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“Kiekvienas amerikietis pri- 
valo pasisakyti Krymo konfe- ! 
rencijos klausimu,” pareiškė į AO. b 
Earl Browder, Politinės Komu-' 
nistų Sąjungos prezidentas.

Jis, Browderis, mano, jog 
prezidentas Rooseveltas, grį 
žęs iš Krymo, savo pranešime 
Jungt. Valstijų kongresui pa
statė tokį klausimą, kuris “yra 
svarbiausias mūsų krašto is- ; 
torijoje.”

Krymo konferencijos užgy-: 
rimas neprivalo būti paliktas 
tik Jungt. Valstijų kongresui. 
Tai darbas, priklausąs visiems 
Amerikos žmonėms.

Krymo konferencijos klau-| 
simas privalo išjudinti plates
nius sluoksnius Amerikos žmo
nių, negu praeitieji preziden
tiniai rinkimai kad išjudino.

Už Krymo konferencijos ta
rimus, už Krymo čarterį sto
ja visi laisvę ir taiką mylį 
žmonės.

Prieš Krymo čarterį — fa
šistai, jų talkininkai ir visokį 
reakcininkai, busimojo karo 
šalininkai.
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Keturios Jankių Divizijos 
Žygiuoja prieš Nacius į 

Rytus nuo Rheino Upes

MacARTHURO KARIAI 
PAĘMĖ ZAMBOANGA 
MINDANAO SALOJE

Apsupti Naciai Skaldomi 
Vis į Smulkesnes Dalis

Dancigo - Gdynios Srityj
Paryžius, kovo 13. —Pir

moji Amerikos armija stip
riai atakuoja vokiečius ry
tinėje Rheino upės pusėj ir 
stumiasi pirmyn, nors na
ciai vis kiečiau priešinasi. 
Amerikiečiai per dieną pa- 
sigrūmė porą mylių pirmyn 
ir turi jau bent 11 mylių 
ilgio ir 5 mylių pločio prie
tikę rytiniame Rheino šo
ne, su 23 miesteliais bei kai
mais.

Vokiečių radijas sakė, 
kad generol. Hodges ameri
kiečiai permetė du pontoni- 
nius tiltus per Rheino upę. 

smerkia ne tik jįe įajp paį naudoja Lu- 
bet irv prezi’ dendorffo tiltą ties Rema- 

genu, nors šis tiltas apdau
žytas nacių artilerijos šovi
niais. Pasak vokiečių, tai 
jankiai perkėlę jau keturias 
savo divizijas į rytinę Rhei
no pusę — dvi šarvuotas ir 
dvi pėstininkų divizijas. 
Berlynas sakė, kad ameri
kiečiai gręsia didžiajam 
karimam plentui tarp Co-

Lenku fašistą ir jų talkinin
kų spauda Amerikoje yra pik
čiausiai prieš Krymo konfe
renciją nusistačiusi. Besaikiai 
toji spauda ;
Krymo Čarterį, 1
dentą Rooseveltą, ji rašiusį.

fabrikų vietos. Vakar jie, 
šalia kitko, užėmė Ginster- 
hahną ir Hargarteną ir įsi
veržė į Nollą.

Generolo Pattono Tre
čioji Amerikos armija su
veržė vokiečių likučius jau 
tik 24 ketvirtainių mylių 
sklype vakarinėje Rheino 
upės pusėje netoli Koblen- 
zo miesto. Per dieną Patto
no kariai paėmė 24 gyvena
mąsias vietas, jų tarpe Me- 
hring ir Waldrach mieste
lius.

Manila, kovo 13. — Iš lai
vų išlaipinta, amerikiečių 
kariuomenė jau sekmadienį 
užėmė Zamboanga miestą, 
vakariniame Mindanao sa
los snape, ir atėmė iš ja
ponų strateginę San Roque 
lėktuvų stovyklą toje apy
linkėje, kaip dabar pranešė 
gen. MacArthur. Tuo žygiu

amerikiečiai sutriuškino ei 
les japonų plieno ir cemen 
to fortukų ir sulaužė jų ap 
kasų linijas.

18 mylių į pietų
nuo Filipinų sostamiesčio 
Manilos, Luzon saloj, jan
kiai išmušė japonus dar iš 
kelių kalninių pozicijų.

London, kovo 13. — Mar- skutinė vokiečių tvirtovė 
šalo Žukovo Pirmoji Balta-į tiesiog į rytus nuo Berlyno.

Naciai sakė, jog rusai 
persikėlė iš rytinių Odro u- 
pės krantų į vakarinius 
šešiose vietose netoli Kues- 
trino. O rytinius tos upės 
krantus Sovietai pasiekė 
per 200 mylių, pradedant 
nuo jos žiočių į Baltijos

kai parduota Tarybų Rusi
jai. . . Parduota su preziden
to Roosevelto sutikimu,” rašo 
lenkų socijalistų savaitraštis 
“Robotnik Polski” (vas. 18

Mussolinio Ambasa 
dorius Nuteistas 
24 Metus Kalėti

SOVIETAI PROTESTUOJA, 
KAD ANGLŲ ATSTOVYBE 

PRIGLAUDĘ RADESCU

! rusijos armija vakar paėmė; 
j galingą nacių tvirtovę Kue-į 
aštriną, 38 mylios į rytus nuo ■ 

rytus' Berlyno. Kuestrin, 21,000 
'gyventojų miestas, stovi i 
‘prie Warthe upės intakos į 
Odro upę. Didžioji Kuestri- 
no dalis yra rytinėje Odro 
pakrantėje, o mažiukė da
lis vakarinėje upės pusėje. 

! Miestas paimtas per žiau
rius šešių dienų mūšius ga
tvėse. Kuestrinas buvo pa-

ranesama,

Tuo sykiu kiekvienam žino
ma, kad Lenkija Kryme nebu
vo niekam parduota. Kryme 
Lenkijai buvo užtikrinta nepri-ilogne ir Frankfort miestų, 
klausomybė ir gerbūvis. — Čia kalbama apie vaka

rinį Frankfortą prie Mainz 
j upės, o ne apie kitą Frank
fortą, kuris stovi prie Od- 

. ro upės, į rytus nuo Berly- 
no. — Jankiai užėmė pozi
cijas už keturių mylių nuo 
to svarbaus plento.

Nuo amerikiečių dabarti
nių pozicijų yra mažiau 

• kaip 25 mylios iki svarbiau
sios vokiečių Ruhr karinių

Lietuviškieji fašistai ir jų 
talkininkai rašo ir kalba pa
našiu tonu.

Clevelando Smetonukas rė
kaloja, ragindamas Ameriką 
skelbti karą Tarybų Sąjungai, 
— “kariauti prieš bolševiz
mą !”

Hitleris panašiai 
kietijoje, lietuviški 
kai — Amerikoje.

Smetonukas su
šaukia Washingtonan (kovo 
23 d.) savo misiją. Ten bus 
palieta daugiau hitlerinių nuo
dų prieš Tarybų Sąjungą ir 

prezidentą Rooseveltą 
Jungtinių Tautų va-

rėkia Vo-i 
hitlerinin-

Karpiuk u
KARALIAUČIUJE NA

CIAI URMU ŠAUDO 
CIVILIUS ŽMONES

Roma. — čionaitinis ita
lu teismas nuteisė Fulvio 
Suvičių 24 metus kalėti už 
bendradarbiavimą su na
ciais. Suvič seniau buvo 
Mussolinio ambasadorius 
Washingtone.

Generolas Francesco Ja- 
comoni, buvęs Italijos kara
liaus pavaduotojas Albani
joj, taip pat gavo 24 metus 
kalėjimo. Pabėgdintas iš 
kalėjimo ir jieškomas, ge
nerolas Roatta dabar už a- 
kių nuteistas kalėti iki gy
vos galvos. Filippo' Anfuso, 
Mussolinio ambasadorius 
Berlynui, nusmerktas mir
ti, bet jis yra su 
šiaurinėje Italijoje 
nepasiekiamas.

Iš teisiamųjų 15 
partijos vadų tiktai
ni buvo pristatyti teismui 
ir keturi atrasti nekaltais. 
Kiti 8 pasprukę.

London.
Hog Sovietai užprotestavo 
anglų ambasadai Buchareš
te, Rumunijos sostamiesty- 
je, dėl to kad ambasada 
priėmė prieglaudon buvusį 
Rumunijos premjerą N. 
Radescu. Radescu pasako
jo, būk komunistai rengęsi 
jį nužudyt; anglai sako, 
kad todėl jie priglaudę jį

savo atstovybėje. Naujasis 
Rumunijos ministerių ka
binetas su premjeru Groza 
priekyje įtaria Radescu, 
kaip nacių bendradarbį ir. 
fašistą.

Radescu žandarai ir faši
stiniai oficieriai šaudė ra
miai demonstravusius žmo
nes, reikalavusius demokra
tinės valdžios.

Antroji Baltarusijos ar- 
■mija, komanduojama mar
šalo Rokossovskio, suskaldė 
vokiečių kariuomenę į dvi 
dalis Dancigo srityje. Ro
kossovskio kariai užėmė 
pajūrinius Puck ir Karwia 
miestus ir apsupo vokiečius 

i šiame nedideliame “katile”, 
į šiaurvakarius nuo Gdy- 

inios ir Dancigo uostų. Tarp 
Dancigo ir Gdynios raudon
armiečiai paėmė Chvaščy- 

Paryžius, kovo 13.— Pir- no, 6 mylios nuo jūrinės 
moji Amerikos armija ūžė- Dancigo Įlankos. Čia jie ga
me pozicijas jau už pustu- H greitai pasiekt vandenį ir 
zinio myl. į rytus nuo Rhei- atkirst nacius Gdynios apy-

Amerikiečiai Prasi 
veržė 6 Myl. Pirmyn 
1 Rytus nuo Rheino

Smetonukas mano 
(jei žmonės sudės

prieš 
bei kitus 
dus.

Paskui 
važiuoti
jam aukų) į San Francisco ko
voti, kad Lietuvon būtų grą
žintas Lietuvos liaudies pra
keiktas ir pasmerktas smeto- 
nizmas!

Ir šitam “krown-princukui” 
padeda toki Klingos, Tyslia- 
vos, Oliai ir kiti, karo prieš 
Tarybų Sąjungą trokštą kava
lieriai.

Maskva, kovo 13.— Pra
nešama, kad pagal nacių 
vado įsakymą Karaliaučiu
je hitlerininkai urmu šaudo 
civilius, vyrus, moteris ir 
vaikus. Tai dėl to, kad žmo
nės paskleidė prašymą pa
siduot apsupantiems mies
tą raudonarmiečiams, nes 
Karaliaučiaus gyventojams 
jau nusibodo bergždžiai 
kentėti.

naciais
ir dar

fašistų 
septy-

Leidžia Mainieriam Bal
suoti dėl Streiko

Suburta Iki 70,000 Jan
kių Antrapus Rheino, 

Sako Vokiečiai

Šimtai Amerikos Bom- 
banešiy Parėmė Raud.

Armiją ties Stettinu
London, kovo 13.— Ber

lyno radijas sake, kad jau 
60 iki 70 tūkstančių ameri
kiečių persikėlė iš vakari
nės į rytinę Rheino upės 
pusę .ir užėmė kelis gyvena
muosius punktus. Naciai 
siunčia vis daugiau savo 
jėgų, atremti jankius.

Vokietijoj Išsivystąs 
Partizanų Veikimas

Grąžindama Rumunijai šiau
rės Transylvaniją, Tarybų Są
jungos vyriausybė įsakė, kad 
Bucharešto vyriausybė saugo
tų tautinių mažumų interesus.

» Kiekviena tauta ir tautelė, 
gyvenanti šiaurės Transylva- 
nijoje, privalo turėti pilną tau
tinę laisvę, —- laisvę savo kal
bėję plėsti kultūrą, apšvietą; 
laisvę politikoje.

Tik tą principą priėmusios 
ir jo besilaikančios, Balkanų 
šalys galės taikiai sugyventi.

Dar 5,600 Tony Bombų Nu
mesta į Dortmundą

London. — Anglijos ir 
Amerikos bombanešiai pa
leido dar 5,600 tonų bombų 
į Dortmundą, karinių fab
rikų miestą, Ruhr srity j, 
vakarinėj Vokietijoj. O jau 
pirmiau vien anglai buvo 
numetę 16,500 tonų bombų 
į Dortmundą.

Washington. — Darbo 
Departmentas ir Karinių 
Darbų Taryba pripažino 
minkštųjų angliakasyklų 
mainieriams teisę kovo 28 
d. balsuoti, ar jie streikuos 
ar ne, jeigu unija nesusi
derės su kompanijomis. To
kius balsavimus leidžia 
Smith-Connally įstatymas, 
vadinamas “prieš streikus.”

Šveicarija. — Girdėt, jog 
keliuose Ruhr srities mies
tuose vakarinėje Vokietijo
je gyventojai taip pat ėmė 
bruzdėti prieš ' nacius ir 
reikalauja taikytis. Prane
šama, kad išsivystąs parti
zanų veikimas prieš nacius 
įvairiose Vokietijos vieto
se.

London, kovo 13. — 650 
Amerikos bombanešiu va
kar smogė Swinemuendei, 
Vokietijos uostui ir laivyno 
stovyklai. Jie numetė 3,250 
tonų bombų į karinius tai
kinius Swinemundes uosta
miestyje, kuris yra saloje 
skersai Stettino Įlankos 
žiočių į Baltijos Jūrą, į žie
mius nuo Stettino uosto.

Didieji Sovietų bombane
šiai dvi dienas pagrečiui 
triuškino karinius ir fabri
kinius vokiečių punktus 
Karaliaučiuje, Dancige ir 
Gdynioj e.

no upės, kaip rodo naujau
sias talkininkų pranešimas. 
Amerikiečiai pasiekė vie
tas už dviejų mylių nuo di
džiojo karinio vokiečių 
plento tarp Frankforto 
prie Mainz upės ir pramo- 
ningiausios Ruhr srities, 
vakarinėje Vokietijoje.

Pravdos Pastaba Dėlei 
Suomijos Rinkimų

linkėj nuo vokiečių Danci
go srityj. Sovietų artilerija 
bombarduoja hitlerininkus 
Gdynioj ir Dancige. Rau
donarmiečiai užėmė svarbų 
geležinkelių mazgą Tčevą, 
13 mylių į pietus nuo Dan
cigo. Be to, jie paėmė dar 
100 gyvenamųjų vietų šioje 
apygardoje. Per dieną bu
vo suimta daugiau kaip 2,- 
000 vokiečiu kareiviu ir o- 
ficierių.

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
rašo, kad Suomijos (Fin- 
liandijos) seimo rinkimai 
šios savaitės gale nėra vien 
tik vidujinis Suomijos rei
kalas; sako, Jungtinės Tau-j

VOKIEČIU RIAUŠĖS 
MIUNICHE PRIEŠ 

KARO TĘSIMA

Rundstedt Sužeistas?
Šveicarijoj gauti praneši

mai teigia, kad jau ne von 
Rundstedtas komanduoja 
nacius prieš amerikiečius ir 
anglus, o kas kitas. Rund
stedtas esąs sužeistas.

Stockholm, Šved. — Šve- 
tos tėmys, ar tuose rinki- i dų spauda gavo žinių is 
muose bus pilnai pravesti i Vokietijos, 
demokratiniai dėsniai, pri- gyventojai kelią 
imti Krymo konferencijoj, reikalaudami sustabdyt ka- 

Pravda primena, jog Ko-!r^- ~ Miunichas yra nacių 
munistų Partija Suomijoj j ParLjos grmtavietė. 
yra antra skaitlingiausia to 
krašto partija, nors suomių 
valdžia tik praeitą spalių 
mėnesį pripažino šiai parti
jai teisę gyvuoti ir veikti.

kad Miunicho
riaušes,

Iš Vokietijos pasienių 
pranešama, kad įvairiuose 
miestuose susidarė darbi
ninkų komitetai prieš karo 
tęsimą ir prieš nacių parti
ją-

Bern, šveic. — Eina gan
dai, kad naciai pašalinę 
feldmaršalą von Rundsted- 
tą iš komandos vakarinia
me fronte.

Naciai sustabdę susisieki
mus telegrafu ir telefonais 
tarp Miunicho ir kitų vie
tų. Jie taip pat uždraudę 
kitiems gyventojams eiti į 
darbininkų gyvenamas mie
sto dalis, kur didžiausias 
bruzdėjimas prieš karą.

Sakoma, jog vokiečius y-

SMOGĖ KURILLAMS 
Amerikos bombanešiai 

vėl atakavo Japonijos Ku- 
rilių salas ir šukele tokius i pač sudrebino amerikiečių 
gaisrus, kad jų dūmai kilo į prasiveržimas per Rheino
15,000 pėdų aukštyn. upę. Nes nacių propagan- 
----------------------------------- idos minister. Goebbels ne-

PRANCŪZAI TEISIA ADMIROLU ESTEV/ IR EILį “i-

KIT[I VICHY VADŲ, KAIP FRANCIJOS IŠDAVIKUS ;sią Rheino.

Įdomiausi dabar reiškiniai 
rodosi Jugoslavijoje, kurios 
vyriausybės priešakyje stovi 
komunistas maršalas Tito.

Jugoslavija bus federacinė 
respublika, kurią -sudarys Ser
bija, Kroatija ir Makedonija.

šios tautos turės savo tau
tinius seimus, ir vieną bendrą
jį viso krašto parlamentą, va
dinamą Sobranje.

Popiežiaus spauda užgin
čija gandus, kad jis rengia
si pradėt derybas su Sovie
tais.

Tai bus panašu, kaip Tary
bų Sąjungoje: kiekviena res
publika turi savo tarybas 
(parlamentus) ir visos respu
blikos turi vieną bendrą, aukš- 
Čiausįjį parlamentą bei tarybą.

Paryžius. — Eina teismas 
prieš francūzų admirolą 
Jean - Pierre Estevą, kaipo 
nacių bendradarbį, o Fran- 
cijos išdaviką. Pamatiniai 
kaltinimai prieš jį yra šie:

Adm. Esteva, būdamas 
Vichy Francijos (Petaino 
kvislingų) gubernatorium 
Tunisijoj, atsisakė padėt a- 
merikiečiam įsiveržt į fran- 
cūziškąją šiaurinę Afriką, 
nors prez. Rooseveltas du

kartu kreipėsi į jį tuo rei
kalu.

Esteva laisvu noru per
vedė Šiaurinės Afrikos ko
mandą į nacių rankas. Jis 
pristatė daug maisto afri- 
kinei vokiečių kariuome
nei; atmetė Laisvųjų Pran
cūzų atsišaukimą priešintis 
vokiečių išsikėlimui į Tuni
so uostamiestį po to, kai 
talkininkų laivai išlaipino 
savo kariuomenę į Šiaurinę 
Afriką.

Admirolas Esteva rekru
tavo darbininkus ir kariuo
menę vokiečiams ir atsišau
kė į Laisvųjų Francūzų ka
rius, kad nustotų kovoję 
prieš nacius ir bėgtų iš 
fronto.

Esteva, 64 metų amžiaus, 
teisinasi, kad jis buvęs vi
siškoje vokiečių galioje ir, 
girdi, nieku nebūtų galėjęs 
amerikiečiams, padėti; be 
to, esą, jis bijojęs, kad na
ciai būtų žudę francūzus

Tunise, jeigu jis būtų tai-1 
kavęs amerikiečių įsiverži
mui.

Laukia teismo ir genero-i 
las Henri-Fernand Dentz, 
Vichy valdžios komandie- j 
rius, kuris priešinosi talki- 'se miesteliuose bei kaimuo- 
ninkam Syrijoj 1941 metais, se vokiečiai rytinėje Rhei- 
Įkaltinba dar 60 atsakingų !no upės pusėje nenori pri- 
Vichy valdininkų ir aukštų imt besitraukiančių atgal 
karininkų. Bet tik apie nacių karių. Jie bijo, kad 
trečdalis jų suimta. Kiti du‘tuomet 
trečdaliai pabėgo pas na- į lakūnai ypač bombarduos 
cius arba “dingo be žinios.”‘tas vietas.

Vokiečiai Bijo Priimti Besi
traukiančius Nacius

Paryžius. — Kai kuriuo-

amerikiečių-anglų
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Desperato Šauksmas
Praeitą sekmadienį Vokietija minėjo 

savo “Didvyrių Dieną”, šią dieną suka
ko lygiai dešimt metų, kai hitlerinė Vo
kietija, nusispjovusi ant Versailės tai
kos sutarties, draudžiančios Vokietijai 
turėti didelę armiją, pradėjo mobilizuo
ti jaunus vyrus kariuomenėn.

Ta proga Hitleris išleido proklamaci
ją į Vokietijos kareivius. Joje tasai pa
dūkelis nieko, žinoma, naujo nepasa
kė, o tik kartojo savo seną “maldelę”, 
būk “žydiškoji bolševizmo ir kapitaliz
mo sąjunga” norinti vokiečių tautą su
naikinti. Žinoma, tai melas.

Bendrai, šis Hitlerio pareiškimas—de
sperato pareiškimas. Jis mato, jis jaučia, 
kaip mato ir jaučia visi vokiečiai, kad 
hitlerinei Vokietijai karas teks pralošti, 
kad ji bus sumušta.

Vienintelė viltis, kuria Hitleris apdo
vanojo vokiečius, yra ši: jūs kariaukite, 
aukokitės, laikykitės iki Jungtinės Tau
tos pavargs. O kai jos pavargs, — tuo
met liausis kariavusios ir vokiečiai bus 
išlošę karą.

Viskas taip paprasta, taip gražu (Hit
lerio akimis žiūrint)! Bet tas ablavukas 
nesupranta vieno “mažmožio”: kodėl gi 
Jungtinės Tautos gali pavargti pirmiau, 
negu hitlerin. Vokietija? Argi vokiečiuo
se nebus žmonių nei su tiek senso, kad 
galėtų tą paprastą tiesą suprasti, jog 
talkininkai yra kur kas, galingesni už 
vokiečius; talkininkai (Jungtinės Tau
tos) gali mušti ir mušti (kad ir lė
čiau) Vokietiją, iki ji visiškai bus sunai
kinta. Tuo pačiu sykiu vokiečiai jto pada
ryti nebegali. Jų spėkos kasdien mažėja. 
Jų miestai nyksta: vienus užima Rau
donoji Armija (rytuose), kitus talkinin
kai vakaruose; kiti gi miestai be atodai
ros yra naikinami talkininkų bombane- 
šių. Naikinami susisiekimai, naikinami 
fabrikai, naikinami žmonėms gyventi na
mai. Viskas verčiama į pelenus.

Netenka abejoti, jog neužilgo vokie
čiams pritruks ir maisto. Na, ir kaip 
tuomet vokiečiai galėtų laikytis?

Desperatas Hitleris, žinoma, nepagal
voja, meluodamas vokiečiams. Jis vo
kiečius mulkino per virš 12-ką metų, jie 
davėsi mulkinami, na, ir jie kol kas dar 
ir šiandien jo klauso, prieš nacius nesu
kyla.

Prieš kelioliką metų buvo skelbiama, 
būk vokiečių tauta esanti “kultūrin
giausia,” “gudriausia”, “apšviesčiausia” 
tauta. Tačiau gyvenimas parodė, jog 
taip nėra. Tą paliudija nacių siautėji
mas Vokietijoje, tą paliudija vokiečių 
barbarų žygiai okupuotuose kraštuose; 
tą paliudija ligšiolinis vokiečių tylėji
mas.

Nei jokia kita tauta pasaulyje nebūtų 
pakentūši tokio suniekšėjusio vado, kaip 
Hitleris;: Bet vokiečiai jį toleruoja, jo 
dar vis klauso.

Žiūrėsime, kaip bus pravestas šis Hit
lerio vokiečiams įsakymas.

'Nauja Šluota Geriau- Šluoja'
Šis žmonių posakis kaip tik pasitvir

tina Rumunijoj. Tuojau po to, kai Ra- 
descu valdžia buvo pašalinta ir įsikūrė 
daug maž Tautiniai Demokratinio Fron
to valdžia, vadovaujama ministerių pir
mininko Grozos, dalykai Rumunijoj pa
sikeitė.

Pirmiausiai ši valdžia pradėjo valyti 
kraštą nuo visokių hitlerininkų, tautos, 
priešų. Šalinami iš vietų valdininkai, ne
tinką toms pareigoms. Jų vietosna ski
riami demokratinio nusistatymo žmo
nės.

Tai vis svarbus reiškinys.
Bet svarbiausias reiškinys yra tas, 

kad dr. Grozos valdžia pasirįžo tuojau 
pravesti žemės reformą. Dvarų, dides
nių, kaip 125 hektarų, žemės bus kbh'fis- 
kuojamos ir jomis aprūpinami mažaže

miai ir bežemiai. Pirmiausiai tačiau bus 
aprūpinti žeme kareiviai, kovoją prieš 
hitlerinę Vokietiją.

Galima įsivaizduoti, kokį prestyžą į- 
gaus Grozos vyriausybė, pravedusi že
mės reformą. Masės žmonių pasijus, 
jog karas ne už dyką buvo vedamas, jog 
po šio karo Rumunijoje bus apkarpyti 
sparnai dvarponiams ir pagerintas pla
čiųjų masių būvis.

Grozos vyriausybė įgys tautoje dide
lio prestyžo ir dėl to, kad ji atgavo Šiau
rės Transylvaniją, kurią Hitleris buvo 
nuo Rumunijos atplėšęs ir atidavęs Ven
grijai — kaipo kyšį įtraukimui Vengri
jos karan prieš Tarybų Sąjungą.

Premj. Stalinas negalėjo perleist Šiaur. 
Transylvanijos Radescu vyriausybei, ku
ri bendradarbiavo su liaudies priešais. 
Kai tik Radescu buvo nuverstas, tuo
met Stalinas pareiškė, jog nuo dabar 
Šiaurės Transylvanija pereina Rumuni
jos žinion, bet, žinoma, su ta išlyga, kad 
rumunai žmoniškai traktuos tautines 
mažumas, gyvenančias paminėtoje teri
torijoje. Didžiausia tautinė mažuma ten 
— vengrai.

Tie žmonės, kurie tikėjosi matyti Ru
munijoje suirutę ir dėl to kaltinti 
Tarybų Sąjungą, apsivylė. Ru
munijoje, atrodo, visa padėtis išsitaisys, 
šalis atliks duotus pažadus karo paliau
bų sutartyje; šalis apsivalys nuo hitleri
nio bnido ir žengs į laimingesnę ir gra
žesnę ateitį. ___________

Tarybinis Patriotizmas
Aš noriu pabrėžti, kad yra didelis 

skirtumas tarp rusų patriotizmo ir ta
rybinio (sovietinio) patriotizmo. Ta
rybinis patriotizmas aukščiau rusiško. 
Tarybų Sąjunga apvienijo 120 tautų. 
Susikūrė negirdėtas istorijoj naujas 
tautų statutas ir tos tautos, šioje ti
taniškoje kovoje, parodė heroišką iš
tikimybę savo didžiai tėvynei—Tarybų 
Sąjungai.

Šitaip pareiškė Tarybų Sąjungos am
basadorius Franci jo j e Bogomolovas. Jis 
pareiškė tai rusų imigrantams Francijo
je, — buvusiajam kerenskiniui ambasa
doriui Maklakovui, admirolui Kedrovui, 
admirolui Verderevskiui ir kitiems ru
sams, pabėgusiems iš Rusijos po ano ka
ro, — buvusiems baltagvardiečiams, — 
kai šie apsilankė pas Bogomolova ir pra
dėjo garbinti Rusiją.

Ambasadoriaus Bogomolovo pareiški
mas turi didžiulės reikšmės, nes jis pra- 
sklaido daug neaiškumų, kuriais besiva
dovaudami tūli žmonės bando žeminti 
Tarybų Sąjungą. Tie žmonės už Rusijos 
nemato Tarybų Sąjungos. Bet ambas. 
Bogomolovas jiems šitaip sako: rusai 
myli Rusiją, ukrainiečiai — Ukrainą, 
bielorusai — Bielorusiją, lietuviai —Lie
tuvą. Tai visai natūralus dalykas. Jie 
myli savo tautas, savo gimtines, nes jie 
yra jų dalimi, jų sūnūs, jų dukterys.

Tačiau, visos šitos tautos sudaro di
džiulę Tarybų Sąjungą, kurioje visos 
tautos lygios, nepaisant jų didumo. Vi
sos šios tautos vieną kitą ne tik gerbia 
ir myli, bet ir gelbsti, gina. Nepaisant, 
iš kurios pusės ir kada priešas užpuls 
bet kurią tarybinių respublikų, kitos 
respublikos stos priešą mušti taip ly
giai, tarytum jos pačios priešo būtų už
pultos.

Čia ir gema naujo typo patriotizmas, 
tarybinis patriotizmas.

Šio karo metu tarybinis patriotizmas 
iškilo aukščiausiame laipsnyje.

Rašydama apie tai, Vilnis primena 
lietuviškiems maklakovams, kedrovams, 
verderevskiams ir kitiems:

Rusija yra dalis Tarybų Sąjungos.
Bet jos yra Ukraina, Baltarusija, Gru
zija, ' Lietuva — iš viso 16 tarybinių 
respublikų.

Maklakovas, Kedrovas, Verderevs- 
kis, po 25 metų patirties, nusiginklavo 
ir atsiprašo.

Ar tai ne pamoka tiems lietuviams, 
kurie piktumo apimti blūdija prieš 
Tarybų Lietuvą, savo seną gimtinę?

Mūsų nuoširdus patarimas Pakš
tams, Tysliavoms, Šimučiams ir vi
siems kitiems: Atveskite, ponuliai, ap
sigalvoki t, apsisvarstykit! Liaukitės 
šmeižę Tarybų Lietuvą. Jūsų žodžiai 
kaip žirniai atsimuš į sieną ir pabirs. 
Jūsų liežuviai yra bejėgiai. Aklas įtū
žimas ir isteriką tik jus pačius diskre
dituos ir sugūbys.

Senoji tėvynė bus gražesnė, bus ger- 
būyiška ir ji bus daug didesnė. Ji bus 
lietuviškesnė taip - pat.

Liaukitės su savo donkišotiškom ta
rybom ir ‘informacijų centrais”, liau
kitės sabotažavę Lietuvoj žmonių šel
pimą! Pasimokinkit iš rusų emigran- 

' tų!

Drg. V. Andru
lio Prakalbos
Vincas Andrulis, Vilnies re

daktorius lankosi į lietuvių ko-! 
lonijas ir sako prakalbas svar-! 
biais klausimais. Jos įvyks se-! 
karnose vietose:

NEWARK, N. J., ketvirta
dienį, kovų 15 d., 7 :30 vai. va
kare, Lietuvių Svetainėj, 180 
New York Avė.

BINGHAMTON, N. Y., pen
ktadienį, 16 d. kovo,ii7:30 vai. 
vakare, prakalbos įvyks Lietu
vių svetainėje, 315 Clinton St.

EXETER, PA., (Pittston ir 
Wyoming apylinkėj), šeštadie
nį, kovo 17 d., 7:30 vai. vaka
re, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, Wyoming Ave., Exeter.

SCRANTON, PA., prakalbos 
įvyks nedėlioj, 18 d. kovo, 2 
vai. po pietų, Meškeliūno sve
tainėj, 134 W. Market St.

WILKES-BARRE, nedėlioj, 
kovo 18 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Progresyvių Kliube, 
325 E. Market St.

Visi skaitytojai raginami ei
ti į šias prakalbas išgirsti tei
sybę apie Lietuvą, apie tai, 
kaip mes galime padėti greites
niam karo laimėjimui, kas bus 
po karo ir kitais svarbiais 
klausimais.

Binghamton, N. Y.
Šis ir Tas.

Pfc George Čeponis jau ve
dęs vyras. Jo sutuoktuvės su 

| lenkų tautos mergina, gyve
nančia Yonkers, N. Y., įvyko 
kovo 7 d., Yonkers, N. Y. į 
vestuves buvo nuvykusios jau
nojo motina Čeponienė, sesuo 
Mary ir teta P. Jasilionienė. 
Jaunavedis jau ištarnavo šios! 
šalies ginkluotose jėgose ketu
ris metus, porą metų išbuvo 
Alaskoje. Trumpu medavimo 
laikotarpiu jaunavedžiai lankė
si ir Binghamtone pas savuo
sius. Jaunavedis yra LDS 6 
kuopos narys.

* * Ji:

Bežaisdami vaikai laidotojo 
Ackley namuose (Conklin 
Ave.), kurie, sakoma,! nebuvę 
užrakinti, rado 5 grabus. Radi
nys išėjo į aikštę ir lapo pa
tirta, kad grabuose guli nelai
doti lavonai. Viešas dalykas 
imtas tyrinėti. Pasirodė, jog 
laidotojas yra kažkur !■ išvykęs, 
laidojimo įrankius pardavęs 
kitiesms laidotojams, •— vadi
nasi, išėjęs iš biznio, tik lavo
nus paliko nepalaidotus, nors 
tyrinėjimas parodo, jog jie įre- 
korduoti kaipo palaidoti. Kai 
kurie iš jų yra mirę net dau
giau negu metai laiko, būtent 
1943 m.

Pasirodo, kad neužtenka lai- 
dotojui pasitikėti, reikią ir pri
žiūrėti, .kad jis savo pareigas 
išpildytų.

* * *
Liet. Literatūros Draugijos 

20 kuopa nutarė paaukoti $5 
steigiamam Archyvui jr pasi- 
mokėti duokles į Liet. Meno 
Sąjungą. Pereitame kuopos su
sirinkime teko perstatyti naują 
narę Birbtą Kastravičkienę.

Kovo 16 d. kalbės čionai Vil
nies redaktorius Vincas Andru
lis iš Chicago. Teks išgirsti aiš
kiai rišamus klausimus apie 
Lietuvos padėtį, apie karo ei
gos pasekmes, apie planuojamą 
pokarinį gyvenimą, apie karo 
kaltininkų nubaudimą J ir tt. 
Labai verta, kad visi Laisvės 
skaitytojai ne tik patys ateitų 
pasiklausyti, bet paragintų at
eiti ir savo kaimynus bei drau
gus. Be prakalbų, bus ir LDS 
dainininkių grupė, vadovauja
ma H. Pagiegalienės, —- sudai
nuos keletą smagių dainų. O 
vėliau bus užkandžiai su arba
ta ir asmeniški pasikalbėjimai. 
Įžanga nemokamai. N. J. 
-------------------------—n--------

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

Atviras Laiškas, Kurį Lai Per
skaito Kiekvienas

Rašo Raymond Arthur Davies
(Tąsa)

Rusų “nuskurusios” drapanos .pasida
rė jums liga. Jūs matote jas žmones dė
vint Čaikovskio salėje. Jūs visaip tuomi 
žodžiu lošiate. O vienok jūs žinote, kad 
rusai jau daugiau kaip trys metai ka
riauja, gi prie jo ruošėsi daug ilgesnį 
laikotarpį. Aš irgi esu matęs medžiagas, 
iš kurių rusų rubai yra daromi. Kokybė 
yra gera, bet jie (rūbai) nėra taip švel
nūs kaip mūsų, nėra taip gražūs, kaip 
mūsų. Jie neturi tų visų padabinimų, ku
rie mūsų moterų suknias padaro tokio
mis gražiomis ir patraukiančiomis. Ru
sai taipgi ištroškę brangakmenių ir gra
žių guzikų. Rusai turi daug ko pasimo
kinti iš mūsų ir, aš manau, kad jie nori 
pasimokinti iš mūsų. Bet jeigu jie tai 
visa dar nėra išmokę, tai tik todėl, kad 
jie buvo taip užimti gaminimu kanuolių, 
jog nebebuvo jiems laiko pasidaryti kas
dieniniam gyvenimui gražesnių smulk
menų. Bill, kas buvo svarbiau: kanuolės, 
ar guzikai?

Pradėjęs žodžiu “nuskurę”, jūs susiža
vėjote žodžiu “prastas”: “prastai maiti
nami,” “prastai aprengti,” “prasta me
džiaga” — tie žodžiai taip gąsdinanti! 
Kodėl jūs tai taip pabrėžiate? Nejaugi 
tam, kad sukelti Amerikos simpatijas 
Rusijos žmonių kovoms dėl išlikimo? 
Ar gal tam, kad užmesti dėmę ant Ru
sijos praeities, nuo Revoliucijos laikų, 
kurią jūs kaltinate “maisto stokoje, kas 
pagimdė prastą kaulų struktūrą?” Tik 
dar daugiau žodžių, Bill. Nejaugi, kas 
žodis, tai doleris? Pasikalbėk su bile ko
kiu1 antropologu ir jis tau pasakys, kad 
abelnai slavai ir mongolai mažesni už 
anglo-saksus ir kad europiečiai abelnai 
trumpesni už amerikiečius. Taip, eilės 
metų amerikoniškas aukštas gyvenimo 
lygis prisidėjo prie pagerinimo mūsų 
žmonių sveikatos ir abelnos išvaizdos. 
Rusai niekad nebuvo pasiekę amerikie
čių gyvenimo lygio, bet jie jau buvo ge
rai ton linkmėn nužygiavę, deja, karas 
sutrukdė tas jų pastangas.

Kaip atrodo, tai jums labai pagailo tų 
“nedamaitintų penkių tūkstančių žmo
nių, kurie turėjo išlaukti net dešimt mi
nučių, kuomet jūs maumojote antrą 
kavalką šokoladu aptepto keikso ir 
gurkšnojo te šampaną.” Well, daug sykių 
aš esu buvęs Čaikovskio salėje, bet jon 
telpa tik pustrečio tūkstančio žmonių, 
antra — ką gi jūs žinojote, kad tie žmo
nės nedamaitinti? Tiesa, mes žinome, 
kad rusai turėjo apriboti mitybą būti
niausiu maistu, kad galėtų susikoncent
ruoti ant karinės gamybos ir armijos 
apmaintinime. Galimas daiktas, kad 
1942 m. ir 1943 metais visa Čaikovskio 
salės publika galėjo būt nedamaitinta.Bet 
jūs lankėtės 1944 metais. Aš nenoriu ti
kėti, kad tais metais jie būtų buvę neda- 
valgę.

Jūs dairėtės salėje ir stebėjotės, 
kur seni žmonės randasi? “Ar jie apsir
go ir numirė baisiaisiais revoliucijos 
badmečiais?” jūs klausiate. “Ar gal jie 
buvo likviduoti (išnaikinti) vėliau per 
valymą?” Kaip skirtingai žmonės mato 
Rusiją! Aš Maskvoje mačiau daugybę 
senų žmonių, po teisybei, aš dažnai bū
davau nustebintas daugumu seno am
žiaus žmonių, kas parodo, kad jaunieji 
žmonės randasi fronte, arba yra žuvę 
kare. Jūs taip pat žinote, kaip ir aš, kad 
Rusija yra daugiausia jaunų žmonių ša
lis dėl nepaprastai aukšto gimimų skai
čiaus, kurį, sakoma, paskatino žinojimas, 
kad pragyvenimas yra užtikrintas.

Jūs sakote, kad viešbutis Maskva, ku
ris, beje, yra toks pats geras kaip ir kai 
kurie geresnieji Amerikos viešbučiai — 
ką jūs pamiršote pažymėti — “rezer
vuotas aukštesniesiems' komunistų virši
ninkams ir Raudonosios Armijos kari
ninkams.” Bet aš irgi esu su reikalu bu
vęs viešbutyje Maskva. Ten aš bėgyje 
vienų metų turėjau interviu (pasikalbė
jimą) su sekamais žmonėmis: su ukrai
niečių istorijos profesoriumi, su dovaną 
laimėjusiu tinkoriumi iš Sverdlovsko, su 
moterų tankinio korpuso karininke, su 
Doneco Baseino darbo unijų pirmininku, 
su kareiviu, kuris pribuvo Maskvon ap- 
laikyti Tarybų Sąjungos didvyrio ženk
lą. Nei vienas iš šių žmonių nebuvo auk
štas pareigūnas.

Jūs sakote, “rusas priklauso prie savo 

darbo.” Beširdiška, ar ne? Aš gi ma- 
ųau, kad gal mes galėtumėme šį sakinį 
pagerinti ir sakyti, kad “darbas pri
klauso rusui.” Aš žinau, kad jūs ir 
“Reader’s Digest” suprasite skirtumą 
tarpe tų dviejų prasmių.

Labai bloga dėl stokos toiletinio popie
rio Rusijoje, ar ne? To popierio stoka 
arzino mane taip pat, kaip ir jumis. Bet
gi aš atsimenu, kad,mes Kanadoje turė
jome elektros jėgą perkelti iš gaminimo 
popierio į gaminimą aluminum. Nuo to 
smarkiai nukentėjo Kanadoje toiletinis 
popieris. Su juomi turime bėdos.

Jūs sakote, “dauguma amerikiečių re
porterių, būdami ant rusiškojo dieto, 
nustoja nuo 10 iki 20 svarų svorio.” 
Veikiausia jūs turite mintyje “New 
York Timeso” korespondentą Bill Law
rence, kuris pusėtinai riebus žmogus— 
aš tai žinau pats iš savo patyrimo, nes 
vieną kartą aš pats turėjau jį nešti. Bet
gi aš, būdamas Rusijoje, užaugau 15 
svarų, ir Ella Winter pakilo svoriu, jei
gu galima čia pasakoti paskaitas iš mo
kyklos — ir aš nemanau, kad nustojo 
svorio Ralph Parker arba Marjorie 
Shaw, arba Alaric Jacob. Dave Nichol 
visada buvo sudžiūvęs. Liesam žmogui 
ant korespondento dieto nesunku.

Jūs sakote, kad Maskvos subvių (po
žeminių traukinių) sistema yra maža. 
Well, bet jie dar tik neseniai pradėjo tą 
sistemą statyti, o vienok jau turi 50 ar 
daugiau stočių, ir vis tebeauga, net ir 
karo metu.

Jūs dramatiškai pakartojate tai, ką 
jūs atsakėte rusui ,kuris paklausė jūsų 
apie atidarymą antrojo fronto. Jūs jam 
atsakėt, kad “mes turime net septynis 
frontus.” Betgi man esant Rusijoje, vie
nas dalykas, kuris didžiausio įspūdžio į 
mane padarė, tai buvo Rusijos žmonių 
dėkingumas už atidarymą vakarinio 
fronto. Ir jie buvo užtikrinti, kad tasai 
darbas bus puikiai pravestas. Tarpe ru
sų nebuvo jokio pasipiktinimo dėl nebu
vimo antrojo fronto. Tik rusai manė, 
jog visas šis karas būtų pasibaigęs daug 
greičiau, jeigu būtų buvęs įsiveržimas 
Europon padarytas anksčiau. Ką gi gero 
jūs padarėte su tuom savo septynių 
frontų atsakymu? Ir kiek teisingas tas 
jūsų atsakymas buvo?

Arba štai jūsų pasakojimas apie bai
sią padėtį dirbtuvėje, kurią jūs sakote 
matę. Žinoma, aš negaliu užginčyti, kad 
toji dirbtuvė nebuvo nešvari ir kad ji 
nedirbo prastai, nes aš jos nemačiau. 
Bet gi aš mačiau net tris įmones (dirb
tuves) būdamas Rusijoje. Pirmoji dirb
tuvė buvo ta, kuri vartoja Kanados'ni
kelį išdirbimui kiečiausio plieno. Ši dirb
tuvė buvo visai panaši į bile dirbtuvę, 
statytą tarpe 1920 ir 1935 metų Jung
tinėse Valstijose bei Kanadoje. Buvo nei 
geresnė, nei prastesnė. Aš taipgi aplan
kiau šalia Maskvos aluminumo kočio- 
jimo dirbtuvę. Tai buvo tokia švari, jog, 
anot žmonių, nuo jos grindų galima bu
vo valgyti. Joje šviesos buvo daug, švie
žio oro užtenkamai, jos darbininkai ge
rai apsirengę ir atrodė gerai maitinami. 
Aš aplankiau didžiausią Rusijoje spaus
tuvę. Ji buvo visai tokia pat, kaip bile 
spaustuvė Amerikoje.

Jūs sakote matęs dirbtuvių vedėjus, 
kurie nežino savo pramonės planų dėl 
gamybos taikos metu. Betgi minėtos 
aluminum įmonės vedėjas žino viską 
apie juos, noriai jais su manimi pasida
lino ir paskui dar juos diskusavo dauge
lyje straipsnių. Cenzoriai tam nesiprie
šino.

Jūs sakote, kad visa gamyba vienos 
kompanijos, kuri gamina Rusijoje auto
mobilius, eina privilegijuotai klasei.. Tai 
tik žodžiai. Ir aš manau, jog tai pigūs 
žodžiai, aukštai, per aukštai apmokami. 
(Autorius, matyt, mano, kad White ga
vo nuo “Reader’s Digest” leidėjų už tuos 
melus brangti apmokėti. — Red.) Ru
sijoje yra trys įmonės, kurios gamina 
automobilius, bet visa jų gamyba eina 
armijai, karo pramonei ir agrikultūrai 
(žemės ūkiui). Laikas dar neatėjo, kad 
privatiški piliečiai galėtų įsigyti auto
mobilį. O kaip su Amerika karo metu, 
Bill?

(Bus daugiau)
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Armijos Slaugių Garbinga 
Praeitis ir Dabartis

Daugelis buvusių sužeis- Bet pinu korpo įgyvendini- 
tais karių ir kiti turėjusio- mo oficialiai, tūkstančiai 
ji progos pamatyti armijos moterų slaugių buvo pa
slaugių pasišventimą ge- siau oficialiai ir pusiau le
piausiai patarnauti kariš- galiai įrodžiusius tokio 
kiams, sunkiose sąlygose, korpo naudingumą ir rei- 
yra išreiškę slaugėms dide- kalingumą ilgų metų prak- 
lę pagarbą ir sykiu nuosta- tišku, pasišventusiu darbu, 
bą jų ištverme. 0 tūlas sta- Pirmosios žinomos ofi-
čiai akysna paklausęs:

“Kaip jūs, slaugės, galite 
išsilaikyti tokiomis smagio
mis prie tokių sunkumų?”

“Tai jūs, tokie kaip jūs, 
kary, esate priežastimi. Jo
kia armijos slaugė negalėtų 
jums pažiūrėti į akis, jei-! 
gu jinai nebūtų pasiruošus 
pernešti viską taip, kaip: 
jūs pernešatė,” atsakė slau
gė kariškiui.

Pagarba didvyriškiems; 
mūsų kariams, troškimas 
jiems pagelbėti s u lyg išgalę i 
daugiausia sustiprina slau
ges jų sunkiose pareigose, i 
Tačiau ir galiūno jėgose 
yra ribos. Armija, laivy- i 
nas, veteranų administraci-! 
ja atsišaukia daugiau 
slaugių karinėms jėgoms,' 
kad užtikrinti kariams pil-i 
nesnį aptarnavimą ir slau-l 
gėms žmoniškesnes darbo! 
sąlygas.

Išreikšdamas pagarbą 
jau tarnaujančioms armi-! 
jai slaugėms, kari# laikraš
tis Stars and Stripes nese-j 
niai išreiškė apgailestavi-i 
mą, kad slaugių nėra dau-į 
giau. Laikraštis nurodo, | 
jog būna nuotikių, kad vie- i 
nai slaugei prisieina aptar-l 
nauti kelis desėtkus ligo
nių. Gi vyriausybės yra 
nustatyta, jog geram ap
tarnavimui reikia vienos 
slaugės prie 15-kos lovų 

'Jungtinėse Valstijose ir 
vienos prie 12 lovų užjū
riuose, kur sąlygos yra 
daug sunkesnės.
SLAUGĖS JAU TARNA-’ 

VO IR CIVILIAME
KARE. |

Istorija mini slauges, tar-i 
navusias mūsų respublikos, 
armijoms jau laike mūsų' 
revoliucijos ir pilietinio ka
ro, nors moterų slaugybos 
skyriaus prie armijos tuo-: 
met dar visai nebuvo.

Mūsų Armijos Slaugių 
Korpas neseniai apvaikš
čiojo savo 44 metų sukaktį.

Tailored Suit

Kriaučiškai siuvamo kostiu
mo forma gaunama nuo 10 iki 
20, 30 iki 48 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

cialės slaugės minimos ge
nerolo Washingtono pasiū
lytame, Continental Kong
rese priimtame 1775 me
tais biliuje, kuriame suda
roma armijos ligoninės de
partment., “matronos prie
žiūroje.” Jos turėjo kloti 
lovas, prižiūrėti ligonius. 
Biliuje buvo nusakyta joms 
mokėti apie 50 centų per 
dieną ir duoti vieną valgį. 
Tas jau skaitėsi dideliu pa
gerinimu palyginus su pir
miau veikusiu įstatymu, 
skyrusiu slaugėms po 15 
centų per dieną arba du 
doleriu per mėnesį.

Tai buvo kalbama apie 
oficiales slauges, kiek jos; 
tuomet oficialumo turėjo.; 
Labai daugelis moterų ke- į 
liavo kartu su savo vyrais! 
ir vaikais kariškiais, teik
damos pagalbu jiems ir ki
tiems kariams liuosnoriai, 
kaipo šeimos palydovės, be 
jokios mokesties. Daugelyje 
vietų istorijoj kalbama apie 
moteris, kurios išeidamos į 
karą išsinešė visas savo šei
mos ištisų gentkarčių. bran
gintas drobes, kad turėtų 
gana tvarsčių savo šeimos 
vyrams ir kaimynams.

Laike Civilio Karo buvo 
sudarytas kontraktuotas 
armijai būrys moterų slau
gių vadovybėje Dorothea 
Dix. Apie jas to karo ko
respondentas rašė:

“Pakantrios figūros vi
są naktį budi prie ligonio 
guolio .. . Švelnus balsas 
teikė neįkainuojamus sim
patijos žodžius, o kada vis
kas baigėsi, švelnios rankos 
uždengė nustebusias akis ir 
suglostė plaukus ant išba
lusios kaktos. Tūkstančiai 
grįžtančių namo vargšų 
parsinešė į savo namus, 
Šiauriuose ir Pietuose, dė
kingus atsiminimus apie 
tas herojiškas moteris.”

Ispanijos - Amerikos ka
re, pagaliau, prieita išva
dos, jog moterys slaugės 
yra nepavaduojama dalimi 
militariškos slaugybos. Ta
čiau Armijos Slaugių Kor
pas tapo įsteigtas tiktai 
tam karui pasibaigus. Pa
sirašyta kontraktas, su už
gynimu daktarės Anitos 
Newcomb McGee, direkto
rės ligoninių korpo, buvu
sio Amerikos Revoliucijos 
Dukterų kontrolėje. Bet 
korpas vis dar nebuvo tie
siogine dalimi armijos ir 
kartais gavo savo įsakymus 
nuo vyriausybės, o kitais 
atvejais nuo privatiškų įs
taigų. Tas prisidėjo prie 
slaugybos sunkumų.

Galų gale, 1901 metais, 
Dr. McGee, pakelta iki vy
riausio operacijų daktaro 
padėjėjos, sulaukė įėjimo 
galion įstatymo, įsteigian
čio oficialį Armijos Slau
gių Korpą. Ji pati parašė 
ir tam įstatymui projektą. 
Iš pradžių korpas augo lė
tai—dar jame buvo trūku
mų, prie to, gal būt, prisi
dėjo ir nebuvimas degančio

reikalo. Kada mūsų kraš
tas įstojo karan prieš Vo
kietiją, korpe radosi tik 
403 slaugės.. Per metus ir 
pusę susimobilizavo 21,480 
slaugių. Reikšdamas joms 
padėką, Kongresas 1920 
metais jas pakėlė į oficie- 
rių laipsnį. O 1944 metų 
sausio 22-rą prezidentas 
Roose veltas pasirašė įstaty
mą, kuriuomi armijos slau
gėms suteikta pilnas, pas
tovus oficierių laipsnis, su 
visomis teisėmis, kokios 
teikiamos to laipsnio vy
rams kariškiams.

Šiandieną Armijos Slau
gių Korpe tarnauja 42,000 
slaugių. Jų reikia kur kas 
daugiau. Armijai būtinai 
reikalinga dar 18,000 slau
gių, laivynui 2,000, vetera
nų administracijai 3,000.

Tai stokai prašalinti, | 
pirmoje vietoje, reikia di-| 
dėsniam skaičiui lavintų 
slaugių stoti į karišką tar
nybą. Kitoms moterims- 
merginoms reikia stoti la
vintis slaugėmis ir jų padė
jėjomis, kad užimti kariš- 
kon tarnybon išeinančių 
vietas. Patrijotinės organi
zacijos taip pat nurodo, 
kad 9,000 negrių slaugių 
turėtų tuojau būti panau
dotos kariškai tarnybai. 
Nurodoma, kad didelis 
skaičius negrių slaugių yra 
pasiryžusios eiti armijos 
tarnybon, bet iki šiol tik 
300 yra priimtos.

Mūsų krašto prezidentas 
nurodė, jog padėtis yra kri
tiška, kad reikia daugiau 
slaugių. Vienuolika armi
jos ligoninės vienetų buvu
sios pasiųstos užjūrin visai 
be slaugių. Tūkstantis 
slaugių esančios pačios pa
talpintos į ligonines ilsėtis 
nuo persidirbimo. Atsižvelg
damas į tą padėtį, prezi
dentas ir pasiūlė Kongre
sui pataisyti Parenkamo
sios Tarnybos Aktą taip, 
kad slaugės būtų draftuo- 
jamos kariškon tarnybon. 
Tas, kaip nurodyta, būti
nai reikalinga šiandien su
teikimui reikalingos prie
žiūros sužeistiems kariš
kiams ir apsaugai patrijo- 
tiškų, liuosnoriai įstojusių 
slaugių sveikatos.

Sveikos, stiprios moterys 
daug pagelbėtų mūsų ar
mijai ir civiliniams ligo
niams mūsų ligoninėse sto- 
damos į ligonines mokintis 
slaugėms padėjėjomis 
(Nurses Aides). Tas žino
jimas ateityje būtų labai 
naudingas ir savo šeimynos 
sveikatai. O šiuo tarpu pa
dėtų sugrąžinti į sveikatą 
tūkstančius didvyriškų mū
sų kovotojų. N. B. S.

Pergalės Darželyje

lu, lapų puvenomis ar! kitomis I 
trąšomis, o kur pašalas išėjęs, į 
jau galima ir apvarpyti — 
anksčiau paruoštą žemę auga
lai labiau mėgsta.

šį mėnesį dar galima genėti 
daugelis krūmokšniu ir vijok
lių. Su medžiais jau reikia ap
sižiūrėti. Jeigu yra 'užsilikę 
nespėtų nuvalyti nudžiūvusių 
šakų, jas geriau nupjaustyti. 
Bet sveikų šakų genėjimas bus 
per vėlu, jeigu medis jau visai 
atšilęs ir pjaunant sultys te
ka.

Apgenėtos rožės, išpjausčius 
storiausius, tamsiausius stie
bus, duoda daugiau žiedų ir 
geresnius žiedus.

Puošmeninių vijoklių yra 
visokių, genimų dabar ir geni
mų vasarą, žinantieji ‘Savo vi- 
joklės vardą galite apie jos 
priežiūrą dasiklausti vietos bo- 
taniškame darže arba rasti in
formacijų botanikos ^vadovė
liuose viešajame knygyne.

Vaismedžiai Mažam Daržui

Ar žinote, kad yra mažų 
veislių vaismedžių, kurie išau
ga nedaug didesni už krū
mokšnius ir galimi auginti vi
dutiniame lote ?

Ar žinote, kad ant vienos 
obeliukės galima įčiepyti ke
liu rūšių obuolius, kad tas vie
nas medelis duotų vaisių per 
visą metą — ankstybų vasari
nių, rudeninių ir žieminių, ar
ba keliu rūšių rudeninių vienu 
kartu ?

Naujos Veisles Vaisiai

Įvairiose mosklo įstaigose 
vedamieji bandymai kas metai 
duoda naujų veislių daržovių, 
vaisių ir žolynų. Pastaruoju 
metu esanti išvystyta nauja 
tomaitė, vadinama Window' 
Box. Ji pilnai atitinkanti savo 
vardu, nes auganti tik apie 18 
colių, aukščio, galima išvesti 
ant vieno stiebo ir duodanti 
kekėmis gražiai apvalių apie 
pusantro colio vaisių, gražių 
pažiūrėti ir skanių valgyti. Ją 
esą galima išauginti ant pa
langės vazone ar mažame dar
žo kampelyje, bile tik saulė
tas. D. S.

Raudonojo Kryžiaus 
Darbai

TVARSČIAI SUŽEISTIEMS

Nuo sausio, 1942 metų, 
Raudonojo Kryžiaus liuosno
riai darbuotojai po visą kraš
tą yra padarę virš 1,500,000,- 
OOO rankomis daromųjų, prie 
operacijų vartojamų tvarsčių 
((bandažų). Apie kas penktas 
iš sužeistų būna aprūpinamas 
tais bandažais. Jiems darbas, 
kaip minėjome, yra liuosnoris, 
daugelis žmonių yra įdėję šim
tus valandų į tą darbą. Tačiau 
medžiagas reikia supirkti ir 
jos nepigios.

Jūsų pasimokamieji į Rau
donąjį Kryžių doleriai ir cen
tai padeda jam išnešti tą at
sakomybę.

San Francisco ir Oakland 
Mezgčjy-Rėmėjy Veikimas

REZOLIUCIJA.
Mes, San Francisco-Oak

land ir apylinkės lietuviai, 
susirinkę Mezgėjų ir Rėmė-

Laikas paruošti dėžes paso
dai — užsiauginimui tomaičių, 
salotų, selenių, kopūstų ir ki
tų daigų ankstyvosioms daržo
vėms.

Rasodai dėžės (cold frame) 
galima padaryti atvirame dar
že, iš šiaurinio šono užstatant 
aukštą lentą, iš pietų, daug že
mesnę, o šonuose užstatant 
nuolaidžias lentas, vienu galu 
aukštu, kitu žemu, kad dėžę 
galėtum pridengti stiklu ar 
audeklu šaltą naktį ar kad ir 
dieną. Lentos duoda užvėją ir 
prilaiko saulės šilumą viduje.

• Daugelis daigų galima pra
dėti ir viduje, ant palangės, 
jeigu užeina gana saulės.

Neužilgo varpysimos vietos 
galima užkrėsti galvijiniu mėš-

BūNANTIEMS Už GROTŲ

Patekusiems belaisvėn ame
rikiečiams vienu iš brangiau
sių dalykų jų siaurame ir ny
kiame už grotų gyvenime yra 
nuo Raudonojo Kryžiaus gau
namieji pundeliai maisto ir ki
tų reikalingiausių smulkmenų. 
Jie siunčiami reguliariai per 
Raudonojo Kryžiaus Tarptau
tinį Komitetą, Genevoj. Bėgiu 
paskiausių 12-kos mėnesių, 
Europoje esantiems karo be
laisviams pasiųsta 187,000,- 
000 svarų reikmenų, sudaran
čių apie 13,000,000 pakelių 
maisto ir virš milioną eilių 
drabužių.

Šis yra vienas iš daugelio 
Raudonojo Kryžiaus dirbamų 
darbų.

Kovo 4 d. laikytam mez
gėjų susirinkime svarstyta 
reikalingumas remti Rau
donąjį Kryžių. Nutarta pa
aukauti tam tikslui $50. 
Nutarta paaukauti $100 
Lietuvos vaikučiams per 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą. Nutarta pasvei
kinti Laisvės Bazarą su 
$10. Nutarta užsakyti 50 
egzempliorių brošiūros apie 
Lietuvos didvyrę Melnįkai
tę.

Nutarta pasiųsti užuo
jautos laišką mūsų kliubo 
pirmininkei M. Radienei 
dėlei jos sūnaus Alberto, 
kuris tapo sužeistas karo 
fronte. Linkime draugei 
Radienei ramintis, o jos sū
nui greitai pasveikti ir su
grįžti pas tėvus.

Nutarta pasiųsti užuo
jautos laišką d. A. Baro
nui. Jį sužeidė automobi
lius jam einant į darbą. 
Taipgi pasiųsti laišką d. 
Baker su linkėjimu jam 
greitai pasveikti. Nutarta 
pasiųsti dovanėlę d. Jano
nienei laike minėjimo Tarp
tautinės Moterų Dienos.

Sekantis susirinkimas 
įvyks pas drg. Mitchelienę, 
San Francisco. Laikas bus 
vėliau pranešta.

Sausio 21 d. drg. Karo- 
sienė davė puikius pietus 
mezgėjoms ir rėmėjoms, 
gražiai svečius pavaišino. 
Susirinkusieji išreiškė rei
kalą remti Lietu-vos vaiku
čius. Aukauja po $5: A. 
Šatas, Chaplikai, Burdai, 
Sutkai, Radienė. Po $3: Ka
rosai, Jankauskienė. Po $2: 
K. Mugianienė, Šilkaitienė. 
K. Šlegerienė $1. Aukų su
kelta viso $36.50.

Surinkta Lietuvių Lite
ratūros Archyvui $7.50.

Susirinkusieji ačiavo drg. 
Karosam už jų vaišes.

Sausio 28 d. bendros mez
gėjų grupės surengė balių 

‘ir sulošė veikaliuką, kurį 
pačios mezgėjos parašė. Šio 
vakaro pirmininkė K. Ka- 
rosienė atidarė programą, 
perstatė bendros mezgėjų 
grupės veikimą. Veikaliu- 
kas atvaizduoja mezgėjų 
grupės susirinkimą, Labai 
gerai suvaidintas. Iš lietu
vių mezgėjų grupės vaidi
nime dalyvavo dd. V. Sut- 
kienė, Šilkaitienė ir J. Kė
blins. Baigdamas vaidini
mą, J. Koblins atsišaukė 
aukų ir žmonės gausiai au
kavo. Šis parengimas atne
šė pelno rėmimui karo 
$874.
TARPTAUTINĖS MOTE

RŲ DIENOS BAN- 
KIETAS.

Kovo 4 d. Mezgėjų - Rė
mėjų vardu drg. Hoffma- 
nienė surengė pietus drg. 
Koblin saliukėj. Drg. Hoff- 
manienė surengė šį bankie- 
tą sveikindama mezgėjų 
grupę už jų garbingą dar
bą, kuriame ir Hoffmanie- 
nė prisideda. Ji dalyvauja 
pažangiųjų lietuvių tarpe 
ir daug prisideda išplatini
me tikietų.

Baigus pietus, drg. . V. 
Sutkienė atidarė programą, 
atsišaukdama į susirinku
sius dirbti, remti mezgėjų 
darbą, kad greičiau laimė
tume karą prieš hitlerizmą. 
Ji pakvietė d. Mugianienę

----------- jų parengtuose pietuose, 
perskaityti nuo Lietuvai širdingai sveikinam Di- 
Pagalbos Teikimo Komiteto tižiųjų 3-jų Krymo konfe-
laišką - atsišaukimą remti rencijos nutarimus.
Lietuvos vaikučius. Susi- I Mes džiaugiamės, kad 
rinkusieji pasižadėjo dirb- mūsų tėvų šalis Lietuva, 
ti, kaip ir visuomet, para- kuri dar 1940 metais nusi-
mai savo gimtojo krašto balsavo tapti dalimi Sovie- 
žmonių. tų Sąjungos, tapo Raudo-

Kalbėjo d. Karosienė apie nosies Armijos .galutinai 
reikšmę Tarptautinės Mo-. išlaisvinta ir dabar pradėjo 
terų Dienos. Sako, mesiatsisteigimo darbą.
sveikinam, viso pasaulio' Mes jaučiamės didžiai 
motinas, jų karžygius su- pagerbti, kad mūsų Pacifi- 
nus, kurie zuna kaio fion- pakraščio miestas San 
te, kad pahuosavus žmoniją i Francisco paskirtas Jungt- 
nuo. žiauraus hitlerizmo. Ji tinį šalių Taikos konfe_ 
ragino dirbti dėl laimėjimo ;rencjjaj laikyti, kur bus 
karo^ remti Raudonąjį gaĮutinai išspręsti taikos 
Kiyzių, duoti kraujo. planai, pateikti pagal At-

Beje, Karosienė jau da-'lantiko čarterį ir Dumbar- 
vė 18 puskvorčių kraujo, ton Oaks nutarimus.
Tai čampionė kraujo dave-| 
ja iš Oakland, Calif.

Kalbėjo A. Šatas. Jis sa
kė, daug nekalbėkime, tik 
duokime pinigų dėl laimė
jimo karo. Kalbėjo E. Vil
kaitė. Ji puikiai nurodė, 
kaip Lietuva yra laiminga,, 
kad Sovietų raudonarmie-1 
čiai ją paliuosavo nuo hit-! 
lerizmo. Gabi kalbėtoja,., 
neseniai pabaigė “public' 
speaking” kursą, bet mažai, 
prisideda veikime. Girdėjo-Į 
me, kad ji daug veikė* gy-i 
vendama Brooklyne, tadl 
turi ir čion nepasilikti nuo1 
veikimo. ,

Programoje turėjome iri 
ispanų dainininkę. Ji gra-i 
žiai padainavo keletą dainų 
ir pašoko klasiškų šokių.

Publika priėmė rezoliu-
ciją - sveikinimą Didžiųjų 
Trijų Krymo konferencijos 
nutarimų.

AUKŲ SURINKTA:
Aukauja po $5: Wm. 

Urbon, F. Straus, Karosie
nė, Burdai, Sutkai, Hoff- 
maniene, Šatas, Demikis, 

• Senbernis, Kučinskas, J. 
'Kazlauskas $3.50. Po $3: 
Mugianiai, Šilkaitienė. Po 
$2: Šilkaitienė, E. Vilkaitė, 
M; Paukštienė, Baltulioniū- 
tė, J. Jazukevičius,K. Matt
son, Juhl, Ešpenza. Po 
$1.50: Dans, Rodrezius. 
Po $1: Barasis, A. Pavi- 
lauskiūtė. Viso $81. Nuo 
baro ir kitų įplaukų $40. 
Šis parengimas atnešė pel
no Lietuvos vaikučių para
mai $121.

Šis suvažiavimas turės 
sujungti dar drūtesniais 
ryšiais Jungtines Šalis ir 
patieks demokratinėm ša
lim taikos ir gerovės gyve
nimą.

Mes pasi žadam visais 
galimais būdais remti tuos 
nutarimus dirbdami karo 
pabūklus, remdami Raudo
nąjį Kryžių, davimu krau
jo, pirkdami daro bonus ir 
dirbdami karo pastangų 
sustiprinimui visais gali
mais būdais.

Rezoliucijos Komisija:
K. Karosienė,
A. Šatas.

Mezgėjų ir Rėmėjų K-tas: 
M. Radienė, 
V. Sutkienė, 
K. Mugianienė.

! Pilnas Kambarys Svečių 
Iš Vienos Šeimynos
Pereitą sekmadienį iš Min

imi į New Yorko Pennsylvania 
| stotį atvyko Mrs. Ascoli ir 15 
! jos vaikų, nuo 4 iki 25 metų 
amžiaus. Jie sustojo pakelyje 

I Į Montreal, Kanadą, kur ran- 
! dasi jų vyras-tėvas, šeima yra 
: Anglijos pavaldiniai, bet visi 
taipgi kalba francūziškai ir 

j portugališkai. Portugališkai 
'jie pramokę gyvendami 9 mė- 
į nesiūs tame krašte.

GIVE
GIVF, MORE

RED CROSS

Scena iš filmos “A Tree Grows in Brooklyn,” jaudi
nančiai perstatančios Brooklyn© eilinės šeimos gyveni
mą, jos kovas už išsilaikymą ir progą pasireikšti savo 
susiedijoje. Žvaigždėse Dorothy McGuire, Joan Blon- 
dell, James Dunn, Peggy Ann Garner, Lloyd Nolan, 
Ted Donaldson. Rodoma Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., New Yorke.
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So. Boston, Mass
Iš Bendro Posėdžio ir LLD 7-to 
Apskričio Jubiliejinio Bankieto

Kovo 4 d. So. Bostone įvyko 
LLD 7-to Apskr. ir LDS 1-mo 
Apskr. valdybų bendras pra
plėstas posėdis, kuris savo po
būdžiu buvo daugiau panašus 
konferencijai.

Apart valdybų nemažai da
lyvavo ir šiaip draugų ir drau
gių, kuriems rūpėjo mūsų vei
klos eiga ir nauji tarimai or
ganizacijų labui.

LLD 7-to Apskričio pirmi
ninkas J. M. K. atidarė šį 
bendrą posėdį ir plačiau paaiš
kinęs posėdžio tikslą ir kokius 
reikalus turėsime svarstyti ir 
tarti pakvietė draugą D. G. 
Jusiu, LLD 7-to Apskr. vice
pirmininką ir LDS 1-mo Apsk. 
pirmininką pakalbėti.

Bendras posėdis buvo gyvas, 
ir draugiškoje nuotaikoje. Liko 
pravesti labai geri tarimai, ku-' 
rie, suprantama, bus įvykdyti 
iki paskutiniam.

Kadangi, 7-tas apskritys tu-i nės sukakties, 
ri pasiskyręs sau kvotą gauti 
šiame jubiliejiniame vajuje ne
mažiau 175 naujų narių, tai 
pasisakyta vesti rimtą agitaci
ją už išpildymą visose kuopose 
joms paskirtų’ kvotų. 7-to Aps. 
kuopos juokų nekrės.

Ant kiek yra garbinga pati 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
ant kiek yra garbingas savo 
praeiČia mūsų 7-tasis Apskri
tys, ant tiek visos kuopos ir 
kuopų nariai savo kultūriniu 
pakilimu rūpestingai imsis dar
bo atlikimui savo garbingų pa
reigų.

Manau, tokiu tai supratimu 
draugai ir draugės imsis darbo 
ir darbuosis mylimos organi
zacijos didesniam paauklėji- 
mui. O nereikia nei sakyti, ko
kias gražias pasekmes apturė
sime.

Tad visų kolonijų draugai, 
didesnių ir mažesnių, visi sto-i 
kime prie ryžtingo darbo jubi-Į 
liejiniame vajuje!

Užsidegkime kovūnų dvasia 
ir raudonarmietišku ūpu, sie
kime savo pasibrėžto tikslo! 
Imkimės darbo visi ir tuojaus. I 
Nenuilskime tame 
liepos mėnesio, — iki mūsų 
tikslas nebus galutinai pasiek
tas. Smarkiau darbo imsimės, 
greičiau ir lengviau kvotą iš- 
pildysime.

P / a ka I b ų M aršrut as.
Kadangi mes gauname drau

gą Andrulį į mūsų apskritį 
tik dešimčiai dienų, tai mesi 
negalime visų kolonijų padeng 
ti, todėl mūsų apskrityje pra 
kalbos įvyks sekamose vietose :|

Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo

Boston, Mass.
Vakare
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Tai tiek, 

dengti draugu 
gailėtina, kad 
turėti tolimą svetį ir gerą kai-: 
bėtoją. Prakalbas reikia reng-i 
ti visur, kur paskirta. Tokiu 
būdu mums pasilieka kitos la
bai svarbios 4-rios kolonijos, 
tai Nashua, Lowell, Lawrence 
ir Haverhill, šioms kolonijoms 
apskritys pataria tarpusavyje 
susitarus gauti kalbėtojus iš 
Brooklyno. Ir tai, žinoma, sek- 
madiepiais, nes ten darbo die
nomis negalima rengti prakal
bų dėlei nuolatinių darbų. Vi
sos kolonijos privalo darbuotis 
taip, kad visur būtų geros 
sėkmės.

ALDLD 7-to Apskričio
Jubiliejinis Rankiotas.

Kovo 4 dieną, užsibaigus sėk
mingam LLD 7-to Apskr. ir 
LDS 1-mo Apskr. valdybų ben
dram posėdžiui buvo didokas 
būrys žmonių Liet. Pil. Kliubo 
svetainėj, žmonės smagiame 
ūpe linksmai šnekučiavosi. Pil
nai pasitenkinę puikiais talki
ninkų pasisekimais, kaip va
karų, taip ir rytų frontuose. 
Prie kokio būrelio tik prieisi, 
užgirsi rūpestingą pasitarimą

j planingam darbui. Mintis ver
žėsi galvon: Tokiems tai žmo
nėms sekasi konstruktyvis dar
bas. Tokie tai žmonės išauklėja 
puikias organizacijas ir pas
kleidžia demokratinę apšvietą. 
Tokios tai dvasios žmonės' per-

i galingai laimi šiame pasauli
niame kare vaduodami pasaulį,

1 kultūrą 
i bariško 
• visiems 
i tis.

Bet štai, netrukus
Į bostoniečiai, kuriems 
: garbė surengti šį puikų 
ijinį bankietą
metų sukakties,

[garbingoji Lietuvių Literatūros 
Draugija, skubiai pradeda sta
lus statyti ir juos puošti, tarsi 
kokiai didžiausiai iškilmei.

l Taip, tai yra labai brangios 
sukakties paminėjimas!

Ir tik pasižiūrim, kad jau 
pilnutėlė svetainė gražių svečių 
prisirinkus sveikinti jubilieji-

ir civilizaciją nuo bar- 
fašizmo. Tuomi mums 
tenka kilningai džiaug-

draugai 
tenka 

j ūbi lie
pa m i nė j imu i 30

kaip gyvuoja gy-

labai
Niau-

gerai

Harrison ir Kearny, 
New Jersey

sudaro didelės vertės siunti
nius.

A. Kukaitienė raportavo, 
kad per jos pasirūpinimą ta
pę surinkta aukų grynais pi
nigais iš šių asmenų :

Brocktono Liet. Piliečių 
Kliubas aukojo $25.

Po $5: A. Kangiserienė, W. 
Yurkevičius, F. Pūkelis, Geo. 
Davis ir A. Kiela.

Po $2: A. Tamulevičius ir 
J. Yanciunas.

Viso pasidaro $54.
Aleksandras Mickevičius jau 

seniai aukojo Lietuvos žmo
nėms, bet per klaidą jo var
das nebuvo pažymėtas, buvo 
$1. W. Yurkevičius dar nese
niai aukojo tam pačiam tiks
lui $1. Sykiu $2.

Teatrališko Ratelio veikian
tis komitetas pereitą mėnesį 
paskyrė dėl perstatymo teat-1 
ralį veikalą, kuris užsivadina:' 
“Dėdė Atvažiavo,” tai yra, 
klasiška ir juokinga komedi
ja. ši komedija bus suvaidinta 
šį pavasarį, balandžio 14 d. 
L. T. Namo salėje.

Ratelio nariai, kuriems rolės 
tapo paskirtos, dabar labai 
rūpestingai pradėjo savo prak
tikas. Montelliečiai, kada tik 
lošdavo, visuomet patenkinda
vo savo publiką. Galima tikė
tis, kad ir dabar nebus kitaip.

Liuosybės Choro nariai, po 
vadovyste Edwardo šugerio, 
pradėjo rimtai mokintis nau
jas dainas. Jų. tikslas yra, kad 
prisiruošti būsiančiam koncer
tui, kurį mano turėti šį pava
sarį. Linkiu jiems gero pasi
sekimo.

Šiais laikais dailės parengi
mai retai kada įvyksta, todėl 
žmonės pradėjo išsiilgti jų iri 
dabar nekantriai laukia pa-i 
skirtos dienos koncertui arba 
teatrui.

X. Kareivis.

Philadelphia, Pa.lankome susirinkimus bei pa
rengimus, be darbo negyvena
me.

Virš minėti argumentai, kad 
“aš dirbu,” neturi jokio patei
sinimo. Mes žinome, kad jūs 
išeinate ant vadinamų “good 
times.” Labai keistai yra ma
nančių draugų, kuomet susiti
kęs jam primeni apie susirin
kimą ar parengimą, tai gauni 
atsakymą bei išmetinėjimą, 
kad jūs ten su visokiom ko- 
lektom ir t.t. Bet mes žinome, 
kad tie draugai nueina į sau 
priešingą parengimą ir nume
ta daug daugiau pinigų ir vis
kas būna gerai. Tai yra dau
giau negu gėda!

V. W. Zelin.

Svarbus Parengimas.
Iškilminga Juozų diena atsi

bus kovo 18 d., Rietuvių Tau
tos Katalikų šventos Marijos 
parapijos svetainėj, 331 Reed 
street.

Apvaikščiojimas prasidės 4 
vai. po pietų. Bus skani vaka
rienė ii’ kitokių pamarginimų. 
Užkviečiame visus draugus ir 
drauges dalyvauti, nes bus la
bai linksmos Juozų varduvės, 
kaip ir pereitais metais.

Rengėjai.

Šis Tas iš LLD 136 Kuopos 
Veikimo

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad šį metą mūsų kuopos pil
dantysis komitetas didžiumoje 
pasikeitė: Organizatorius A. 
Kųšlis atsisakė, jo vietoj 
vienbalsiai išrinktas M. žoly
nas; finansų raštininkė F. 
Shimkienė atsisakė, jos vietoj 
išrinktas P. Ramoška; proto
kolų rašt. V. W. Žilinskas, 
taip pat mėgino atsisakyti, bet 
negavus kandidato jo vieton, 
tai vienbalsiu užgyrimu pasi
liko tas pats. Dar turiu pri
minti, kad per porą metų mū
sų kuopa neturėjo knygjaus 
bei literatūros platintojo, tai 
šiemet ta spraga užpildyta, 
knygų tvarkytoja bei literatū
ros platintoja tapo išrinkta 
Ona Žilinskienė. Kiek jau yra 
žinoma, jai šis darbas sekasi, 
todėl kuopa tikisi gerų pasek
mių.

Vasario 25 d., kuopa turėjo 
parengimėlį, kuris gerai pavy
ko, nes ir pelno liko 22 dole
riai. Virš minėtą pelną ypa
tingai padidino M. Pakštienės 
dovana, už kurią buvo surink
ta $5.55. Dovaną gavo B. Kuš- 
lienė. Ir dar po 1 dol. aukavo: 
O. Slipchikienė ir Varpius. 
Kuopa už virš minėtas dova
nas ir aukas širdingai dėkoja.

Kovo 4 d. laikytame susi
rinkime buvo diskusuota apie 
ALDLD 30 metų gyvavimo ir 
ta proga 
Nutarta, 
turi būti 
narį.

Taip pat nutarta : kadangi 
praeitame vakarėlio parengi
me liko pelno keletas dolerių, 
tai paaukoti sekančiai: LPT 
Komitetui 10 dol., Laisvės ba- 
zarui 5 dol., LMS 3 dol. ir 
LLD Centro Knygų Archyvui 
2 dol., ir dar ant blankos su
rinkta 8 dol. Tokiu būdu Cen
tro Archyvo Komitetui 10 do
lerių.

Būtų žingeidu žinoti, kur 
tie mūsų draugai eina ir ką jie 
veikia laike susirinkimų? Nei
gi ant parengimų jų nematysi! 
Rodosi, ypatingai dabartinis 
laikas yra toks svarbus, kad 
jokiu būdu protaujantis žmo
gus negali nesidomėti pasauli
niais įvykiais. Fašistai, social- 
fašistai ir suklaidinti 
kai zuja, darbuojasi
Lietuvos žmones, prieš jų pa
čių įsteigtą valdžią ir progre
są, o mūsų daugelis taip vadi
nami progresyviai žmonės vi
sai nekreipia domės! Tiesa, 
Jie dabar atsakys: mes dirba
me, neturime laiko, bet juk 
mes visi dirbame ir tie, kurie

Montello, Mass

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

įgauti didesnę įtekmę 
miesto lietuviu visuome- 
Mūsų žmonės pilnai pa
vietiniam komitetui ir

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome AkiniusLietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto vietinis skyrius pra
deda 
mūsų 
nėję, 
sitiki
nesibijo savo aukas Lietuvos 
žmonėms įteikti jo priežiūrai. 
Tas, gal būt, paeina nuo to, 
kadangi mūsų komiteto nariai 
visuomet atlieka savo užduotis 
pagal nusistatymo visų Ame
rikos progresyvių lietuvių ir 
teisingai eina savo pareigas 
tame labdaringame darbe.

Komiteto narių susirinkimai 
įvyksta beveik kas savaitę 
Liet. Taut. Namo kambariuo
se. Ten jie išduoda raportus iš 
jųjų darbuotės; ten jie rimtai 
apkalba ir planuoja kiekvieną 
žingsnį, kad šelpimo darbas 
eitų pasekmingai ir atneštų 
gerus rezultatus.

Padidinimui pašalpos fondo 
mūsų, komitetas nusitarė su
ruošti draugišką vakarienę, 
kuri įvyks šio mėnesio 17 d., 
t. y. šeštadienio vakarą. Pel
nas, suprantama, bus paskir
tas sušelpimui Lietuvos žmo
nių. Kiekvienas nuoširdus 
žmogus turėtų dalyvauti šia
me parengime.

Vėlesni raportai liudija, kad 
patys komiteto nariai darbuo
jasi be sustojimo. Vieni sutai
so batus, kiti surenka drapa
nas. O dar kiti nusiperka au
deklo ir gamina drabužius. 
Pavyzdžiui, draugė D. Bart
kienė pagamino tris dešimtis 
sijonukų ir keturias dešimtis 
kepuraičių. Nemažai pagami
na ir kitos draugės: J. Stigie- 
nė, H. Rindžiaučienė ir M. 
Banevičienė yra daug prisiu
vę visokių dresiukių. Kitos mo
terys, nors nėra komiteto na
riais, bet vienok turi atvirą 
širdį pašalpos reikale. Tenka 
paminėti, kad J. Tamulevičie- 
nė ir Eva Adomaitienė paau
kojo labai daug ir gerų dra
panų. Jųjų aukotos drapanos

kės pareigas. Ji pridavė čia 
pat, apskričio pirm. Karsonui 
gražią dovaną, kuris ir įteikė 
draugei Lukienei. Tai buvo iš
pildytas metinės konferencijos 
tarimas.

Draugė Lukienė susijaudi
nusi ačiavo karštai visiems 
apskričio nariams ir pasižadėjo 
toliau darbuotis LLD labui. Ji 
pareiškė, jog kuomet ši garbin
goji Draugija organizavosi, ji 
buvo tik 7 metų amžiaus mer
gaite ir vaikystės dienas leido 
Maine valstijoj. Tik dabar ji 
mato, kokis tuomet didelis dar
bas buvo dirbamas ir juomi 
šiandien visi džiaugiamės. 
Draugė Lukienė šiomis dieno
mis gavo pranešimą, Jog jos 
mylimas brolis žuvo kare! Jos 
sesuo Emilė Vilkanskienė,
venanti 28 Marlboro St., Bel
mont, Mass., šiuo laiku labai 
sunkiai serga. O čia dabar ve, 
tokia graži jubiliejinė iškilmė! 
Tas viskas taip susimaišė į 
krūvą, ji sako, kad tas mane 
nepaprastai sukrėtė. Giliausios 
užuojautos tau, drauge!

Tarpe kalbėtojų buvo papil
domi tarpai gražiomis daino
mis. Draugas Ignas Kubiliūnas 
keletą dainų sudainavo 
vykusiai, kuris, kaip ir 
ra buvo lydimas karštų 
mų. Taipgi nepaprastai
sudainavo mūsų apylinkėj žy
mi dainininkė Frances Beau
doin (Kurgoniūtė), Lowellyj 
gimus ir užaugus. Ji dar maža 
būdama gražiai programuose 
dalyvaudavo Ateities žiedo 
Draugijėlės parengimuose. Aš 
pirmą kartą išgirdau ją suau
gusią dainuojant. Mes visi gro
žėjomės jos dainavimu. Ypa
tingai jos daina: “ Rusija
Brangi Šalis Laisvoji" karštai 
įšildė visų jausmus. Kubiliū
no sudainuota: "Naujoji Ga
dynė Jau Švinta" irgi labai 
atitiko šiam momentui. Gal būt 
Harmonijos Grupės kvartetas, 
kuriame dainuoja R. Niaura, 
Ig. Kubiliūnas, Leo žilaitis ir 
draugas švedas, pilnai nusijau- 
čia, kaip puikiai jie sudainavo 
7-to Apskr. surengtame jubilie
jiniame bankiete, tai mano jo
kie komentarai jiems hebepa- 
gelbėtų. Tik tiek galiu pasaky
ti: valio Harmonijos kvarte
tui! Tai pažiba pažangiosios 
dailės darželyje!

Visi programo dalyviai pir- 
maeiliškai atliko savo pareigas, 
ir už tai LLD 7-tas Apskritys 
labai ačiuoja dainininkams už 
dainas, o 2-rai kuopai už pasi
darbavimą surengimui šaunaus 

Apgailestauju, kad 
negalėčiau suminėti vardų, ku- 

Apskr.irie ir kurios darbavosi tam

priklauso

pirminin- 
draugas

gavimą naujų narių, 
kad kiekvieno nario 
pareiga gauti naują

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Thomas J. Klimaitis
Graborius—Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
Tek 3-6723.

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

FotografasF. W. Shalins
(SHALINSKA8)

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.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

1 dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

Rūpestingųjų gaspadinių pa
raginti svečiai pradėjo eiliuotis 
už ilgų baltų stalų ir vis glau
džiau viens prie kito, kad tik 
daugiau susitalpinti, čia, apart 
pirmiau jau sutiktų svečių, pa
sirodė Dr. J. F. Borisas, Dr. 
Jonas Repšys, d. Zeivis, dd. 
Zinskai, d. Buzevičius, d. Kaz
lauskas, d. Niaurienė, d. Rei- 
nardiene su savo sesere, d. Sty- 
gienė ir eilė kitų, kurią vardus 
nebegaliu atsiminti ir suminėti. 
Ir taip liko nusėstos visos sė
dynės, o stalai nudėti skaniu 
maistu: paukštienos, kiaulienos 
ir visokių tešlinių gardėsių, 
kas labai tikto svečiams. Už tai 
maisto gamintojoms 
didelis ačiū.

Programo vedimui 
kauti turėjo garbę
Stasys Reinardas. Dainų pro
gramas buvo labai puikus, kaip 
ir priderėjo, jis buvo išdidžiai 
atliktas gerų dainininkų ir 
gražiomis dainomis. Lyg pa
rink tinai buvo atžymėta 30 me
tų mūsų .kultūrinės pirmynžan- 
gos. šis puikusis programas, 
įskaitant ir kalbas, buvo atlik-

darbe iki tas vietinėmis spėkomis, išauk
lėtomis 7-to Apskr. ribose.

Programą pradėjo draugas 
Robertas Niaura, puikiai sudai
nuodamas keletą dainų, akom
panuojant pianu draugei žu-

■ kauskaitei. Ji visiems daininin
kams akompanavo, tuomi at
likdama didžiausią koncertinę, bankieto. 
dalį. '

Kalbėjo LLD 7-to 
t pirm. Karsonas. Jis paaiškino, j surengimui. 
I ką mums reiškia Lietuvių Li- 
Iteratūros Draugija ir jos 30 •wood, Mass.l . . ......i metų gyvavimo jubiliejus. 
į gerbė LLD įkūrėjus i pakitus 
| darbuotojus dėl Draugijos la- 
bo. Paprašė svečius atsistoti 
minutei pagerbimui žuvusių 
kovoje su fašistinėmis gaujo
mis už išlavinimą senojo kraš
to Lietuvos ir vadavime pa
saulio nuo fašistine barbariz
mo. Buvo suminėtas generolas 
Ivanas D. černiachovskis, ku
ris garbingai žuvo laisvinda
mas Baltijos kraštą.

Vėliau kalbėjo daktaras J. 
; F. Borisas literatiniame ir kul
tūros klausime. Daktaras J. 
Repšys kalbėjo prisimindamas, 
kaip po susiorganizavimui 
ALDLD kuopos dygo ir 'bujojo 
visose kolonijose ir dabai’ turi 
puikiausius to darbo vaisius. 
Daktaras labai gražiai įvertino 
Draugijos leidžiamą žurnalą 
“Šviesą.”

Draugas Domininkas G. Ju- 
sius kalbėjo apie 
išlęistas knygas, 
leidinys išleistas, 
per tuos 30 metų 
skleista ir kultūrinio darbo at
likta. Prisiminė apie LLD Cen- 
tralinį Archyvą ir paprašius 
tam reikalui aukų buvo suau
kota virš $48.00. Tai bus kre
ditui LLD 7-to Apskr.

Vėliau kalbėjo draugė 
kienė, primindama, jog 
šiandieną, minėdami 30 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
gyvavimo, kartu pagerbiame ir 
apskričio, raštininkę 
Domicėlę Lukrtnę už jos besi- 
d.arbavimą apskričiui per vie- 
nuoliką metų, einant raštinin-

20 d., Nor
21, Stoughton, Mass.
23, Bridgewater, Mass. I
24 d., Montello,
25 d., po pietų,

Dabar, kas lieka mums 
šiam istoriniam bankietui 

Pa- ryti, tai visuose miestuose -

Mass.
South

katali- 
prieš

25
26,
27,
28,

dieną, 
Mass.

tą pačią 
Worcester, 

Gardner, Mass. 
Hudson, Mass.

Lynn, Mass, 
mes galime pa- 
Andruliu. Ap
tik tiek galima

W. 
ką

pa-

LLD puikias
Visų jų 51 
Kaip daug 

apšvietos pa-

Zins- 
mes 

metų

draugę

po 
da- 
ko-< 

lonijose - kuopose gyvai dar
buotis gavimui kuodaugiausia 
naujų narių. Lai su mūsų kvo
tų išpildymu taip .puikiai išei
na, kaip išėjo ir pavyko su ju
biliejiniu bankietu. Tai bus 
apvaliai visomis pusėmis lai
mėta Septaintajam Apskrityje.

J. M. Karsonas.
LLD 7-to Apskr. pirm.

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

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

Newark, N. J
Svarbus Masinis Mitingas 

ir Prakalbos.
įvyks .ketverge, kovo 15 d., 

180 New York Avė., 7:30 va
kare. Kalbės Vincas Andrulis 
iš iChicagos, Vilnies redakto
rius. Newarke prakalbos reika
lingos. Toks momentas, kaip 
šiandien yra Europoj, kiekvie
nam reikia žinoti jo eiga ir 
svarba visoms tautoms. Kalbė
tojas sugabus išaiškinti da
bartinę Lietuvos situaciją ir 
abelną stovį žmonijos, karo pa
sekmes ir jo pabaigą. Taipgi 
bus aiškinama Lietuvos padėtis 
ir kaip geriausia susisiekti su 
savo giminėmis ir pažįstamais 
Lietuvoje.

Visus ir visas kviečiajne.
Rengimo 'Komitetas.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PURLIO

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS,
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE
STAGG 2-5046

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

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 161h St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

I



Trečiadienis, Kovo 14, 1945 Laisvč—Liberty, Lithuanian Pady, Penktas puslapis

Rusai Susijungė Vakari-! 
niame Odro Šone

Vokiečių radijas sakė, 
kad Sovietai sujungė kelias 
savo prietiltęs vakarinėje 
Odro upės pakrantėje į vie
ną liniją. Iš savo užimto 
Kuestrino raudonarmiečiai 
bombarduoja tolesnes nacių 
pozicijas. Berlynas teigė, 
kad rusai ypač smarkiai 
puola nacius Lebus ir Kles- 
sin srityje. Lebus stovi už 
33 mylių į rytus nuo Ber
lyno.

Trečioji Armija Suėmė 
Dar 16,000 Vokiečių

Paryžius. — Generolo 
Pattono Trečioji Amerikos 
armija Koblenzo srityje su
ėmė dar virš 2,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių. Pat
tono kovūnai per savaitę 
paėmė nelaisvėn 16,000 na
ciu, t

Daugmeniškai Gramzdinami 
Japonijos Laivai

Manila, kovo 13. —Jung
tinių Valstijų bombanešiai 
nuskandino bei smarkiai 
padegė ir, matomai, sunai
kino dar šešis japonų kro
vinių laivus Chinijos Jūro
je, linkui Foochow ir Hong 
Kong miestų.

Hollywood Streikas
Hollywood, Calif.— Sus

treikavo 15,000 judamųjų 
paveikslų studijų darbinin
kų dėl ginčo, kurie darbai 
turėtų priklausyt kuriai iš 
Darbo Federacijos unijų.. 
Tai vienų Federacijos unijų 
streikas prieš kitas.

MASKVOS SKUNDAS 
PRIEŠ PLASTIKO SAU- 

VALIĄ GRAIKIJOJ
Maskvos radijas kritika

vo Graikijos gen. Plastiro 
valdžią, kad jinai laužo su
tartį su graikų Demokrati
niu Tautos Frontu ir mėto 
laukan visus to fronto pri
tarėjus iš valdinių vietų.

MAŽIAUS ANGLIES 
TEBŪSIĄ KŪRUI

Washington. — Kuro ad
ministracija įspėjo, kad an
glies naudojimas kurui tu
rės būti apie 20 procentų 
sumažintas per 12 mėnesių, 
pradedant nuo ateinančio 
balandžio 1 d. Negana esą 
pagaminama anglies.

4 A

Maskva. — Sovietų kovū
nai visuose frontuose kovo 
11 d. sudaužė bei apšlubino 
168 vokiečių tankus ir mo
torines patrankas; nušovė 
102 jų )lėktuvus.

Maskva. — Balaton eže
ro apylinkėj, Vengrijoje, 
sovietinė kariuomenė atmu
šinėjo priešų atakas ir su
naikino dar 54 jų tankus ir 
motorines patrankas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro repeticijų diena 

pakeista iš trečiadienio j penktadie
nį. Sekančias repeticijos įvyks penk
tadienį, kovo 16 d., 8 v. v. Todėl 
visi choro nariai įsitėmykite pakei
timą ir būkite laiku repeticijose.— 
F. J. Repšys. (61-62)

PHILADELPHIA^ PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks

15 d. kovo, 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Prašome skaitlingai dalyvauti, 
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)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Žemės Dalijimo Darbai 

Svėdasų Valsčiuje
43 mažažemiai ir bežemiai, 

kurie buvo gavę žemes 1940- 
41 m., dabar ją iš buožių pa
tys atsiėmė. Atsiimta 260 ha. 
žemės. Iš fondo naujai žemės 
gavo 41 valstietis varguolis iš 
viso 368 ha. Valstybės miš
kams buvo grąžinta 609 ha.

Lietuvos Tarybiniuose Ūkiuose
Lietuvių TSR tarybinių ūkių 

vadovybė ypatingą dėmesį at
kreipė į veislinių gyvulių au
ginimą, kuriais vėliau bus ap
rūpinti Lietuvos TSR valstie
čiai, ypatingai naujakuriai.

Ukmergės apskrityje Le- 
vanpolio tarybiniame ūkyje 
įsteigia veislinių karvių (ža
lųjų veislės) auginimo bazė. 
Šioje bazėje jau sutelkta 35 
aukštos vertės veislinės kar
vės. žalųjų veislės galvijų au
ginimo bazė steigiama ir Ma
žeikių apskrityje, Medemrodės 
tarybiniame ūkyje.

Juodmargių veislės galvijus 
augina Telšių apskrities tary
biniai ūkiai.

Veislinių kiaulių farmos 
įsteigtos Panevėžio apskrityje, 
Murmolių tarybiniam ūkyje ir 
Šiaulių apskrities Gietaužių 
tarybiniam ūkyje organizuoja
mas veislinių juodgalvių avių 
auginimas.

Paskutiniu laiku tarybinių 
ūkių vadovybė perėmė savo 
žinion Panevėžio viščiukų pe
ryklą ir esantį prie jos veisli
nį paukštyną. 1945 m. numa
tyta įsteigti 24 naujus paukš
tynus, ypatingai Panevėžio ra
jone ir kituose, esančiuose ar
ti geležinkelių, rajonuose.

1945 m. tarybiniuose ūkiuo
se numatyta sodinti daug cu
kriniu runkeliu ir tabako. Cu
krinių runkelių auginimui ta
rybiniuose ūkiuose paskirta 
1000 ha, o cukrinių runkelių 
sėkloms auginti'— lOO^ha.

Tabako plantacijos numaty
tos Biržų apskrities Joniškėlio 
tarybiniame ūkyje ir Panevė
žio apskrities Augustavo tary
biniam ūkyje.

(ELTA)

Kiaulininkystės Išvystymas 
Pagelbiniuose Ūkiuose

TSRS Liaudies Komisarų 
Taryba priėmė nutarimą dėl 
kiaulininkystės organizavimo 
pagelbiniuose ūkiuose. Liau
dies Komisariatams duotas už
davinys padidinti mėsos ištek
lius pramonės įmonių darbi
ninkų ir tarnautojų maitini
mui pagerinti.

Sudaryti gyvulių auginimo 
ir kiaulių penėjimo planai, 
panaudojant savo maitinimo 
išteklius pagelbiniuose ūkiuo
se, daržovių sandėliuose, val
gyklose ir kitokiose ūkio įmo
nėse. 1945 metais pagelbiniai 
ūkiai turi padidinti šakniavai
sių sėją ligi tokio kiekio, kad 
galėtų užtikrinti kiaulių mai
tinimą, organizuoti dirbtinas 
ganyklas prie fermų esančiuo
se sklypuose ir t.t.

Nutarime siūloma taip pat 
plačiai organizuoti rinkimą 
liekanų nuo individualaus ir 
visuomeninio maitinimo mies
tuose ir darbininkų kaimeliuo
se. Liaudies Komisariatams, iš- 
pildžiusiems kvartalinius kiau
lių auginimo ir penėjimo 
planus, TSRS Liaudies Komi
sarų Taryba leido parduoti 
darbininkams ir tarnautojams 
paršiukus individualiam augi- 
nimub

(TASS-ELTA).

Mažeikių Alaus Darykla 
Dirba

Vokiečiai iš Mažeikių taip 
skubiai traukėsi, kad nespėjo 
išsprogdinti daugelio įfrionių. 
Jų tarpe išliko sveika ir Ma
žeikių alaus darykla. Nors 
alaus darykla nebuvo susprog
dinta, bet apiplėšta buvo ge
rokai. Buvo išgabenta visa tai, 
kas tik galima panešti ar pa
vežti. ,

Vokiečiams pasitraukus, tą 
pačią dieną į įmonę atėjo dar

bininkai, kurie ėmėsi įmonę 
saugoti ir tvarkyti naujai ga
mybai.

Remonto buvo nemaža. Rei
kėjo iš ko nors gauti trūksta
mas dalis, diržus, manometrus 
ir kita. Susitvarkyta ir šiuo at
žvilgiu : diržų gauta pasisko
linti, pritaikyti seni manomet
rai. Jmonė pradėjo darbą jau 
lapkričio 15 d., o gruodžio 11 
d. į rinką išleisdama ir alų.

Su gamyba buvo sunkus rei
kalas, nes priešas buvo išga
benęs visą žaliavą. Pradžiai, 
trestui tarpininkaujant, žalia
vos buvo gauta iš “Guberni
jos.” Po Naujų Metų tikimasi 
gamybą išvystyti pilnu tempu.

Veikia Cukraus Fabrikas
N Cukraus Fabrikas yra vie

nas jauniausių šios rūšies įmo
nių, nes baigtas statyti dar vi
sai neseniai. Jis vienas visame 
Pabaltijyje suskubo atstatyti 
grobikų vokiečių padarytus su
naikinimus ir dar šiais metais 
pradėti cukraus gamybą.

Bebėgdami vokiečiai su
sprogdino fabriko elektros sto-: 
tį, tiekusią 750 kilovatų elek
tros energijos. Stambesnių 
įrengimų jie nesuskubo sunai
kinti, tik išsivežė 15 elektros 
motorų, daug medžiagų, apie 
60,000 maišų ir sudegino dar
bininkų poilsio namus bei val
gyklą. Taip pat jie buvo pa
degę ir cukraus sandėlį, bet 
fabriko darbininkų pastango
mis gaisrą pavyko užgesinti.

Pradžioje fabrikas atrodė 
tiesiog beviltiškai. Susprogdin
ta turbina ir generatorius, iš
grobti motorai, transmisijos, 
paimtos visos transporto prie
monės: sunkvežimiai, vežimai, 
arkliai.

Tačiau po kelių mėnesių 
kruopštaus darbo, tiek darbi-; 
ninkams, tiek fabriko vadovy
bei parodžius didelių pastan
gų, fabrikas gruodžio pradžio
je pradėjo darbą.

Šiuo metu darbas fabriko 
vyksta pilnu tempu. Į parą vi
dutiniškai gaminama 7 — 8 
tūkst. kilogramų aukštos ko
kybės cukraus. Pašarui tinka
mas perdirbtas žaliavos dalis, 
runkelius, melasą fabrikas 
perleidžia tiems valstiečiams, 
kurie statė cukrinius runke
lius. Be to, jiems numatytos 
nemažos premijos cukrumi.

Cukrinių runkelių cukrin- 
gumas šiemet neblogas. Paly
ginti su kitais metais net ge
resnis. Tįk dėl sausos vasaros 
ir karo veiksmų gautas ma
žesnis runkelių kiekis, kaip 
paprastai.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mestis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairią 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių Ir Įsitėmykite 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 abejones 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

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

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odos. Nu
deginimo, Nušutimo, Gėlimą Ausies, 
Nesveikumą Nosies ar Burnoj, Žaiz
das, Skaudėjimą ir tinimą Blauzdų, 
Gėlimą Kornų, nuo Šalčio ir nuša
limo if 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—03 Putnam St.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

‘ T. - ' ' - ' -11 - ’ - 'L . -,.j

Išsiuntej ai - 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)

SUPERINTENDENT. Flatbush, 35 šeimos.
S100, 3 kambariai, pirmos lubos. Vyras gali 

dirbti kitur. Skambinkite po 7:30 P.M. 
INGERSOLL 2-5868.

(63)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Reikalingi dirbti Long Island City spaustuvėj. 
PATYRIMAS NĖRA BOTINAS 
Švarios, linksmos darbo sąlygos.

Seniai įsteigta kompanija.
Puikiausia proga pakilimui ir pastovus 

darbas.
Reikalingas įrodymas Amerikos Pilietybės

ŠAUKITE IRONSIDES 6-3800 
MISS KLEBING.

Ar rašykite: Lithuanian Box 302K
20 West 43rd St.. N. Y. City.

Ml)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sebftklingas Zerkilas ........................... 25c
DVARINĖ PANA, graži apysaka .... 25c
GRIGO Kalėdos ir nusiminimas se

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

čius išgelbsti nuo smcrtlcs ......... 25c
Geros namines rodos ir daug juokų 15c 
Trys uėkeiktos karaliaus (lukterės ..... 25c
RAGANA ir keliaunikas Jonas ........... 30c
KELIAUTOJAI į Šventų žemę JERU-

ZOL1MĄ .................. ..1...................... 25c
Kabalas, Zobovos Knygute ..................... 10c
Praloto Olšausko Darbeli ................. 25c
Ko .Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

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

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

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

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gaspadinystės pamokinimų............. ,1.00

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

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

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Nuo Venerinių ir Vėžio ligos $2.25c 

Mostis nuo bile kokio niežulio skaudulio, 
rožės Įsikirtimų, apdeginu) ir vėžio $2.25.

Nervų ir nuo sutukimo po 85c; Inkstų 
arbata, varo akmenėlius 60c; Kraujo Va
lytojas 60c; Kosulio, Kokliušo ir Dusulio po 
60c; Vandeninės ir Širdies Ligos 60c; Pa
taisymui Vyriškumo 85c; Nuo Užsisenėjusio 
Kataro (hey-fever) 85c; Nuo Cukrinės Li
gos (diabetų) 85c; Nuo Pražilimo ir Pleis
kanų’ 60c; Nemalonaus kvapo iš burnos 85):; 
Reumatišką sausgėlą 60c; Palangos Trejan- 
kės (stambios) 60c; nuo surūgusio pilvo 
((licart-burn) 85c; Pailių arbata ir mostis 
po 85c; 1 '

Nuo pupučką ant burnos ir kitokių odos 
išbėrimą $1.25.

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

M. ŽUKAITIS 
834 Dean Street, 

SPENCHRHjftT, N, Y.

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

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

DRAFTSMEN
Elektriniai ir Mechaniški

Dęsigneriai
Patyrę Prie Elektra Varomo 

Fabriko
Industrijinių Budinkų Design.

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

(61)

DAILYDĖS
PJOVIKAI

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

Laikas ir pusė už viršlaikius. 
Minimum 57 Valandos.

NUOLAT.
ROME LUMBER CO.
810 RICHARDSON ST.

• BROOKLYN(61)

Paprasti Darbininkai
GERA ALGA; GEROS 

VALANDOS
Gregg’s

Brass Foundry
259 Bertrand Ave.

Perth Amboy, N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

(63)

BUFFERS
PATYRĘ

PECKURYS
LAISNIUOTAS

įrankiu Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J. 
Free Employment Office

Įėjimas iš 
230 RIDGEWOOD AVE., 

Reikalingas atliekamunio 
pareiškimas.

(61)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.
 .(65)

REIKIA VYRU
Fabriko darbui; patyrimas nereikalingas; 
4-F ar tarp 38 ir 50 metu amžiaus; 40 

valandų savaitė. Šaukite dėl pasitarimu
WINDSOR 9-7611.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI (Aptarnavimam) 
CHAUFFEURS 
MECHANIKAI

AUKŠTOS ALGOS; VIRŠLAIKIAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

BOTINA PRAMONĖ
QUEENSBORO FARM PRODUCTS

35-13 41st ST.. L. I. CITY.
2 Blokai Steinway Stotis. 8th Ave. Sub.

(G4)

SUPERINTENDENT, Williamsburge, 4 kam
bariai, 29 šeimos, $60; 2 kambariai, 39 
šeimos, $75. Pavienis ar vedęs. Kreipkitės 

160 South 3rd St.. Apt. 7. 3 iki 7 P. M.
EVERGREEN 7-4681.

(63)
PATIKIMAS VYRAS

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

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

KLAUSKITE MR. BARNABY.
_________ _____________________________ (Xį

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 vakaciją ir 2 savaitės ligoje 

paliuosavimo 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

VIETA GREENPOINT. BROOKLYN.

ALGA $142.50 J MĖNESĮ 
5% DIENOS. 2 SAVAITĖS VAKACIJU 

PRANEŠKITE VISKĄ SMULKMENIŠKAI, 
AMŽIŲ. DRA1-TO 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 į Valandą Pradžiai

NUOLAT DABAR IR PO KARO.
Gera Proga Tinkamam Vyrui

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

(61)

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Kreipkitės
WOBURN CHEMICAL 

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

HARRISON, N. J.
Reikalaujama atliekamumo pareiškimo. 

t (63)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKA1
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.
(62)

VYRAI, patyrimas nereikalingas, būtinai Ka
rinei Pramonei. Nuolatinis pokarinis darbas. 
Pradžiai 75c iki 85c į valandą, prisideda 
viršlaikiai. Arli visų subvių. 10 minučių nuo 

42nd Street. STILLWELL 4-5289.
MlMEX COMPANY, 45-11 Davis St.,' L.T.C.

(61)

HELP WANTED—FEMAL E 
REIKALINGOS MOTERĮ 5

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Mokines Fabriko Darbui
Ištisą dieną darbas

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str., 

PHILADELPHIA, PA.
. (65)

MOTERIS VALYTOJA. 55c Į VALANDĄ. 
VAKARAIS. MATYKITE

SUPERINTENDENT, 233 BROADWAY.
(63)

HELP. WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS--MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas 
AUKŠTAS UŽDARBIS

5 DIENŲ SAVAITft 
Lengvas Darbas.

NORWOOD LAUNDRY 
3388 FULTON STREET 

BROOKLYN 
APPLEGATE 7-8010

Fulton Street Bus — Gatvekariu iki 
Crescent St. B. M. T. Jamaica Li

nijos Stotis Crescent St.
______________________________________ (63)

V1NGIUOTOJOS— 
LINAVOTOJOS 

DRAPERS—FINISHERS 
Darbas dirbtuvėje prie Suknelių.

Patyrusios. GERA ALGA. NUOLAT. 
VIRŠLAIKIAI.

ROSEWEB FROCKS
1400 BROADWAY, N. Y. 10-tos lubos 

(63)

VIRĖJA—DALIAI LAIKO 
9 A. M. iki 1 Po Pietų.

Prie Bar ir Grill 
GERA ALGA. NUOLAT.
LOUIS FREEMAN 
35 SOUTH 3RD ST., 

BROOKLYN. 
(MOSKY)

________________________________________________ (63)

MOTERYS 
VALYTOJOS 

8 A.M. IKI 4 P.M. 
KAS SAVAITE DIENAI PALIUOS^’OJAMA.

PARSONS HOSPITAL 
35-06 PARSONS BLVD. 

FLUSHING. L. I.
_____________________________________ (61)

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI.
Puikios aplinkybės.

NUOLATINIS DARBAS SV 
ŠIEK-TIEK VIRŠLAIKIŲ 

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

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

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-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

 (XI

REIKALINGOS
LAKELIŲ KLIJUOTOJOS

IR

IBONKAS PILSTYTOJOS 
GEROS ALGOS

Kreipkitės

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

(6P

STENOGRAl'E—TYPIST 
PATYRUSI. GERA PROGA. 

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

________________ _ ____________________ (62)

ATYDOS!!!
Nuolatinis Darbas Su Aiškia 

Ateitim. 
Dabar ir po Karo 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA 

Lengvas. Švarus Darbas 
'Daug Ekstra Pagelbų 

Yra Vietos Dėl:
SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORIŲ 

IR TRIMERIŲ
Kreipkitės Bile Dieną Savaitėje 

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

20 EAST BROADWAY 
HACKENSACK, N. J.

Bušų Linijos: No. 18. 34 ir 165 sustoja pusi 
bloko nuo fabriko.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 
______________________________________ (61)

Skalbyklos Darbininkės 
Visuose Departmentuose 
Patyrimas Nereikalingas

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

B. M. T. 4TH AVE. SUBVE 
IKI 25TH ST. .

HOLLAND LAUNDRY 
226 25TH STREET 

BROOKLYN
(•n

f

Į
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Neangliškos Spaudos 

Pasirinkta Filmą
Radijo programoje iš mies-

Drg. Andrulis Atvyko 
Pirmadieni

Vincas Andrulis, vienas iš

Laisves Bazaras Jau Tik 
Už Poros Dienų

Lt. Miles Lustig Žuvo 
Karo Veiksmuose

lietuvių liaudies dienraščio Vil
nies redaktorių, Chicagoje, 
pribuvo j Brooklyną kovo 12- 
tą. Svečias pareiškė pageidavi
mą ir viltį pasimatyti su vi
sais asmeniškais ir dienraščio 
Vilnies draugais brooklyniečių 
jam surengtose prakalbose 
kovo 13-tos vakarą, Piliečių 
Kliubo salėje. Namuose atlan
kyti draugus, sakė svečias, 
vargiai teks, nes čionai jisai 
tik porai dienų. Prie to, spė
kos prie laikraščio ir pas juos 
nedidelės, norisi šis tas para
šyti iš kelionės, prisideda vie
nas kitas laiškas rašyti pas- 
kiausiame susisiekime su kolo
nijomis. Vakarais prakalbos ir 
susirinkimai, svečiavimuisi lai
ko nebelieka.

Kovo 15-tos vakarą V. An
drulis kalbės jau Newarke.

Lazauskas Turėjo Šau
nią Įkurtuvių Pramogą

Įsikūrimui naujai įsigytame 
Bar & Grill versle, 337 St. 
Nicholas Ave., Ridgewoode, 
Jonas Lazauskas viešai pa
kvietė savo draugus ir šiaip 
visuomenę pas jį svečiuosna 
atidarymo vakarą, kovo 10-tą.

Toji didžioji Laisvės iškiL 
mių iškilmė, trijų dienų pasi
linksminimas, įvyks jau gale 
šios savaitės, kovo 16, 17 ir 
18-tą.

Bazaras visais vakarais 
prasidės anksti, kadangi da
bar anksti, 12-tą valandą, kas 
vakaras turės užsidaryti. Tad 
prašome įsitėmyti pradžios 
laiką:

Penktadienį ir šeštadienį 
prasidės nuo 5 po piet.

Sekmadienį, paskutinę die
ną, nuo 1 po piet.

Penktadienį ir sekmadienį 
bus dainų programos. Pirmą 
vakarą mus palinksmins dai
nomis Aido Choras, brookly- 
nietis, vadovaujamas Aldonos 
Anderson (Žilinskaitės). O 
sekmadienį atvyksta svečias 
choras Pirmyn, iš Great Neck, 
vadovaujamas Almos Kasmo- 
čiutės.

Kas vakaras šokiai: 16-tos 
vakarą šokiai prasidės nuo 8,

17-tą nuo 7, 18-tą nuo 6 vaka
ro.

Ir kas vakaras išpardavimas 
tų gražių dovanų, kurių skel
bimus matote kas dieną šiame 
puslapyje, čionai skelbiama 
daugiausia iš toliau atsiųstos 
dovanos, kurios ateina iš anks
to. Paskutinėmis dienomis do
vanų ateina gausiausia iš vi
sur — iš toli ir iš artimųjų. 
Vietinių-brooklyn iečių dauge
lis dovanų ateina su jų. dova
notojais tiesiog Į bazarą, jas 
skelbiant matome tik po ba- 
zaro. Kad nepraleisti progos 
įsigyti už vis gražiausias, la
biausia pageidaujamas, atsi
lankykite iš pat pradžių. Ta
čiau ta pati problema būna ir 
per visą bazarą, iki užsibai
giant — vienos dovanos išei
na su jų pirkėjais, kitos dar 
ateina su jų dovanotojais.

Kviečiame visus rengtis da
lyvauti bazare. Prašome kvies
ti visus, kurių mūsų skelbimai 
gal nebus pasiekę.

Lt. David Miles Lustig

Laisvės Bazarui
Dovanos

Svečių turėjo pilnutėlę gana 
erdvią savo įstaigą, vos galė
jai praeiti. Daugeliui prisiėjo 
ir kėdėmis naudotis pasidali
nant.

Svečiai atrodė linksmūs, bet 
perdaug linksmų ar triukšmin
gų nesimatė nei vieno. Patsai 
šeimininkas su grupe pagelbi- 
ninkų visus aprūpino gėrimais, 
o Julia Lazauskienė, su savo 
draugėmis, pavaišino svečius- 
viešnias gerais valgiais. O val
gių prigaminusios tikrai šfei- 
myniškų — kugelio, keptų mė
sų, kopūstų, trintų bulvių ir 
kitko. žodžiu, turėta šauni 
pramoga, šokiams grojo Stu- 
kas su savo grupe. Rep.

Prisipažinęs Kaltu Dėl 
Kūdikio Mirties

Elmer Wagner, 21 m., prisi
pažino teisėjui kaltu dėl savo 
dukrelės mirties.

Wagneriai prieš apie metus 
laiko gyveno 415 Central Avė., 
Brooklyne. Ten jie susilaukė 
kūdikio. Trijų savaičių mergy
tės verkšlenimas Wagneriui 
taip įkyrėjęs, kad jis pamiera- 
vęs kumščiu jai į šoną ir ji nu
tilus. Už trijų dienų jis pats 
ją palaidojęs pakelyje prie 
stulpo Bellmore, L. L, susuk
tą į blanketą. O žmoną, nura
minimui, išsivežęs Kaliforni- 
jon. Bet žmona sugrįžo viena 
ir pranešė policijai apie nuo- 
tikį. Atkasus kūdikį, rado, kad 
jai sulaužyti trys šonkauliai ir 
ranka. Tėvą areštavo.

Wagner jau pirmiau buvęs 
kalėjime. Dabar, pirm nuteisi
mo, jį padavė ligoninėn ištir
ti jo protą.

Daiktais
Monika Stelmokienė, Brook

lyn, N. Y., rankom labai gra
žiai išsiuvinėtą kvartuką.

Peter Walkins, Coal Center, 
Pa., rankom padarytą kirvį.

B. Markevičienė, Rochester, 
N. Y., rankom apmegstą ab- 
rūsą ir 4 gražiai numegstus 
dalykėlius.

ALDLD 161 kp. (per M. 
Baltrušaitis) Seattle, Wash., 
labai gražų rankom apmegstą 
abrūsą. (Guest Bath Towel)

A. Kaulakis, Auburn, Me., 
didelį vilnonį blanketą.

Vera ir Wally Bunkai, 
Brooklyn, N. Y., gražią statu
lą.

A. ir P. Mikalauskai (savi
ninkai grosernės po 36 Scholes 
St., Brooklyn, N. Y.) ; budil- 
ninką, medinę beskutę ir pe- 
lenyčią.

Pinigais
M. Strižauskienė, Waterbu

ry, Conn, (bl.) : Bill Yokubo- 
nis, $5. J. ir M. Strižauskai, 
$3. Po $2: Bronius Marcinio- 
nis, Antanas Antanavičius. Po 
$1: K. Danise^ičius, Joseph 
žemaitis, L. Žemaitienė, F. J. 
Repšys, V. Krasnitskas, T. Vi
sockis, Draugas iš Waterbu- 
rio, Ida Abložienė. Po 50c: 
M. Ciplijauskas, S. E. Vedžio
tas, E. Lusas, M. Baliunas, Ig
nas Raulauskas, A. Balčiūnas, 
Jonas Bartkus. Antanas, 25c. 
Viso $24.25.

San Francisco-Oakland, Ca
lif. Mezgėjų Kliubas (per V. 
Sutkienę), $10.

Bladas Zoruba, New York 
City, N. Y., $3.

Jonas Markevičius, Roches
ter, N. Y., $1.

širdingai aČiuojame už gra
žias dovanas ir finansinę pa
rama. c

Laisvės Administracija.

Raudonasis Kryžius Eu
ropoj Veiks Dar Bent 1

Metus Po Karo
Amerikos Raudonasis Kry* 

žius ir jo veikla turės pasilik
ti dar nors metus Europoje po 
užsibaigimo karo, pareiškė 
Basil O’Connor, nacionalis pir
mininkas. Dėl ko taip, jisai 
paaiškina sekamai:

“Penki milionai vyrų lauks 
perkėlimo namo ar į kurią 
kitą karo sritį. O jeigu bus 
palikta okupacinė armija Vo
kietijoj, Raudonasis Kryžius, 
reikia tikėtis, pasiliks teikti 
patarnavimus ir tai armijai.”

Reiškia, Raudonasis Kryžius 
ir jo veikimui fondai tebebus 
reikalingi ir karui pasibaigus 
iki bus visiškai išgyventa karo 
pasekmės, visi kariai parvež
ti namo.

Kalbėdamas per radiją Co
lumbia Broadcasting Sistemos 
ryšiais, p. O’Connor pastebė
jo, jog trys divizijos jau sukė
lė virš pusės savo kvotos.

Karo Departmentas prane
šė Mr. Elias Lustig; gyvenan
čiam 6 Chesterfield Road, 
Scarsdale, N. Y., kad jo sūnus, 
leitenantas David Miles Lustig, 
tapo užmuštas Chinijoj, try
liktojoj misijoj su bomberiu.

Jaunas Lustig ėjo pareigas 
navigatoriaus. Priedams, jis 
žinojo pareigas telegrafisto, 
bombardieriaus ir buvo in
struktorium oro kelių žinybos. 
Baigęs Lawrenceville mokyklą 
1935 metais ir Princeton Uni
versitetą 1939. Orlaivininko 
komisiją gavo 1941 m., gegu
žės mėnesį ir tapo pakeltas į 
pirmojo Įeit, laipsnį 1943 me
tų rugpjūtį; San Marcos Ar
mijos Lėktuvų Stotyje, Texas, 
kur jis buvo ešelono pavaduo- 
j a n č i u k o m and notoj u.

Gegužės mėnesį pereitų me
tų jis išvyko užjūriu ir birže
lio 5-tą jau dalyvavo pirmo
joj misijoj virš Bangkok. Tai 
buvo pirma skraidančio forto 
ataka ant priešų teritorijos. Jo 
bazė buvo Indijoj, ; su 20-ta 
Bomberiu Komanda, Pereito 
lapkričio 6-tą jį apdovanojo 
orlaivininko medaliu.

Mirtį jisai sutikęs grįžtant 
iš mūšių, lėktuvui tapus nušau
tu ir įgulai turėjus lėktuvą ap
leisti parašiutuose. Kaip pra
neša jo tėvui jo draugai, jis 
nukritęs į mažą upę ir prigė
ręs. Jo kūną rado tik už kelių 
dienų. Tėvas mano, jog jisai 
buvo pirmiau sužeistas ar gal 
jo parašiutas n e atsidarė, nes 
sveikas ir liuosas būdamas, jis 
būtų ir didele upę perplaukęs, 
kadangi buvęs ekspertas plau
kikas.

tavos stoties WNYC, kovo 2- 
rą, buvo paskelbta neangliš- 
kosios spaudos filmų kritikų 
ratelio pasirinktoji filmą. Ta
sai ratelis, atstovaująs 94 ne- 
angliškus laikraščius, pripaži
nęs Paramount gamybos filmą 
“Going My Way,” kaipo ge
riausią 1944 metų filmą.

Fredric March pripažintas 
tų metų geriausiu vyru ąkto- 
riu suvaidinime rolės filmoje 
“Adventures of Mark Twain.”

Barry Fitzgerald, airis akto
rius, vaidinęs senuką kunigą 
Fitzgibon, pripažintas geriau
siu antraeilėje, žvaigždę pa- 
remiančioj rolėj. Jis vaidino 
su Bing Crosby filmoje “Going 
My Way.”

Greer Garson pripažinta ge
riausia žvaigžde aktore filmo
je “Madame Curie.”

Antrai vietai ratelis parin
ko filmas Metro-Goldwvn-Me- 
ycr “Dragon Seed” ir 20th 
Century-Fox gamintą filmą 
“Song of Bernadette.”

Ratelis taipgi įteikė padėką 
filmų industrijos Karo Veik
los Komitetui įvertinimui to 
komiteto teikiamų pasilinks
minimo programų kariškiams 
daugeriopuose karo frontuo
se. Andrew Valuchek, varde 
ratelio, įteikė padėką. Walter 
T. Brown, patsai karo vetera
nas, buvo jos priėmėju, varde 
Karo Veiklos Komiteto. Brow- 
nas nurodė, jog pateikimas fil-

mų armijoms užjūryje kaina-1 
vo filmų industrijai virš 43 mi-Į 
lionus dolerių.

“Kariškiams filmos,” sakė; 
Brown, “yra sekamu didžiau
siu akstintoju moralo po laiš
kų iš namų.”

Tarpe eilės išreiškusių pa
dėkos neangliškajai spaudai ir- 
filmoms už rėmimą karinių Į 
pastangų buvo Elmer Davis, < 
Arthur Israel. Sigmund Gott-! 
lober, maj. Orton Hicks, New-į 
bold Morris ir kiti. i

Šuo Sudegė Gaisre
Buster, šeimos šuo, lojimu 

išbudino iš miego Mrs. Edyth 
Sykes ir jos dukterį Pauline. 
Išbudtįsios, jos pajuto kamba
rius esant pilnus dūmų. Vie
na iš jų išbėgo laiptais, antra

Kita Moteris Gali 
Nepatikti, Bet...

Su peiliu reikšti savo nemei
lę nevalia, nežiūrint, kaip ta 
kita moteriškė mums nepatik
tų. Aną dieną Mrs. Gertrude 
Derby, 42 metų, tapo nuteista 
nuo dviejų ir pusės iki 5 me
tų kalėjimai! už suraižymą 
peiliu kitos veido. Tačiau su
tikus apmokėti už operaciją 
atitaisymui tos kitos moters 
veido, teisėjas sutiko ją pa
leisti pataisoms. Jeigu išsilai
kys 5 metus neprasikaltus, ne
reiks kalėjimai! eiti.

Suraižytoji yra Juliana 
Meismer, 45 m.

PIRKITE KARO BONUS!

Prižadėta, Ištesėta

iššoko per langą, o šunelis 
taip ir likosi virtuvėj iki gais- 
ragesiai išnešė jau sudegusį. 
Sykes šeima gyvena 114-25 
159th St., So. Jamaica.

SUSIRINKIMAI |
BROOKLYN, N. Y.

Moterų Apšvietos Kliubo su mez- I 
gėjomis ir siuvėjomis susirinkimas • 
jvyks ketvirtadieni, kovo 15 d., 8- 
v. v., 419 Lorimer St. Kviečiame ir 
ne nares. — Valdyba. (61-62) I

---------------- -—

C. BROOKLYN, N. Y.
I

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks I 
trečiadieni, kovo 14 d., 8 v. v. Lie-: 
tuvių Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front: St. Visi nariai būkite; 
laiku. —- Valdyba. (60-61)

Taksy 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 šeštadieni ir sekmadienj.

(58)

LIETUVI&KAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINA) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininke*

411 Grand St. Brooklyn

r-—

J. GARŠVA
! GRABORIUS-UNDERTAKER

I I *

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) b
Į Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE !
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

; LITUANICA SQUARE ■

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

' i

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. Nede- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

I&NAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį bradą.

EV. 4-7845 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

Specializuojamos naikinimu brudo ir pelių. Paslmatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

COMPANY
‘ Brooklyn, N. Y.

Prižadas, kad baliavotojai 
po pusiaunakčio bus suimami, 
kaip kad ir baliavojimo vietų 
užlaikytojai, išsipildė pereitą 
šeštadienį areštavimu 72 as
menų New Yorke ir 19-kos 
Brooklyne.

Iš pirmiausia areštuotų už- 
pereito sekmadienio rytą, per
eitą ketvirtadienį teismas nu
baudė 12-ką, tame skaičiuje 8 
moteris.

Mėgstantiems linksmauti, 
pasirodo, verta turėti laikro
dėlį su savimi. O jeigu neturi, 
verta pasitikėt turinčiųjų, laik
rodžius įspėjimu, kad pusiau
naktis, laikas eiti namo.

Lietuvos Žmonėms 
Dovanos:

Per Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto Brooklyno sky
rių gauta dovanų Lietuvos 
žmonėms sekamai:

Mike ir Emilija ; Liepai, 
Brooklyn, N. Y., $15.

Po $5: Magdė Radzevičie
nė, Brooklyn, N. Y.; ALDLD 
185 kp., East New York-Rich
mond Hill, N. Y., h (per M. 
Klimą) ir Vincas Rudaitis, 
Brooklyn, N. Y.

Grigalius Belinis, Brooklyn, 
N. Y., $2.

J1 e v a J u o z a p1 avičienė, 
Brooklyn, N. Y., $1. J 

širdingai ačiū!
K. Rušinskienė,
LPTK B’klyn
Skyr. Fin. Sekr.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į ™kare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimo*
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

co APTARNAUJAME 
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 

, RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

’NAMUS
Jūsų varginhnosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 

i BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dieną Ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A, BOGUŠIUS.

OFICIAL1S LDS OPTIKAS
OPTICAL. CO.

UNION SQ.
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis IStirla
GYDYTOJAI

100 nuoš. unija iapoj
Telef.: GR. .7-7553 .

< 2539 Woodward Arenu* 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bld*.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

f...... ■ =
GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas 
▼▼▼

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
M DM

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869S

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

LddllaJ

Persodinam Deimantus jums belaukiant.

Bulovą, Benrus, Graen, Longlnes,

. $3171

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

VERI-THIN RYTHM.. . 17-j*w*l Praciiio*

movement Smartly ityl*d yellow

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. BT. 2-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




