliečių Kliubas Ruošia 
Smagias Juozines

Lietu v iii Amerikos Piliečių 
Kliubas turi daug Juozų savo 
narių eilėse ir skaitlinguose

Sulaukę 18 Metų Vaiki
nai Privalo Tuojau

Steigs Veteranų Įstai
gom Centrą

šių Naujojoj Guinejoj. Ten su- , 
sipažinęs su laukiniais žmo-1 
nėmis, jų gyvenimu. Filipinuo-' 
se civilizacija daug aukštesnė, 
Žurauskas džiaugiasi jo perkė
limu į tą sritį. Tačiau į filipi-1 
nūs esą liūdna žiūrėti iš to at
žvilgio, kad jie labai išbadėję.

Filipinai, kaip žinia, apie 
trejis metus išbuvo japonų 
okupacijoje ir tik pastaruoju 
laiku dalis to krašto salų jau 
išlaisvinta ii- tęsiasi mūšiai ga
lutinam išlaisvinimui.

Dovanos

Į

Onai Šleivienei Padary

Daiktais
Domicėlė Galinauskas, 

Brooklyn, N. Y., dvi poras 
pirštinių ir 4 kitus gražius nu
megstus dalykėlius.

j J. K. Navalinskienė, Bing
hamton, N. Y., prisiuntė gra
žų rankom numegstą šuniu
ką. Ji rašo, kad kreditas už 
darbą priklauso Onytei Miko- 
lajunaitei, ji numezgė, o Na- 
valinskienos siūlai.

ta Operacija
Onai šleivienei (buvusiajai 

Hillsides Jankauskienei) per
eitą šeštadienį padaryta ope
racija ‘ant apendiko. Randasi 
Norvegian-Lutheran ligoninėj, 
4th Avė., tarp 44th ir 45th 
Sts., Brooklyne. Guli 1-me 
aukšte. Lankymo valandos an
tradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 6:30 iki 7:30 vakaro, tre
čiadieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais 1:30 iki 2:30
po piet. Apie jos ligą mums 
pranešė M. Dobinis.

Ona šleivienė čionai, Brook
lyne, apsigyvenus ne seniau
sia, tačiau brooklyniečiams ji
nai daugeliui pažįstama, jei ne 
asmeniškai, tai iš pavardes, 
matytos spaudoje, kadangi 
Hillsidėj gyvendama darbavo
si su mezgėjomis, taipgi užra- 
šinėjime dienraščio Laisvės, 
rengime pramogų dienraščiui 
ir kitoms organizacijoms.

Linkime draugei greit pa
sveikti ir vėl darbuotis orga
nizuoto demokratinių lietuvių 
judėjimo gerovei.

Mašinos užgauta gatvėje 
katė taip išsigando, jog pra
dėjo slapstytis kitų mašinų in- 
žinuose. Katę numarino gasu 
išgelbėjimui jos nuo baimės.

New Yorke ceiitralinis paš
tas skelbia esąs,reikalingas ji,- 
550 darbininkų. ’

I. Levanienė, Brooklyn, N. 
Y., vėl perėjus po krautuves, 
pridavė daug dovanų.

R. Kirkilla (Kirk), kalvis iš 
Seattle, Wash., prisiuntė mė- 
sinyčioj vartojamą skaldytu- 
vą ir peilį. Ji§ pats padirbo. 
Graži dovana.

Helen Kvedaras, Bloomfield, 
N. J., 6 gražiai numegstus da
lykėlius.

Alfonsas Skirmonta, Mas- 
paeth, N. Y., (sav. užeigos 1 
Brown PI.) , dovanojo dvi 
bonkas degtinės.

B. E. Senkevičienė, Brook
lyn, N. Y., 1 dėžę moteriškų 
nosinių, valgiams pjaustyti 
gražią lentelę ir du gražius 
kvartukus.

Mrs. Agnes Petrukaitis, 
Stoughton, Mass., tris gražius 
numegstus dalykėlius.

Ig. Karlonas, Tuckahoe, N. 
Y., prisiuntė 8 poras vyriškų 
raiščių (garters). •

Pinigais
M. Nargelienė, Flushing, L. 

I. (bl.) : M. Nargelas, $3. Po 
$2: Joseph Klem, Mrs. S. 
Waitkus. Po ŠI • Charles že
maitaitis, Antanas Šimaitis, 
Jonas Rimavičius. Po 50c: J. 
Pulokas, Mrs. Waitkus. Viso 
$11.

P. Šlajus, Chester, Pa. (bl.) : 
Paul Šlajus, $2. Po $1: ALD- 
LD 30 kp., A. Lipčius, Hippoli- 
tas Prots. Viso $5.

Pavieniai: S. K. Mazan 
(Mažanskas), Cleveland, O., 
$5.

J. ir M. Purvėnai, Brook
lyn, N. Y., $2.

V. Ramanauskas, Miners
ville, Pa., $1.

Širdingai ačiū už gražias 
dovanas, daiktais ir pinigais.

Laisvės bazaras įvyks jau 
šią savaitę, 16, 17 ir 18 kovo, 
Grand Paradise Ballroom, 318 
Grand St., Brooklyne.

Laisvės Administracija.

Ko Nevalia Daryti po 
Pusiaunakčio

Policijos komisionierius Va
lentine prašo visus įsitėmyti 
sekamus patvarkymus:

Kur tik bus areštuojami 
slaptų ar viešų gertuvių savi
ninkai, prekiaujantieji gėri
mais po pusiaunakčio, ten 
areštuos ir visus tuo laiku ras
tus svečius, kaltinant netvar- 
kiame elgesyje .

Visą naktį atdaruose res- 
tauranuose nevalia leisti kos- 
tumeriams jų pačių atsineštus 
alkoholinius gėrimus gerti. Sa
vininkai geruoju ar bloguoju 
turės tokius sutvarkyti.

Kliubų, draugijų biznio mi
tingai gali užsitęsti ir po pu
siaunakčio, jeigu nevartojama 
valgių ai* gėrimų ir nėra pasi
linksminimo pi-ogramos.

Vestuvės ir kiti šeimyniški 
pokyliai turi prisilaikyti visų 
pasilinksminimo įstaigom skir
tų taisyklių.

Ketvirtadienio priešpietį, 
trys jauni banditai atėjo į Sol 
Charek’o brangumynų krautu
vę, 7218 Third Ave., Brookly- 
ne, ir pareikalavo atiduoti pi
nigus ir kitką. Savininkas ne
paklausė. Jie tvoję revolverio 
buože galvon, stvėrę $8,000 
vertės grobio ir leidęsi bėgti. 
Charek visgi dar turėjęs tiek 
spėkų ir stiprios valios, kad 
pajėgė juos išsivyti į gatvę ir 
garsiai sušukti, čia jis jau su
dribo ant šaligatvio ir tapo 
nuvežtas ligoninėn.

Tuo tarpu jau visas būrys 
žmonių vijosi plėšikus. Vienam 
iš trijų plėšikų pavyko nuva
žiuoti skalbyklos draiverio pa
sistatytu sunkvežimiu. Kitas, 
įkaitęs, norėdamas nusikratyti 
ženklyvumo, plėšte nuplėšė 
nuo savęs dryžiuotą žaketą ir 
sykiu su tais $8,000 numetė 
ant gatvės, bet pats irgi pabė
go. Trečias, iš dviejų pusių ve- 
jikų apsupamas, spruko į baž
nyčią. Jį ten sugavo civiliniuo
se drabužiuose buvęs policis- 
tas Arthur Irwin. Sugautasis 
sakėsi esąs Thomas Somma, 
22 metų, 258 Fourth Ave., 
Brooklyn.

Filmos-Teatrai

kliubiečių drauguose, kliubo 
lankytojuose. Tad Kliubas 
rengia smagias juozines. Jos 
įvyks kitą šeštadienį, kovo 24- 
tą. Juozas Zakarauskas, Kliu
bo gaspadorius, sako, jog 
kliubas kviečia visus Juozus ir 
Jozefinas su jų šeimomis ir 
draugais ateiti švęsti juozines 
kartu su juomi ir visais kietaisl 
Juozais kliubiečiais.

Prisiruošta Pergalės | 
Europoj Dienai

i 
---- ----------------------- • l

Nors manoma, kad dar il
gas ir kruvinas kelias laukia 
mūsų kariškųjų jėgų iki su
lauksime pilnos pergales nors 
Europoje. Tačiau visų mintys | 
supuola, kad ji turės ateiti ka
da nors šiemet.

Turint tai domėjo, miesto 
policijos ir gaisragesybos de
partmental esą pilnai jau pri- 
siruošę tą dieną — V-E Day 
(Victory in Europe) — sutik
ti. Jie turės raportuotis parei- 
gosna tą pačią minutą, kada 
bus paskelbta pergalė. Net ir 
atostogas turintieji privalės su
grįžti pareigoms, išskyrus iš
važiavusius į užmiestį.

Specialė militarė policija 
taipgi bus sargyboje tose vie
tose, kur lankosi daug kariš
kiu. .

Užsiregistruoti
Aštuonioliktas vaikinų gim

tadienis yra jų registracijos 
kariškai tarnybai gimtadieniu, 
kaip įspėja pulkininkas Ar
thur McDermott, Parenkamo
sios Tarnybos direktorius New 
York o mieste. Neužsiregistra
vę gali turėti rimtų nesmagu
mų.

“Įstatymas reikalauja,” pri
mena pulkininkas, “kad kiek
vienas vaikinas užsiregistruo
tų savo 18-jį gimtadienį. O jei
gu gimtadienis pripuola sek
madienį ar legal ės šventės die
ną, tai sekamą dieną po gim
tadienio... Teisinimasis neži
nojimu, nepateisins,” sako di
rektorius.

Majoras LaGuardia paskel
bė, jog planuojama įsteigti 
miestavą centrą, 500 Park 
Ave., kur talpintus! visos ve
teranams pagalbą ir patari
mus teikiančios įstaigos, žo
džiu, visokius reikalus vetera
nas galėtų atlikti vienu atvy
kimu, po vienu stogu, be ke
liavimo po visą miestą, kaip 
dabar kad tenka keliauti.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 14 d., 8 v. v. Lie
tuvių Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front Si. Visi nariai būkite 
laiku. - Valdyba. (60-61)

EV. 4-7845 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street Brooklyn, N. Y.

COMPANY

Specializuojamos naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykite su 
mumis del vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudą.

APTARNAUJAME 
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS . ; ( ' , 
užsibaigs kai atsikreipsite 

j BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dieną ir Naktj Patarnavimas. Visas Darbas Guaran luotas 

Lietuvis atstovas — .FRANK A. BOGUŠIUS.____ :.......

&

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių

MIRĖ
Antoinette Kruck, 58 m. 

amžiaus, gyveno 113 Bedford 
Ave., Brooklyne, mirė kovo 9 
d., namuose. Kūnas buvo pa
šarvotas grab. M. Bieliausko 
koplyčioj, 660 Grand Street. 
Laidotuvės įvyko kovo 12 d., 
Lutheran kapinėse. Velionė 
paliko nuliūdime 3 sūnus, vie
ną dukterį ir anūkų.

Jonas Neuronis, 52 m. am
žiaus, gyveno 28 Havemeyer 
St., Brooklyne, mirė kovo 11 
d., Kings County Ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. M. 
Bieliausko koplyčioj, 660 
Grand St., Laidotuvės įvyks 
kovo 14 d., Mt. Olivet kapinė
se. Velionis paliko nuliūdime 
brolį George.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graboriaus M. 
Bieliausko laidotuvių įstaiga.

----------- 1_____________

Bildingų Aptarnautojų Lo- 
kalas 32-B gal skelbsiąs strei
ką ateinantį mėnesį, jeigu 
samdytojai nesutiks trumpinti 
darbo valandas ir mokėti už 
viršlaikius.

New Yorke šiomis dienomis 
pradeda išnešioti 509,000 ko
pijų naujos telefonų knygos- 
directory. ‘

“Tonight and Every Night” 
Radio City Music Hall

Ši nauja filmą pirmu kartu 
pradėta rodyti kovo 8-tą, di
džiajame mūsų miesto ir kraš
to teatre, žvaigždėse Rita 
Hayworth, su Janet Blair, Lee 
Bowman, Marc Platt ir Les
lie Brooks.

Filmą, gaminta Columbia 
studijose, yra paremta Lesley 
Storm’o veikalu “Heart of a 
City,” apie komedijos vaidy- 

I Jų grupės aktorius ir jų mei
les. Spalvota, su dainomis ir 
šokiais.

Didžiojose scenoje “The 
Music Makers” su Patricia 
Bowman, šokėja, Marjorie 

(Williamson, soprano; Pitch
man, komikais; Edward Reich- 
art, tenoru. Taipgi teatro ba
letas ir orkestrą.

Embassy Teatruose
Rodomos žinios iš lwo mū

šių ir iš daugelio mūsų -dabar 
sėkmingai einančių pirmyn ar
mijų. veiksmų; taipgi namų 
fronto žinios. Teatrai randasi 

i New Yorke, prie 42nd, 46th, 
50th ir 72nd Sts.

Nutraukė Vaidinimą
Beveik metus išbuvęs ant 

Broadway komiškas veikalas 
“Jacobowsky and the Colo
nel” gale pereitos savaitės už
sidarė New Yorke, bet vaidi
nimo nenutraukė, išvyksta gas
trolėm po kitus miestus. Tru
pė pirmiausia sustos Baltimo- 
rėj, paskiau Buffalo ir apie 
vidurį gegužės patrauks į Chi
cago.

Kiti gale pereitos savaitės 
nutraukusieji vaidinimą yra, 
“One Man Show” ir “Snafu.”

Patrijarchas visų ant Broad
way esamų veikalų yra “Life 
With Father,” vaidinamas be 
pertraukos 6-ti metai.

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės'.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidai
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. ;
231 BEDFORD AVENUE i

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į
( -L O VdKdlU

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimus 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

f==. ■...  ..
GREEN STAR BAR & GRILL

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

/ Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HOH

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

==... ' ............ ...... ........

SLAUGĖS SENIAU IR 
DABAR

Mūsų kare su Ispanija 1898 
metais Armijos Slaugių Kor- 
pe tarnavo viso 1,200 slau
gių. Šiandieną, antrajame pa
sauliniame kare, Amerikos 
Raudonasis Kryžius yra suver- 
bavęs 51,000 slaugių tarnybai 
armijai ir laivynui. Raudona
sis Kryžius rūpinasi gavimu 
slaugių abiem tom karo tar
nybos sritim.

Tasai yra tiktai vienas iš 
daugelio Raudonojo Kryžiaus 
darbų.

Taksų 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.
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;. ' LITUANICA SQUARE “®s

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE*
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

LdUlHll

VERI-THIN RYTHM... 17-jew.l P,eci*io. 

movement Smartly styled yellow 

. 13171

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longine*, 
Jules, Jurgensen.

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

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




