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Tebeišsisukinėja ir 
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Rašo A. BIMBA

Roosevelto pažangiai politi-|No. 62 
kai tenka sunkiai kirstis su ga
lingais priešais. Gal joks kitas, 
Amerikos prezidentas neturė-' 
jo tiek bėdos su savo politikos! 
pravedimu.

Štai kad ir Lend-Lease Įsta
tymas. Rooseveltas buvo nore-1 
jęs panaudoti Lend-Lease Įsta-1 
tymą suteikimui paramos dėl' 
Europos atstatymo. Tuojau 
prieš tai sukilo republikonai.; 
Kaip atrodo, jrems pavyks už
drausti Lend-Lease panaudoti1 
atstatymui sugriauto pasaulio.
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JANKIAI NUOLAT DIDINA RYTINI RHEINO PRIETILTIJ

Išmeta Visus Buvu-
sius Mussolinio 

Valdininkus
Pirmadienio - vakare New1, 

Yorko Madison Sųnare Gar-^’O Bonomi valdžia nu- 
den susirinko 20,000 žmonių.,sprendė iššluot visus buvu- 
Jie užgyrė pasaulinę darbo SIUS Mussolinio valdininkus 
unijų konferenciją, Įvykusią .iŠ bet kokių valdinių vie- 
Londone vasario mėnesį. Jie j tų, nežiūrint, ar jie tada 
užgyrė proponuojamą naują į buvo fašistų partijos na- 
darbo unijų pasaulinę federa-irjai ar ne> jr nepaisant, ko- 
ciją.

Iš Londono gerą raportą 
parvežė Thomas ir Hillmanas. 
Naujasis unijų internacionalas 
apims organizuotus darbinin
kus visų kraštų, tautų 
Bus tikrai pasaulinis 
tautinis.

B-M SUPLEŠKINO OSAKOS VIDURĮ ; Amerikonai Paėmė
a

ANGLAI BAIGIA ŠLUOT JA
PONUS IŠ MANDALAY

Burma. — Anglų-indėnų 
Roma. — Italijos premje-! kariuomenė apvalė nuo ja- 

Bonomi valdžia nu-'ponų beveik visą Mandalay, 
išskyrus Duffern forto a- 
pylinkę kalvoje, kur daro 
apsupimo žygius prieš pas
kutinius 
Mandalay yra 
džiausiąs Burmos miestas.

priešų likučius:
antras di-

kiai partijai jie dabar pri-

Amer. Bombanešiai Sudegino 
Keturių Mylių Plotą Antrame 
Didžiausiame Japonų Mieste

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 2 
i SALIUKES ARTI IW0

Dar 4 Mylias Ryti
nių Rheino Krantų

Guam, kovo 14. — Ame-1 
rikos marininkai, be pasi-: Paryžius, kovo 14. —Pir- 
priešinimo iš japonų pusės, moji Amerikos armija už- 
užėmė Kangoku ir Kama 'ėmė jau 15 mylių ilgio ruo- 
saliukes, arti į vakarus nuo žą rytinėje Rheino upės pu- 
Iwo salos. O šiaurvakari-' sėje, Remageno srityje. Ša- 
niame Iwo pajūryj jie nai-.Ha kitų žygių, šios armijos 
' * ................ ” Į kariai persikėlė atakuojan

čiomis valtimis iš vakarinių 
į rytinius Rheino 
ties Koenigswinter 
liu, už kelių mylių 
nuo Remageno.

Per įtūžusias kautynes 
dėl kiekvieno namo ameri- 

nietiniii flfioiariii kiečiai užėmė Honnef mie- 
lllMUliy vilui“!kj 'stą. Dabar verda mūšiai dėl 

-------- i Hoenningeno. Jankių tan- 
Washington. — Generolas! kai dasigrūmė iki poros 

Clayton, kalbėdamas kong- i mylių ar mažiau nuo didžio 
resinėje komisijoje 
reikalais, gynė dešimtį ar
mijos oficierių, kuriuos 
dienraštis Chicago Tribune 

i puolė, kaip įtariamus “ko-

SOVIETAI PUOLA MNCKO."^ Trita„c
GDYNIOS PRIEMIESČIUS .wardui Newhouse, leitenan

tams Irv. Goffui, M. Wolf- 
fui ir kitiems. Generolas 
Bissęl parodė, kad tai pui
kūs, kovingi ir pilnai ištiki
mi Amerikai oficieriai.

Guam, kovo 14.'— 300 ar 
daugiau didžiausių Ameri
kos bombanešių B-29 nu
metė 2,300 tonų I gaisrinių 
bombų Į Osaką, antrą di
džiausią Japonijos miestą, 
turintį pusketvirto miliono 
gyventojų. Jie pavertė ke
turias ketvirtaines mylias 
Osakos vienu milžiniškų 
gaisru to miesto viduryje. 
Savo bombas amerikiečiai 
taikė į dešimties ketvirtai
nių mylių plotą, i kur yra 
plieno, vario ir aliumino 
fabrikai, lėktuvų dirbtuvės, 
sandėliai, geležinkelių sto
tys, valdiniai rūmai ir pre
kinės įstaigos. Jankių tai
kinių plote gyveno bent 
600,000 japonų. Amerikie
čiai vartojo naująsias,

smarkiausias padegamąsias 
bombas, kurių užkurti gais
rai buvo matomi per 125 
mylias.

Osakos pleškinimas yra 
jau trečias didis amerikie
čių oro žygis prieš Japoni
jos didmiesčius per 96 va
landas. Jų sukelti gaisrai 
praeitą šeštadienį nušlavė 
.apie 17 ketvirtainių mylių 
Tokio, Japonijos sostamies
čio, ir apie porą ketvirtai
nių mylių Nagoyos, trečio 
didžiausio Japonijos mies
to.

Dabar užkurtame Osakos 
mieste, 245 mylios į pietų 
vakarus nuo Tokio, yra 52,- 
000 fabriku, dirbtuvių ir c 7 t-

dirbtuvėlių.

kina paskutinius japonų Ii 
kučius.

krantus 
mieste- 
į šiauręGenerolas Giria 10

Vadinamų Komu-
Kongresmanai Už
gyni Lend-Lease 

Pratęsimą

Fašistai šaudė per langus 
į raštinę Mario Berlingue- 
rio, kuris yra komisionie- 
rius baudimui už fašistines 
nedorybes. Jis tapo sužeis
tas stiklų šukėmis. Leghor-( 
no mieste vienas fašistas 
metė bombą į komunistų 
raštinės duris ir sužeidė du 
praeivius. Bombos metikas , 

1 pabėgo dviračiu. i
Romoje tapo areštuota 

nuo 1926 metų: dar 15 asmenų, kaipo po
grindinės fašistų partijos 

Pirmiau suimta 35
į yra 

j buvęs -Mussolinio privatinis 1 . • Ali T T •

ir rasių, 
ir tarp-

pradėjo 
Brazilijos. Ten būsią 
rinkimai. Diktatorius 

Vargas nebe
ramiai tižlei-

keisti vėjai
pūsti iš 
visuotini 
“prezidentas” 
kandidatuosiąs,
siąs vietą kitam žmogui.

Brazilijoj nebuvo preziden
to rinkimu
Tiesa, rinkimai buvo 1930, bet 
Vargas prakišo rinkimus ir narių, 
smetonišku keliu pasiskelbė ■ tokie. Tarp areštuotų 
“amžinu prezidentu.” Į’ ’

Dabar jis žada leisti žmo- Lek;etorjus Allesandro Chi- 
nėms laisvai prezidentą i.šsi-' 
linkti! Sunku tam tikėti. Grei
čiau bus taip, kad Vargas yra 
bejėgis ilgiau atsilaikyti prieš 
Brazilijos demokratini bruzdė
jimą. Nusilenkia, kai pasiprie
šinti nebepajėgia.

avolini. Teigiama, kad faši
stai planuoją “antrąjį mar- 
šavimą į Romą.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 354 balsais prieš 28 

! nutarė dar vieniems me
tams pratęst paramą Jung
tinėms Tautoms iš Lend- 
Lease (karin. .paskolų) fon
do, tik su tokiu apribojimu, 
kad nebus duodama “poka
rinės pašalpos nei lėšų su
naikintiems kraštams at- 
steigti.”

Prieš Lend-Lease pasko
lų pratęsimą smarkiai spy- 
i resi 27 republikonai ir de
mokratas k o n g resmanas 
White iš Idaho valstijos.

karo šešiaeilio karinio plento, 
vedančio Į pramoningiausią 
Ruhr sritį, vakarinėje Vo
kietijoje. Amerikos artile
rija 105-milimetriniais šovi
niais ardo tą plentą ir žy
mia dalim užkerta nacių 
pastiprinimų gabenimą juo- 
mi prieš amerikiečius ryti
niame Rheino upės šone.

London, kovo 14. —Ant
roji Baltarusijos armija, 
maršalo Rokossovskio ko
mandoj, iššlavė i vokiečius 
dar iš 100 ketvirtainiu a- 
merikinių mylių sklypo 
Dancigo - Gdynios srityje. 

• Dabar ten apie 100,000 na-
I cių kariuomenės yra už
veržta siaurame pajūrio 
ruože, kuris vidutiniai turi
II mylių pločio ir apie 45 
mylias ilgio. Rokossovskio 
kariai vakariniame Vislos 
upės šone puola Dancigo 
uosto priemiesčius Emaus ir 
Ohra; kiti jo kovūnai bom- 

įbarduoja Dancigą iš ryti
niu Vislos pakrančių.

Mindanao Saloj Ameri- “UnSŠv / UUb LcllIllcoClU, 1 d, LIČIUI ietį Illlt!"

Ičiai užėmė Hallerowo ir už
rakino vokiečius visai siau
rame, bet ilgame Hel išky- 
šulyj (“dalgyj”) į šiaurės 
rytus nuo Gdynios. Už 8

mylių nuo Gdynios jie paė
mė geležinkelių mazgą Rhe- 
dą. Sovietiniai kovūnai taip 
pat užėmė Reimerswalde, 
Polchau ir 13 kitų gyvena
mųjų vietovių Dancigo ir 
Gdynios ruože. Čia jie per 
dieną užmušė apie 3,000 
priešų ir suėmė daugiau 
kaip 1,000 vokiečių karei
vių ir oficierių; pagrobė 22 
nacių tankus ir motorines- 
kanuoles, 68 lauko patran
kas, 15 šešiavamzdžių mi
nosvaidžių ir daug kitų ka
rinių reikmenų.

Maršalo Žukovo Pirmoji 
Baltarusijos armija, užim
dama Kuestriną, galingą 
vokiečių tvirtovę, 38 mylios 
i rytus nuo Berlyno, suėmė 
daugiau kaip 3,000 vokiečių 
kareivių ir oficierių, jų 
tarpe ir tvirtovės koman- 
dierių, pulkininką Kruege-

7-ji jankių armija vėl 
puola nacius.

PATTONO JANKIAI 
PAĖMĖ DAR TRYLI

KA VIETOVIŲ

HARVARDO UNIVERSI
TETAS PANEIGIA 

TŪLAS TAUTAS
NEVARŽOMOS DELEGA

TŲ NUOMONĖS SAN 
FRANCISCO SUEIGOJ

Washington.— Amerikos 
delegatai į busimąją Jung-! 
tinių Tautų konferenciją i Pattono k o m anduojama, 
San Francisco galės visai į Trečioji Amerikos armija 
laisvai ir nevaržomai reik-į atėmė iš vokiečių dar *13 
šti savo mintis joje, kaip'miestų, miestelių bei kai- 
užtikrind Jungt. Valstijų imu, į vakarus nuo Koblen- 
valstybės sekretorius Stet-izo miesto, vakarinėje Rhei- 
tinius. no unės nusėie. Bevalydami

valstijoje'
pries ra- ■

Nevalia ■diskriminaciją.

Tai New York o 
jau turime įstatymą 
sinę 
bus darbdaviui išmesti iš dar
bo, arba atsisakyti samdyti 
darbininką dėl jojo tautinės 
bei rasinės kilmės. Kuris 
Įstatymą sulaužys, tas 
džėlon ir mokės bausmę.

Tokio Įstatymo reikėjo 
bai seniai.

Boston, Mass. — Harvar
do Universiteto profesorius 
Albert S. Coolidge sakė, 

eis jog dažnai sulaikoma pa
talpa (scholarship) net ge-

ta

vai
ru- 
na

Paryžius. — Generolo 
k o m anduojama, 

; armija

TYRINĖS SEN. O’DA- 
NIELTO FAŠISTINĘ 

ORGANIZACIJĄ 
Austin, Tex.— Texas 

stijos seimelio atstovų 
mas 111 balsų prieš 14
tarė tyrinėti senatoriaus 
“Pappy” O’Daniel’io Ame
rikiečių Krikščionių Smogi- 

. Ji įtaria
ma, kaip amerikinių nacių 
šaika.

la-l riausiems studentams, jei- |kij organizaciją.

Taip vadinamas 
Informacijos Centras 
vira hitlerinė organizacija. Ūži 
lietuvių pinigus Centras sklei-Į 
džia nacišką propagandą.

Ve tik vienas Centro aplink
raštis, išleistas kovo 11 d.: 
“Naciai garsina Sovietu gene
rolą,” “Belaisviai kovoja prieš 
bolševikus,” “Sovietu užfron
tėje siaučia badas.” ir t.t.

Tik pasiklausykite: “Sovie
tų užfrontėje — gyvenimas 
disorganizuotas, vietomis ka
reiviai atsisako eiti frontan, 
gyventojams trūksta maisto, 
siaučia badas ir nepasitenkini
mas” (Naujienos, kovo 12 d.), i

Geriau ir juodašimtiškiau I 
skleisti nacišką propagandą 
nebepajėgtų nė pats Goebbel- 
sas.

jų pavardės baigiasi 
galūnė- 

žydams).

;gu
“berg” ar “stein” 

Lietuvių! mis (reiškia, 
yra at-'Tarp turtingų žmonių, ski

riančių studentams pašal- 
pines dovanas, ir universi
teto valdybos yra “tylus su
pratimas”, kad ta parama 
nebus žydam studentam da
linama. Taip liudijo prof. 
Coolidge valstijos seimo ko
misijai, kuri svarsto septy
nis sumanymus, siūlančius 
uždraust žmonių neigimą 
bei skriaudimą dėl jų tau
tybės ar religijos.

Būrys Amerikos Lėktu
vų Smogė Formozai

kiečiai Paėmė dar Ke
turis Miestelius

Raudon. Armija Prakir
to Naciu Odro 

Upės Liniją

šioje vietoje aną dieną pa
stebėjau, kad Bendrojo Fron
to vadai ir jų rėmėjai turėtų 
atšaukti melus, kuriuos jie yra 
paskleidę prieš Russian War 
Relief, kuomet ir jie prašo tos 
organizacijos p a t a r n a vimo 
jiems pasiųsti Lietuvon vaistų 
ir drapanų. Bet kur tau jie tą 
padarys !

Štai Grigaitis, tik vėl pa
kartoja tuos melus. Jis tebe- 
gieda, kad Russian War Relief 
šelpia tiktai rusus, o lietuvių 
nešelpia. (N., kovo 12 d.).

Tai piktas, juodas, bjaurus 
melas. Russian War Relief tu
ri jurisdikciją šelpti ir šelpia 

(Tąsa 5-tame pusi.)

Tokio radijas pranešė, 
jog kokie 70 amerikinių 
bombanešių vėl puolė Japo
nijos salą Formozą.

Japonų seimas tuo tarpu 
svarstė, kokiais būdais ge
riau apsaugot savo miestus 
nuo Amerikos bombanešių.

KRUVINOS KAUTYNĖS 
TIES KARALIAUČIUM
Maskva. — Neoficialiai 

pranešama, kad verda ne
paprastai kruvini mūšiai 
arti Karaliaučiaus, kur 
Raudonoji Armija vėl pa
smarkino atakas prieš ap
suptus vokiečius.

Manila, kovo 14. —Ame
rikiečiai užėmė Canelar ir 
tris kitus miestelius bei kai
mus Mindanao saloj, į šiau
rę nuo pirmiau paimto 
Zamboangos miesto.

Luzon saloje jankiai atė
mė iš japonų Batangas mie
stą, provincijos sostinę, ir 
užėmė Antipolo, pietinį in
karą japonų gynimosi lini
jos į rytus nuo Manilos, Fi
lipinų sostamiesčio.

Galingai Esą Puolami Vokie
čiai Karaliaučiuje

Berlyno radijas skelbė, 
kad, girdi, rusai pradėję 
naują galingą ofensyvą, 
siekdami greičiau sunaikint 
vokiečius apsuptus Kara
liaučiaus srityje.

Anglų lėktuvai vėl 
bardavo Berlyną.

bom-

Washington.— New Yor- 
ko majoras La Guardia rei
kalavo aprežt drabužių kai
nas.

Na-

Naujausios Žinios
London, kovo 14. — Pra

nešama, kad i Raudonoji 
Armija jau iš trijų pusių 
šturmuoja vokiečius Gdy- 
nioj, buvusiame Lenkų Ko
ridoriaus uoste.

Berlyno gynimo galva pa
reiškė, kad naciai ginsią 
Berlyną iki pat galo.

Berlynas skelbė, kad na
ciai oro bombomis pataikę 
į Ludendorffo tiltą ir Į pon- 
toninį amerikiečių tiltą per 
Rheino upę. Bet amerikie
čiai tebeina abiem tiltais j 
rytinę Rheino pusę.

Washington. — Kainų 
administracija kreipėsi į 
kongresą, kad išleistų įsta
tymą suvaldyt sauvališką 
branginimą įžangos į ju- 
džius, teatrus ir t.t.

London, kovo 14. — 
ciai vakar per radiją pra
nešė, kad maršalas Žuko
vas permetė beveik 100,000 
raudonarmiečių iš rytinių 
Odro upės pakrančių į va
karines, tarp Frankforto ir 
tik ką užimto Kuestrino. 
Berlynas sakė, jog rusai 
kai kur prakirto vokiečių 
linijas vakarinėje Odro pu
sėje apie 33 myl. nuo Ber
lyno.

no upės pusėje. Bevalydami 
nacius iš apsupto ploto Ei
fel kalnų srityje, šie jankiai 
per dieną suėmė 6,446 vo
kiečiu kareivius ir oficie- 
rius. Viso gi tame apsupi
me Pattono kariai paėmė 
nelaisvėn daugiau kaip 40,- 
000 nacių. Paskutiniu žygiu 
jie visiškai išvalė hitleri
ninkus iš srities į vakarus 
nuo Moselle upės. 9-ji Ame
rikos armija ir kanadiečiai 
ofensyve link Rheino suėmė 
viso 50,477 nacių.

Berlyno Gynimo Linija 
Esanti Sulaužyta

Tęsiasi Holly woodo ju- 
džių studijų darbininkų 
streikas.

Italijoj Amerikiečiai Užėmė 
Aukštą Kalną

Vokiečiai sakė, kad aud
ringais mūšiais liepsnoja 
visas frontas per 115 mylių 
į pietus nuo Stettino uosta
miesčio.

London, kovo 14. — Pul
kai talkininkų bombanešių 
jau 30-tą dieną paeiliui 
sprogdino ir degino fabri
kinius Vokietijos miestus ir 
geležinkelių centrus.

ŽIAURĖJA Mūšiai ven
gruos FRONTE

Maskva. —Raudonoji Ar
mija atmušinėjo įnirtusias 
vokiečių atakas į rytus ir 
šiaurės rytus nuo Balaton 
ežero, Vengrijoj, ir per die
ną sudaužė bei sunkiai ap- 
šlubino 95 nacių tankus ir 
motorines patrankas. Mū
šiai tame fronte eina vis 
žiauryn.

Roma. — Amerikos 
riai numušė vokiečius 
Spigolino kalno, 5,900 pėdu 
aukščio. Jie taip pat užėmė 
pozicijas už 14 mylių į pie
tus nuo Bolognos, viduri
niame Italijos fronte. Jan
kiai 
mus 
jas.

ka- 
nuo

atmušė nacių bandv- 
atgriebti šias pozici-

Iwo saloj jankiai 
nušluosią japonus.

greit

London. — Anglų žinių 
agentūra 
kad Sovietai 
biausią nacių gynimosi Ii 
niją tarp 
Frankforto, 
Odro upės šone, linkui Ber
lyno.
PRIEŠŲ~ŠOVINYS ARTI 

GEN. HODGES
Kuomet Pirmosios ameri

kiečių armijos vadas gen. 
Hodges tiltu maršavo su sa
vo kariais iš vakarinio 
Rhein upės kranto į rytinį, 
vienas nacių artilerijos šo
vinys nukrito už 50 pėdų 
nuo Hodges, bet nekliudė 
nė vieno amerikiečio.

Reuter skelbė, 
sulaužė svar-

Kuestrino ir 
vakariniame
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Šmeižikui Per Nosį!
16-ka žymiųjų amerikiečių korespon

dentų, gyvenusių Tarybų Sąjungoje ir 
veikusių ten, padarė bendrą pareiškimą, 
smerkiantį reakcininką William L. 
White, kuris savo knygoje ir per žur
naliuką “The Readers’ Digest” pripliau
škė daug melų prieš Tarybų Sąjungą.

Sekami korespondentai pasirašo po 
tuo pareiškimu: James Aldrige, Ray
mond Arthur Davies, Jerome Davis, 
John Fisher, John Gibbons, John Her
sey, Alexander Kendrick, Richard Lau
terbach, Robert Magidoff, David Ni
chol, Ralph Parker, Quentin Reynolds, 
Edgar Snow, Edmund Stevens, Alexan
der Werth, ir Ella Winter.

Šitie korespondentai pareiškia, jog 
p. White, nesuprasdamas nei rusų kal
bos, nei tų istorinių pakaitų, kurios So
vietų Rusijoje įvyko bėgyje dvidešimties 
metų, pabuvojęs ten labai trumpai, pa
rašė knygą, pilną neteisybių!

P-nas White savo rašte mojasi palai
kyti amerikiečiuose “senus mytus ir 
prietartis prieš didįjį mūsų talkininką, 
kurio pasiaukojimas šiame kare sutaupė 
mums daug kraujo ir sunaikinimo.”

Tenka pasveikinti šiuos žurnalistus, 
kurie, nebūdami pritarėjais (veikiausiai 
didesnė jų pusė), pasirįžo užduoti per 
nosį reakcininkui, besisiekiančiam ap
juodinti Tarybų Sąjungą žmonių akyse.

Mes girdėjom, kad ir p. Johnston, ku
ris p. White vežėsi į Tarybų Sąjungą, 
yra labai nepasitenkinęs ! pastarojo me
lais ir suktomis neteisybėmis.

Skaitytojas raginamas atidžiai skai
tyti korespondento Raymond Arthur 
Davies’o atvirą laišką, p. White, telpan
tį Laisvėje.

Lietuviškieji anti-tarybiniai laikraš
čiai plačiai spausdino p. White pliovo- 
nes ir melus; kai kurie jų spausdina 
ištisą jo malimalienę, tilpusią paminėta
me žurnaliukyj. Jeigu jie turėtų kiek 
nors laikraštinio padorumo, tai išspaus
dintų savo skiltyse ir p. Davies’o atvirą 
laišką ir anų 16-kos žurnalistų pareiški
mą. Bet jie to padorumo neturi ir dėlto 
nespausdins. Jiems tik rūpi, kad juo 
daugiau kaip nors pašmeižti Tarybų Są
jungą, tarytum tuomi jie ką nors pa
sieks.

Jų taktika yra “taktika” eilinio chuli
gano ! • i •

Ar gi ne smagu?! Taip, smagu, tiek 
lietuviui, tiek lenkui, tiek kiekvienam 
žmogui, mylinčiajam taiką ir ramybę.

Ir J. Šimkus pastebi, jog tarp šitų 
dviejų tautų “draugiškumas nepasireiš
kia Tik jausmais; juos seka aktuali pa
galba nelaimės ištiktam kaimynui.”

Kokia ta pagalba?
Išvaduotajai Varšavai, naujai išvaduo

tosioms Lenkijos sritims gręsė badas. 
Lietuva sukrapštė šiek tiek grūdų ir pa
siuntė laikinajai Lenkijos vyriausybei, 
kad ši kuoveikiausiai aprūpintų gyven
tojus duona. Lenkijos vyriausybė, per 
prez. Bierutą ir premjerą Osubką-Mo- 
ravskį, prisiuntė tarybinės Lietuvos 
premjerui, Mėčiui Gedvilui, sekamą nuo
širdžią, gražią padėkos telegramą (mes 
ją spausdiname ištisai):

“Varde lenkų liaudies ir išteriotos 
didvyriškos mūsų sostines, mes reiškia
me širdingiausią padėką Tarybų Lietu
vos liaudžiai ir jos vyriausybei už tokią 
gausią pagelba ir širdingus sveikinimus 
proga išvadavimo mūsų sostinės per mū
sų talkininkę Raudonąją Armiją ir mūsų 
pačių lenkų pulkus.

“Sunku išreikšti žodžiais dėkingumą 
Varšavos gyventojų, kada jie aplaikė 
300,000 pūdų grudų iš kaimyniškos Ta
rybų Lietuvos. Visa lenkų liaudis pasi
liks amžinai dėkinga. Sunkiausioje lenkų 
tautos valandoje liaudis nenulenkė gal
vos prieš pavergėjus, bet iki galui išlai
kė kovos vėliavą nesuteptą. Triuškinan
ti smūgiai galingosios Raudonosios Ar
mijos ir lenkų pulkų atnešė laisvę lenkų 
tautai, o su ja užsimezgė nauji draugin
gi ryšiai tarpe Tarybų Lietuvos ir De
mokratinės Lenkų Respublikos. Lai 
džiaugsmas, kuris pripildė mūsų širdis 
išsilaisvinimo valandoje, ir lietuvių liau
dies parodytas draugiškumas priduoda 
šiom dviem tautom dar daugiau stipry
bės galutinai sutriuškinti amžiną mūsų 
priešą agresorių Vokietiją!

“Priimkite mūsų širdingiausius veliji
mus drąsiajai ir prieteliškai Lietuvos 
liaudžiai!

“Lai gyvuoja amžinas draugingumas 
tarpe Lenkijos ir Sovietų Sąjungos!

“Lai gyvuoja Lietuvos Socialistinė 
Respublika!”

Štai, pavyzdys dviejų kaimyniškų tau
tų bendradarbiavimo, draugiškumo! Tik 
šitaip prieteliškai bendradarbiaujant, iš
nyks senieji sopuliai, padaryti tiek len
kiškų, tiek lietuviškų fašistų, — sopu
liai, kenkę abiem tautom.

Ta proga norisi prisiminti štai kas: ar 
nereikėtų ir Amerikos lietuviams ir len
kams po biskelį sueiti į draugiškesnius 
santykius? Ne su pilsudskininkais, ži
noma, lenkais, bet su tais, kurie eina su 
naująja Lenkija, kurie nuoširdžiai užgi- 
'ria Krymo Čarterį.

f

KAS KA RAŠO IR SAKO —
JAU SAVINASI IR DR.

ŠLIUPĄ
Pittsburgho Lietuvių Ži

nių redaktorius girdėjęs ar 
žinąs, kad Dr. Šliupas prieš 
smertį buvęs jau sugrįžęs 
prie katalikiškos vieros. Jis 
sako:

“Buvo girdėti, kad į pa
baigą gyvenimo Dr. J. 
Šliupas buvo labai nusivy
lęs ta laisvamanių draugija 
ir pradėjo nuo jos tolti ir 
artėti prie katalikų. Jau 
per karą pasiekusios mus 
iš Lietuvos žindis sakė, kad 
Dr. J. šliupas buvo prade-

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas:
Kodėl lietuviškoje kalbo

je mėnesių vardus rašote

jęs lankyti Palangos baž
nyčią, o gal ii’ mirė susitai
kęs su Katalikų Bažnyčia” 
(L. ž., kovo 9 d.).

TEBEADVOKATAUJA 
LENKŲ TAUTOS 

PRIEŠAMS
Mūsų kuniginė spauda 

dar vis tebesisieloja dėl tų 
lenkų, kurie užsispyrusiai 
laikosi prieš Krymo kon
ferencijos nutarimus. Tų 
lenkų bėdos yra mūsų kle
rikalų bėdos.

Krymo konferencijoje A- 
merika, Anglija ir Tarybų 
Sąjunga pasižadėjo bendro
mis jėgomis padėti len
kams susidarvti tautinės 
vienybės demokratinę vy
riausybę. Jon turės būti į- 
trauktos visos anti-fašisti- 
nės, pro-demokratinės par
tijos ir grupės. Lenkai fa

šistai dėlei to neriasi iš 
kailio. Baisiai šis žygis ne
patinka ir Chicagos kunigų 
Draugui. Jis dejuoja ši
taip :

“Pirmoje vietoje ‘trys di
dieji’ atšaukia teisėtosios 
lenkų valdžios Londone pri
pažinimą ir iš jos nekviečia 
nė vieno ministro į ‘vieny
bės’ kabinetą. Antra — len
kuose kelia neramumą tas 
faktas, kad tokiai vyriau
sybei sudaryti pagrindu i- 
mamas Liublino komitetas, 
kurį sudarė Maskva iš ko
munistuojančių elementų. 
Komitete esą ir Rusijos pi
liečių. Trečia — ‘vienybės 
vyriausybė’ organizuojama 
ne neutralinėje vietoje, bet 
Maskvoje, kuri yra suin
teresuota visos Lenkijos su- 
sovietinimu.

“Tokiose sąlygose suda
ryta Lenkijai ‘tautinės vie-

Lenkų Tauta Dėkoja Lietuvai
Vilnyj (kovo 12 d.) telpa įdomus Jono 

Šimkaus raštas, liečiąs tarybinės Lietu
vos-Lenkijos santykius. Jis primena, ko
ki praeityje buvo nesusipratimai tarp 
lietuvių ir lenkų, tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Peštynės, ergeliai, ginklu grąsini- 
mai, grobimas, pavergimas. Tai buvo 
tuomet, kai Lietuvą valdė Smetona, o

nybės vyriausybė’, aišku, 
bus pro-rusiška, ir pro-ko- 
munistiška, kuri stengsis 
visą Lenkijos gyvenimą
tempti ant komunistiško 
Maskvos kurpalio. Todėl 
lenkų susirūpinimas nėra 
be pagrindo.” (D., kovo 9 
d.). I

Sakoma, baimė turi dide
les akis. Lenkijos tautinės 
vienybės vyriausybė dar ne
sudaryta, o Draugas jau 
viską apie ją žino ir visus 
jos “griekus” ant balto juo- 
|du išdėsto.

Gal, tačiau, Draugas bū
tų toks geras ir viešai pa
sisakytų, kodėl jam taip rū
pi diskredituotų londoniš- 
kių lenkų reikalai? O kad 
tas jų kabinetas yra amži
nai save diskreditavęs, tai 

i parodo ir tas faktas, jog 
!net ir Amerika su Anglija 
sutinka, kad iš jo nė vienas 
ministras netinka tautinės 
vienybės vyriausybei. Visas 

i jis perdėm yra sugedęs, su- 
I puvęs. I

mažąja raide? Kaip, pavyz
džiui, kovas, balandis, o ne 
Kovas, Balandis.

B. M.
Atsakymas:

Taip jau priimta ir gana. 
Dienų pavadinimas taipgi 
rašomas mažąja raide, nors 
beveik visose kitose kalbose i
rašoma didžiąja.

Atviras Laiškas, Kurį Lai Per
skaito Kiekvienas

Rašo Raymond Arthur Davies
(Tąsa) Faktas gi yra, kad rusų vadai akstiną

Lenkiją — Pilsudskiai, Beckai ir kiti 
lenkų ir lietuvių Jautų priešai.

Ant karo griuvėsių kuriasi naujoji 
Lenkija, — Lenkija, kuri visus klausi
mus su savo kaimyniškais kraštais 
(taigi ir su Lietuva) sprendžia draugiš
kai, gražiai. Ir Jonas Šimkus prideda:

Bendra nelaimė ir bendra kova 
prieš vokiškuosius okupantus suvieni
jo šias dvi kaimyniškas tautas. Tarpe 
lenkų ir lietuvių išnyko ginčai dėl! te
ritorijų; pradingo įsisenėjęs nepasiti
kėjimas vieni ,kitais. Teritoriniai gin
čai tapo išrišti ne ginklų pagelba, bet 
draugišku susitarimu ir teisingu iš
sprendimu. Demokartinė Lenkija ir 
Tarybų Lietuva pasirodė galinčios kuo 
draugiškiausiai sugyventi greta vie
na kitos. Poeto Mickevičiaus (kurį abi 
tautos savinasi) apdainuota dviejų 
tautų laisvė ir draugiškumas paga- 
liaus įsikūnija.

Liaudies Valdžia Jugoslavijoje
Š. m. kovo mėn. 7 dieną Belgrade, Ju

goslavijos sostinėje, naujoji maršalo Ti
to vadovaujamoji vyriausybė oficialiai ir 
formaliai užėmė savo vietą. Kai kurie 
skaito, jog su šia diena Jugoslavijoje 
prasidėjo nauja era, nauja gadynė, nes 
visa šalis tapo apvienyta. Naujoji vy
riausybė yra tos vienybės simbolis.

Kas gi sudaro naująją Jugoslavijos 
vyriausybę ?

Ją 'sudaro 27 asmenys. Maršalas Tito 
yra premjeras, gi Ivan Subasičius—už
sienio reikalų ministeris.

Iš 27 naujosios vyriausybės narių, 15- 
ka yra asmenų, kurie dalyvavo maršalo 
Tito vadovautame Tautinio Išsilaisvini
mo Komitete, šeši iš buvusiosios jugo
slavų valdžios Londone, o kiti — nepri
klausę nei vienai grupei.

Jugoslaviją sudaro ne viena tauta, bet 
kelios, — tai tautų federacija. Ją sudaro 
serbai (didžiausioji grupė), kroatai, slo
vėnai ir makedoniečiai. Kaipgi tos tauti
nės grupės bus reprezentuojamos naujo
joje valdžioje?

Serbai turi devynius atstovus, kroatai 
aštuonius, slovėnai — keturįus, nuo Bo
snijos ir Herzegovinos — keturi, du nuo 
makedoniečių ir vienas — juodkalniečių.

Kaip matome, visos tautos, visos gru
pės čia bus atstovaujamos. Nei viena ne
galės sakyti, kad ji yra paneigta.

Politiniai, į naująją vyriausybę įeina 
visokių grupių atstovai: pradedant ko
munistais (pats maršalas Tito yra ko
munistas) ir baigiant dešiniaisiais demo
kratais, — visi, kurie yra nusistatę prieš 
fašizmą, prieš hitlerinę Vokietiją.

Kaip matome, Balkanai tvarkosi, — 
tvarkosi pavyzdingai. Blogiausia padėtis 
kol kas yra Graikijoje, bet ir ten, anks
čiau ar vėliau padėtis turės taisytis.

Klausimas:
Drauge Redaktoriau:
Prašau atsakyt į mano 

šiuos klausimus. —
Kokiu būdu įgytas Vil

niuje tos Ožeškienės Aikš
tės vardas, kur likosi palai
dotas generolas I. D. čer- 
niachovskis? Iš vardo Ožeš
kienė pasirodo lietuviškas 
vardas.

Tasai Končiaus Bendrasis 
Frontas — frontininkai da
bar visur tauzina, kad Sta
linas neleidžiąs jiems į Lie
tuvą drabužius ir kitokią 
pagelbą siųst dėl Lietuvos 
žmonių. Jūs gal gi žinote, 
ar frontininkai buvo krei
pęsi tuo klausimu prie So
vietų Sąjungos atstovybės 
čia Amerikoj? O gal tik pi
gios rūšies fašistiškas pasi
aiškinimas?

Pas mumis plačiai yra 
kalbama (net ir iš tautinin
kų pusės) ir net tvirtina
ma, kad buvęs Smetonos 
ministeris ponas Žadeikis 
gavo darbą — tarnystę 
Washington, D. C., Hotel 
Statler. Sakoma, kad dėl to 
dabar visi lietuviški fašis
tai’tame hotelyje rengia ir 
savo gegužinę. Daug tikro 
kraujo Lietuvių tvirtina, 
kad dabar ponas Žadeikis 
negauna algos iš valdžios, 
tai todėl susirado privatiš- 
ką darbą ir dirbdamas pa
siutusiai keikia Staliną ir 
Tarybinę Lietuvą ir jos val
džią.

Iš kalno noriu pasakyti 
jums ačių.

M. Antanuk. 
Atsakymas:

Ožeškienės aikštė Vilniu
je taip pavadinta pagerbi
mui vardo žinomos rašyto
jos Elizos Ožeškienės (Or- 
žeškienės), gyvenusios pa
baigoj pereitojo šimtmečio.

Mes nežiriome, ar kun. 
Končius kreipėsi prie Tary
bų Sąjungoš atstovybės 
Lietuvos žnfonių šelpimo 
reikalais, ar ne. Tik tiek ži
nome, kad jiems Lietuvos 
žmonių šelpimas nerūpi, 
nes nors seniai galima Lie
tuvon pašalpą pasiųsti, jie 
jos nesiuntė.

Ar ponas Žadeikis jau 
dženitoriauja Statlerio vieš
butyje, ar ne, tuo tarpu ne
svarbu. Svarbu, kad anks
čiau ar vėliau jis turės liau
tis valgęs Lietuvos duonu
tę, jai kenkdamas ir jos 
reikalus sab^tažuodamas.

Gi svarbiausias, Bill, jūsų argumentas 
sukasi aplinkui “N. K. V. D. paprastuo
se rųbuose žmogų, kuris visuomet su 
mumis,” kuris “tvirtai” uždėjo ranką 
ant jauno įmonės vedėjo peties, “su ku- 
riuomi jūs kalbėjotės ir kuris norėjo 
daugiau pasikalbėti.” Aš, žinoma, ne
abejoju, kad N.K.V.D. (vidaus apsau
gos) žmonės randasi visur, kur Rusijoje 
apie karo įmones bei karo zonoje sukinė
jasi užsieniečiai (svetimšaliai). Aš gir
dėjau, kad Jungtinėse Valstijose taip 
pat daro F.B.I. (Federal Bureau of In
vestigation). Bet aš manau, kad per vi
są karą, per visą korespondentų buvimą 
Maskvoje tokio atsitikimo-nebuvo paste
bėta, kokį jūs aprašote. Mes visuomet 
turėjom N.K.V.D. žmones šu mumis mū
sų kelionėje. Bet tose kelionėse mes ga
lėjome kalbėti su kuom tik mes norėjo
me, išskyrus tiktai tą, kad mūsų palydo
vai nenorėdavo, kad mes vieni bet kur 
vaikštinėtumėm ir visada mane erzin
davo, nors tatai būdavo daroma dėl mū
sų apsaugos. Mat, mes dažnai aplanky
davome vietas, kurios buvo išlaisvintos 
iš vokiečių ir negalima buvo žinoti, ar 
kur- nors paliktas šnipas bei. sabotažnin- 
kas nebandys paleisti šūvį į korespon
dentus. Asmeniškai aš nėsu matęs, kad 
kas nors būtų neleidęs kam nors kalbėtis 
su manimi, išskyrus jojo paties nenorą 
kalbėtis. Priežasčių tam nenorui kalbė
tis su svetimšaliais yra daug. Jūs gi da
vėte jiems naujų priežasčių (Išgirdę 
Sovietų žmonės apie White melus, aišku, 
dar mažiau norės kalbėtis su pribuvu
siais iš užsienio “svečiais.”—Red.).

Jūs lyginate Rusiją prie Lansingo val- 
stijinio kalėjimo. Tai bjauru! Jūsų tė
veliui, Bill, tas nepatiktų. Jūs bandote 
įrodyti, kad Rusija yra kalėjimas. Tie
sa, Rusija neturi mūsų santvarkos, mū
sų demokratijos. Bet savo ruoštu ji turi 
demokratiją savo žmonėms. Juk todėl ji 
kovoja, kad tai išlaikyti ir praplėsti. 
Rusijoje žmogaus dvasia žygiuoja į ne
varžomo išvystymo aukštumas. Argi jūs 
galėtumėte sakyti, kad Rusijos gydyto
jai, kuriuos jūs giriate, muzikai, kariai 
ir generolai, kurie tiek daug vokiečių pa
kloja, yra kaliniai? Tik daugiau žodžių! 
Ar Hitleris galėtų atidaryti to kalėjimo 
duris? Aš nemanau, Bill, kad jūs esate 
matę vokiečių žurnalą “Signal”, kurio 
kopijų mes radome mūšio laukuose prie 
Minsko ir kurio laidoje po laidos buvo, 
pilnai atiduodant kreditą, perspausdinti 
straipsniai iš “Reader’s Digest.” Aš de
du dešimts centų prieš jūsų šimtą dole
rių, kad ir jūs nebūsite praleisti nepa
minėti vokiečių spaudoje. Jūsų tėvelis, 
Bill, labai apgailestaus. Tarnavimas 
priešui jam buvo svetimas dalykas.

Jūs sakote, kad Rusijos vadai yra ne
patenkinti banga tarpe jų žmonių išsilie
jusio internacionalizmo ir draugiško 
atsinešimo linkui vakarų. Tai netie
sa. Galima būtų surasti ir aštresnių 
žodžių aprašymui šio jūsų pareiškimo.

gerą valią tarpe jų ir talkininkų, bet ne 
kaštais atsižadėjimo savo idėjų. Bankie- 
te, suruoštam pagerbimui Kanados am
basadoriaus p. L. Dana Wilgress, užsie
nio reikalų komisariato padėjėjas, Vi
šinskis, iškėlė tostą Kanados kariams, 
kurie, jis sakė, “yra vieni iš geriausių 
kovotojų visam pasaulyje.”'Ilgainiui to
kius dalykus žmonės sužino per spaudą, 
per radiją ir prakalbas, kurių įimtai 
duodama tiktai vienoje Maskvoje kas 
mėnesis. Argi ne tiesa, kad John Hersey 
knyga “A Bell for Adano” tapo nupirk
ta ir bus rusų išleista? Taip, rusai nori, 
kad jų žmonės pažintų talkininkus, o 
jeigu kai kada jie pasako tai, kas mums 
nepatinka, tai juk ne daugiau už mus: 
mes irgi visuomet apie juos sakome, kas 
jiems nepatinka.

Kartais jūs visai atvirai ir begėdiškai 
iškraipote dalykus. Pavyzdžiui, jūs ra
portuojate apie rodymą Maskvoje De
troito rasinių riaušių filmos. In sakote, 
kad vienintelis rusų atsiliepimas buvo, 
tai šauksmas, “Žiūrėkite, kokių puikių 
čeverykų porą tas negras nešioja.” Kiti 
korespondentai taipgi matė šią filmą ro
dant. Jie negirdėjo tokios pastabos. Jūsų 
troškimas sudaryti prieš Rusiją argu- * 
mentą nuvedė jus per toli.

Jus' sakote, kad rusai nepriduoda di
delės svarbos Stalino palankiems pareiš
kimams apie talkininkus. Girdi, “tai 
formališkas reikalas, kurį laikas nuo 
laiko atlieka visi valstybės vyrai.” Bet 
štai vienos įmonės rusė mergina prie 
manęs sušuko, kuomet Winston Chur
chill pribuvo į Maskvą: “Well, atrodo, 
kad karas jau bus baigtas, nes Chur
chill niekada nedaro tokių kelionių, ne
bent būna reikalas užbaigti dalykus.” 
Toks pasitikėjimas yra charakteringas. 
O kas svarbiausia, tai, kaip ten nekalbė
sime, kad rusai ne su viskuom sutinka, 
ką Churchill daro. Bet kadangi jis yra 
talkininkiškas vadas, jis yra gerbiamas 
ir pasitikimas. Toks buvo atsinešimas 
tos merginos. Bet ji nėra jokia išimtis. 
Ar jūs, Bill, esate kalbėjęsis su kokiais 
nors rusais?

Kai kurie jūsų “faktai” nėra joki fak
tai. Jūs sakote, kad Rusijoj “dirbtuvėse 
prie varstotų visiškai negalima matyti 
vyrų tarpe 16 ir 40 metų amžiaus.” 
Gryna netiesa. Tūkstančius tokių vyrų 
galima matyti bile kuriam dideliam fa
brike.

Jūs sakote, kad “vidutinis rusas gydy- < 
tojas turi mažiau išsilavinimo, negu ge
ra amerikietė slaugė.” Tai tik daugiau 
nonsenso. Tiesiog stebėtis reikia, kad ru
sai turi pakankamai gydytojų aprūpinti 
tokį didelį kiekį sužeistų karių ir iš jų 
90 n uos. sugydyti ir sugrąžinti į frontą, 
neleisti išsiveržti epidemijoms, nugalėti
tas baisias ligas, kurias palieka vokiečių 
okupacija. Gerai neišlavinti . gydytojai 
to negalėtų padaryti. Faktai kalba gar
siau už melus. )

t \
(Bus daugiau) . . i. .. .
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Antanas Venclova.

Išvaduotoje Žemaičų Žemėje
Vienas už kitą kibkim, 
turėkimės ir muškim 
priešus, nes šimtą kar
tų geriau yra mums 
numirti, kaip vokie
čiams vergauti.

M. Valančius.
Visada, kada man tekda

vo keliauti per Žemaičių že
mę, keistai graudus jaus
mas sverbdavosi į širdį: to
lumos, atsiskleidžiančios 
nuo aukštųjų Šatrijos ir 
Medvėgalio kalnų, šimtai 
kalnelių, miškų, upokšnių ir 
ežerų nejučiomis nukeldavo 
mene į tolimus laikus. Į tuos 
laikus su traškančiomis ne
peržengiamomis giriomis, 
kurios su tokia jėga apra
šytos Daukanto “Būde”, Į 
tuos praeities šimtmečius, 
kada žemaičiai per metų 
metus kovėsi dėl savo že
mės, nuostabios kaip pasa
ka. Ir drauge su Maironiu 
norėdavęs

“...prikelti nors vieną 
senelį

Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet 

gyvą žodelį
Iš senovės laiku...”
Gal būt, ir tas graudulio 

jausmas rusendavo širdyje 
dėl to, kad nematai aplin
kui romantiškų pilių bokštų, 
tik tylius kaimus vasaros 
kaitroje, tik dunksančias 
tolimas sodybas, pakriku
sias ant kalnelių, tik brolį že
maitį artoją, rudenį verčian
tį arklo noragu protėvių 
kraujo prisisunkusią dirvą.

Ir, štai, po kelerių metų, 
pilnų tėvynės ilgesio ir 
skausmo dėl gimtąją žemę 
ištikusios nelaimės, aš vėl 
keliauju per karo nusiaubtą 
Žemaičių žemę.

Rudeniniu grožiu sutiko 
mane Žemaičių žemė, kve
pianti vystančiais sodais, 
šnerančiomis parkų alėjomis 
ir mieguistais malūnų tven
kiniais. Ten, toli vakaruose, 
dundėjo kanonada, kaskart 
toldama, o čia, tarp sodų ir 
tvenkinių, matei išgriautas 
sodybas, sudegintus mieste
lius, išvargintus, įbaugintus 
žmones.

praėjusio karo viesulo vaiz
das rėžiasi į širdį kaip skau
di žaizda —juk tai tavo, ta
vo paties viskas: ir šis mies
tas, ir šie trobesiai, ir šie 
nenuvalyti laukai, ir šis vi
sas žodžiais neapsakomas, 
prakeiktojo Hitlerio mūsų 
žemei atneštas sielvartas...

Kada Žemaičių žemės pa
kelėmis matai daugybę su
daužytų vokiškų tankų ir 
kitos karo technikos - sunk
vežimių, patrankų, kada 
matai išmėtytas šovinių krū
vas, ir gulinčius fricų lavo
nus — širdis prisipildo nau
jo jausmo: yra dar pasauly
je tiesa ir teisingas kerštas, 
yra atmonijimas už visas 
fašizmo atneštas žmonijai 
nelaimes.

Siaubingi fronto linijos į- 
spūdžiai sušvelnėja, kada į- 
važiuoji į Žemaičių gilumą. 
Čia vokiečiai, Raudonosios 
Armijos vejami, bėgo tokiu 
tempu, jog jiems, matyti, 
visai negalvoję buvo degin
ti viską, kas pakliuvo, kaip 
tai jie darė kitose vietose. 
Ir Plungė, ir Telšiai atro
do stebėtinai gražūs 
po tos chaotiškos griuvėsių 
krūvos, kuria pavirto Ra
seinių miestas. Ligi šiol jie 
išliko beveik nepaliesti plė
šikiškos vokiškojo grioviko 
rankos, ir džiaugsmas ima, 
kada vaikščioji po šių mies
tų gatves, kurios veikiai 
vėl atgis laišvam gyvenimui. 
Čia liko tai, kas mūsų pačių 
statyta, kas mylėta, su kuo 
suaugta. Iį* širdyje kyla 
dėkingumo jausmas tiems 
puikiems vyrams - rusams, 
gruzinams, uzbekams, ku
rie, susėdę ant žvangančių 
galingų tankų, miesto gat
vėmis skuba ten, tolyn i va
karus, kur jų laukia Klai
pėda, Tilžė, Liepoja...

Mes matėme didžiules ta
rybinių tankų kolonas, sku
bančias į frontą. Ir buvo 
miela žiūrėti į linksmus vei
dus šių vyrų, kurie nugalė
jo Stalingrado pragarą, ku
rie grūmėsi ties Charkovu 
ir Kijevu, kurie šturmavo 
Sevastopolį ir Odesą. Nak-

į Raseinių miesto griuvė
sius grįžo pirmieji gyvento
jai. Lentpjūvės darbininkas 
vaikiškame vežimėlyje vežė
si visą išlikusią savo mantą. 
Toliau ėjo sulinkusi moteris, 
už rankos vesdamasi mer
gaitę, ir moters akys, pilnos 
neišreiškiamo sielvarto, klai
džiojo po nykias griuvėsių 
krūvas, ieškodamos buvu
sios savo gūžtelės. Su padū
kusiu atkaklumu griovė vo
kiečiai Raseinių miestą, ir 
bauginančių griuvėsių krū
vomis virto namai, mokyk
los, bibliotekos, darbininkų 
butai, švarios, erdvios pato
gios įstaigos. Liepsnose žu
vo ilgametis raseiniškių 
triūsas, o Raseinių miesto, 
pakelės išraustos gausybės 
sviedinių, aviacijos bombų. 
Didžiuliai laukai vokiečiu 
sugadinti apkasais ir su- 
biauroti minų užtvaromis. 
Jie rengėsi čia laikytis mė
nesius, o gal metus, kaip 
prie Vitebsko, kaip prie 
Oriolo. Laimei nepadėjo gal
važudžiams niekas: atlikę 
biaurų griovimo darbą, jie 
nusirito į vakarus.

Mes keliaujame vos praė
jusio karo keliais. Prie že
mės priploti fronto zonos 
valstiečių javai ligi šiol 
dunkso laukuose, ištrypti, 
išmindžioti suzmekę. Kur- 
ne - kur likusių kaimo tro
bų sienose dūbso sviediniu 
pramuštos skylės, nudrasky
ti stogai, nuvartyti čytai, į 
visas puses išmėtyti rąstai 
'ir pagaliai. Siaubingas vos

ties rūke tolimosios Žemai
tijos kelyje mes girdėjome 
linksmą, šaunią dainą vyrų, 
vykstančių į fronto ugnį, į 
dundėjimą, į pergalę. Ir gal
voje gimė mintis, kad nega
lima nugalėti žmonių, kurie 
nuovargio valandą šypsosi, 
juokiasi ir dainuoja.

Tankai keliuose lenkia 
valstiečių vežimus, prisėdu
sius moterų^ftikų, prikrau
tus kaimiŠKolobio. Tai grįž
ta namo žmonės, vokiečiu 
yar^tį^f užnugarį, į Vokie- 
tbįą^y iląmiai žengia keliu 
smulkūs, patvarūs ’žemaičių 
arkliai, tartum pašiilgę toli
mų namų, o sustoję valstie
čiai pasakoja apie tai, kaip 
vokiečiai juos apiplėšė ir iš
varė iš namų.

Iš tikrųjų, paskutinių ke
lių mėnesių tarpe Žemaičiu 
žemę vokiečiai grobė, kiek 
suspėdami ir pajėgdami. Jie 
iš valstiečių atiminėjo ne 
tik gyvulius, bet ir drabu
žius, ir avalynę, ir namų pa
dargus, kurie bent kiek jiem 
tiko. Gyventojų tarpe kelti 
paniką, siaubą, norą bėgti, 
viską palikus, iš namų buvo 
bendras vokiečiu ir jų pa
kaliku darbas. Mums teko 
matyti lapelių, kuriuos dar 
neišvaduotoje teritorijoje 
nlatino fašistai. Kaip ir visą 
okupacijos laiką, taip ir da
bar tie lapeliai buvo pilni 
nasibaisėtinų nesąmonių a- 
oie tariamuosius bolševiku 
“žiaurumus.” Ten buvo pri
rašyta, kad išvaduotoje 
Lietuvos teritorijoje .rnote-

— >
rys ir vaikai jau sugrusti į 
koncentracijos stovyklas, 
jog bolševikai Nemunu lei
džia butelius, su sprogsta- 
imąją medžiaga, kad tuos 
! butelius išgriebdami, žūtų 
i žmonės, kad Kaune ir Vil- 
Iniuje daugybė gyventojų 
įjau išpiauta ir iškarta, kad 
i tarybiniai lakūnai tyčia ap- 
Išauda laukuose dirbančius 
: žmones ir jau vienam netgi 
i koją peršovę Ju'l.t. ir 1.1. 
I Matydami, katu net ši idio- 
Itiškiausia propaganda ne
veikia, vokiečiai per prie- 

i vartą varė žmones su ša
lvim, bet žemaitis — ne toks 
j greitas pasiduoti vokiečiui, 
j Žmonės spruko į miškus ir 
į tolimus kaimus ir tik da- 
|bar, atėjus Raudonajai Ar- 
Imijai, vėl grįžta namo.

Mes sutinkame žmonių, 
kurie ilgai slapstėsi nuo vo
kiečių išvežimo į katorgą— 
jsunykusių, suvargusių. Jie 
įsu džiaugsmo ašaromis su
ninka armiją išvaduotoją. 
[Daugelyje vietų pakelėmis 
j vokiečių iškirsti medžiai ro- 
įdo, kad ir čia, kaip ir Rytų 
Lietuvoje, tarybinio Lietu
vos partizano drąsa vokie
čiui gana gerai buvo žino
ma, o taikli liaudies keršy
tojo kulka dažnai pataiky
davo j keliu riedančią oku
panto mašiną ar į žygiuo
jančią fašistinių banditų ko
lona.

Sunkūs ir baisūs buvo že
maičiams tie pusketvirtų 
vokiečių okupacijos metų. 
Banditų būriai siautėjo kai
muose ir miesteliuose, gau
dydami vergus Vokietijos 
rinkoms. Sunkios duoklės 
vargino ypačiai neturtinges- 
niuosius valstiečius. Kalėji
mas, koncentracijos stovyk
la, sušaudydami ir čia, kaip 
ir kitose Lietuvos dalyse, 
buvo kasdieninis reiškinys.

— Kaip pasaulis stovi, 
I mūsų žemelė dar nematė to, 
j ką mes pamatėme vokiečių 
laikais, — pasakojo vienas 
valstietis netoli Varnių. — 
Už vieną žodį prieš vokie
čius aš pats vos išvengiau 
sušaudymo,. Galite suprasti,

kaip mes jaučiamės dabar, l 
kada tu šėtonu vokiečiu ne
bėra mūsų žemėje.

Lynojo lietūs, kada mes 
stovėjome Kretingos miesto 
aikštėje. Aplink mus styrė
jo liūdni griuvėsiai, fašisti
nių aviabombų suversti dar 
kąro pradžioje. Jie jau su
spėjo apaugti kiečiais, pely
nais ir dilgėlėmis. Čia pat, 
po šonu, gaudė, galingoji 
Baltija, plaudama gryną 
išvaduotos Palangos smėlį. 
Nors į Palangą dar šaudė iš 
jūros vokiečių laivai, steng- 
damies išgriauti dar liku
sius namus, tarybinės arti
lerijos gausmas jau dundė
jo ties lietuviškosios . Klai
pėdos sienomis. i;Tai buvo 
geriausia tarybinė “propa
ganda” ir tik tokią propa
gandą vokiečiai gerai su
pranta.

Kretingoje jau nebeimto 
vokiški sviediniai, tačiau 
miestas atrodė kaip, po ma
ro. Civiliai buvo retenybė 
šiose laužo ir plytų krūvose. 
Žmonės iš apylinkės pradėjo 
rinktis pavakare. Vakare 
atvažiavo vykdomasis komi
tetas. Jis tuojau'i pradės or
ganizuoti gyvenimą šioje 
siaubingai sunaikintoje Že
maičių žemės vietovėje.

Kai iš kelionės mes grįžo
me namo, ties Raseiniais 
valstiečiai jau kirto javus, 
ligi šiol tebeūkusius lauke. 
Kiti vaikštinėjo i su kirviais 
aplink apgriautus namus, 
žiūrėdami, nuo kur čia pra
dėjus... Žemaitis atkakliu 
darbu ir triūsu per keleris 
metus užgydys savo ūkių ir

Leit. J. Kličius.1 donarmiečiai G r i n k eris,

18 Minučių
Diena prasidėjo stipriu 

priešo artileriniu parengi
mu prieš... tuščią vietą. *

...Vokiečius rengėsi pulti 
viena dalis, kurios užpaka- 
lyje, antroj gynybos linijoj, 
stovėjo lietuviškas jungi
nys. Iš lietuviško junginio 
puolime turėjo dalyvauti 
tik dalis artilerijos, kurios 
uždavinys buvo palaikyti 
puolančiuosius pėstininkus.
.Besirengdamas pulti, pė

stininkų vadas padarė gud
rų manevrą. Jėgų sutelki
mo ribą jis pademonstravo 
vienoje vietoje, o paskui, 
vokiečiams nematant, užė
mė susitelkimo ribą visiš
kai kitur. Vokiečiai įsivaiz
davo mūsų karius susitel
kusius tariamojoje riboje, 
ir į tą vietą leido pragariš
ką pabūklų ir minosvaidžių 
ugnį.

Mūsiškei artilerijos gru
pei, paskirtai pėstininkams 
palaikyti, vadovavo papul
kininkis Simonaitis, vienos 
lietuviškos artilerijos dalies 
vadas. Be savosios 76 mm 

'pabūklų baterijos papulki- 
jninkio Simonaičio žinion bu- 
!vo duota artilerijos ir iš 
kitų dalių. Susidarė galinga 
artilerinė grupė, kurioje 
buvo kelios 76 mm. pabūk
lų baterijos, 120 minosvai
džiai ir prieštankiniai pa
būklai, pasirengę šaudytį 
tiesiu taikymu.

Papulkininkio Simonaičio
miestų žaizdas. Atžels vo
kiečių išnaikinti miškai, su
žaliuos ištryptos ^dirvos. Tik 
niekad neišnyks'; iš širdies 
kerštas ir pagieža prieš vo
kietį, tą bjauriausią mūsų 
žemės nedraugą;

Naktis ties Bąltija sklai
dosi. Klaipėdos švyturiai jau 
mato tekančią laisvės saulę.

Chinai atgriebė nuo ja
ponų viena lėktuvų stovyk
la. !| :

C-

Amerikiečiai numušė na
cius nuo Spigolino kalno 
Italijoj.

?

I Krasauskas ir Krušinskas.
Darniai veikė mūsų arti

leristai, nei valandėlei ne-

artilerinės grupės ugnia
vietės buvo gerai užsimas
kavusios ir apsikasusios. 

Nei vienas pabūklas nenu
kentėjo nuo stiprios, bet 
netaiklios vokiečių ugnies.

pamėsdami ryšio su pėsti
ninkais. Tai įgalino pėsti
ninkus artilerinio parengi
mo metu užimti patogią iš
eities ribą puolimui. Tuo 
pačiu metu nuo artileristų 

i sviedinių griuvo vokiečių
Pagaliau nutilo priešo i 

pabūklai, ištisą pusvalandį ' 
“apdirbinėję” tuščią vietą. 
Praėjo visa valanda įtemp
tos tylos. Vokiečių pabūk
lai pradėjo naują prisišau- 
dymą. Bet jų retus šūvius 
greitai nustelbė papulki
ninkio Simonaičio grupės 
pabūklų dundėjimas, it 
griaustinis.

Pabūklai šaudė į vieną 
vokiečių gerai įtvirtintą 
gyvenamąją vietovę. Kiek
vienas sviedinys lėkė į tai
kinį, nes mūsų pabūklų šū
vių taiklumą laidavo labai 
geras sekimas, nuolatinis 

į ryšis ir taikytojų tiksliai 
[vykdomos komandos. Gvar
dijos vyresnysis leitenantas 
Portnovas su viršila Poles- 
kovu buvo pėstininkų kau
tynių rikiuotėje, asmeniš
kai bendradarbiavo su pės
tininkų vadu, akyliai sekė 
taikinius ir tuojau iššauk
davo artilerijos ugnį. Nuo
latinį ryšį su ugniavietėmis 
laidavo drąsūs telefonistai. 
Baterijos vado komandas 
tiksliai vykdė jaunesniųjų 
leitenantu Pečkaičio ir Ši
mėno pabūklai. Pasižymėjo 
taikytojas Kalauskas, tiks
liai veikė užtaisytojai rau-

blindažai, trupėjo jų ugnies 
taškai ir nutilo minosvai
džių baterijos.

Mūsų artilerinis parengi
mas truko 18 minučių. Per 
tą laiką vieni pabūklai tie
siu taikymu naikino taiki
nius vokiečių priešakinėje 
linijoje, o kiti leido kilnoja
mąją ugnį priešo gynybos 
gilumoje.

Kai nutilo 18 minučių 
■ planingai veikę pabūklai, 
priešo gynybos rajonas at
rodė lyg po žemės drebėji
mo. Pradėję puolimą mūsų 
pėstininkai, taip ir nebeap- 
isikasė nei karto: niekas 
jiems netrukdė eiti pirmyn 
ištisa grandimi. Tik beįsi- 

i veržiant į apkasus, paleido 
'kelias granatas šiaip taip 
gyva išlikusi vokiečių gru
pelė, kurią mūsų pėstinin
kai tuojau sunaikino ir ki

etus fricus paėmė į nelaisvę.
18 minučių artilerijos ug

nis padėjo pėstininkam už
imti kaimo likučius labai 
svarbioje aukštumoje.

Papulkininkis Simonaitis 
j iš pėstininkų dalies gavo 
padėką ir tokį atsiliepimą:

“Pėstininkams palaikyti 
grupė, vadovaujama papul-

(Tąsa 5-me pusi.) •

Tai pirmutinis amerikiečių lėktuvas nusileisti ant salos Iwo Jima. Ši sala, kuri 
guli tik už 800 mylių nuo Tokyo, jau veik visa amerikiečių rankose.

Dienraščio Laisves Bazaras
Tai Trijų Dienų Didysis Pasilinksminimas

Penktadienį
Kovo-March 16 ■
Šokiai Prasidės 8 P. M. [

Įžanga 25c (Taksai įskaityti)

Šeštadienį
Kovo-March 17
Šokiai Prasidės 7 P. M.
Įžanga 35c. (Taksai įskaityti)

Sekmadienį
Kovo-March 18 
Šokiai Prasidės 6 P. M. 
Įžanga 35c. (Taksai įskaityti)

PAV1DIS RADIO ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
I *

Daug įvairiu sudovanotŲ Daiktu, kurie bus parduodami nepaprastai že
mom kainom. Penktadienis, Kovo-March 16, tai diena išpardavimu.

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
Kampas Havemeyer St. BROOKLYN, N. Y.

-----------------------------------------------------------------------------------m
318 GRAND ST

• Penktadienį
AIDO CHORAS

Vad. Aldonos Anderson
Puiki Dainy Programa Sekmadienį

PIRMYN CHORAS
Vad. Almos Kosmowski

Visais Vakarais Bus Patarnaujama Karštais Keptais ir Virtais Valgiais. Taipgi Bus Degtinės, Vynų, 
Alaus ir Kitokių Gėrimų. Ateikite, Pasimatykite su Daug Pažįstamų ir Pasivaišinkite.
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TORONTO, CANADA
kaip jau matėte iš “Liaudies 
Balso,” kad Sūnų ir Dukterų 
Draugija auga nariais, gerai 
stovi, kurios ir turtas paau
go, tai prašome įstoti ir save 
apsidrausti pašalpa. Dabar 
bendras Draugijos kapitalas 
siekia $16,180. Tai visiems gali 
būti aišku, kad jeigu narį iš
tiktų nelaimė, tai jam pašai pa 
yra užtikrinta. Mūsų Draugys
tė yra pilnai įstatymiška, turi 
čarterį, leidimą, valdžia ją pri
žiūri. Taigi, kurie dar lietuviai 
nepriklausote prie šios Drau-

Iš Sūnų ir Dukterų Draugystės 
Vmos Kuopos Veikimo.

Apie mūsų veikimą jau bu
vo rašyta “Liaudies Balse,” bet 
matome reikalo plačiau para-, 
syti ir per dienraštį “Laisvę.” 
Pastarajame susirinkime į bu- 
džeto komisiją išrinkta Alks
ninis. Guoberis ir Poškus. J 
parengimų komisiją išrinkta 
Antanaitienė, Martinonis ir 
Leimonas ir trys iš jaunuolių 
kliubo — A. Kaptainis, Pažė
raitė ir Andraitė. J švietimo 
komisiją išrinkta Strazevičius 
ir Falertas, I 
gas eis — Aleksin is. 
į virtuvės komisiją 
darbščios, kurios daug 
tai Linartienė, Šimonienė, Sa-į 
rapienė, Pažerienė ir žikunie-; 
nė. J menininkų kom. išrink-' prie 
tas drg. Šimkūnas. Demokrati-1 jum 
nio Komiteto atstovais išrinkti! dėlėj 
Žulis ir Bernatavičius.
panų komitetą, jų rinkimui pa-! mūsų Draugijos priklauso vi- 
galbai Lietuvos žmonių, nuken-' šokių pažiūrų ir įsitikinimų 
tėjusių nuo barbariškų hitleri-1 žmonių, bet mes suprantame 

” 1 ' ' susi- 
ir

knygininko parei-j gijos, tai prašome įstoti į ją 
Draugės I laike dabartinio vajaus, apsi- 
išrinktos Į drausti save ligoj, tai turėsite 

dirba,! ir daugiau draugų nelaimės ar 
laiku ir pagalbą, žinote, 

lietuvis nepriklauso 
draugijos, tai 

atsiduria di-

kuris
pašalpos
susirgus jis
nelaimėj.

Čia turiu atžymėti, kad prie

ir 
i, bet mes 

ninku išrinkti šie draugai:į organizacijos reikalus’ ir 
Strazevičius, Morkis ir Tau-. rinkimai būna broliškoj 
cius. J Draugijos maršalką —į draugiškoj nuotaikoj. 
Bernatavičius. i Pastarajame susiiinkime

Po to sekė įvairių komisijų 'Draugija išrinko koresponden- 
raportai, kurios darbavosi i tu drg. Valūną, kuris yra veik-j 
Draugijos labui. Bufeto komi-1 his ir gabus, tai pasitikime, j 
sija raportavo, kad per 
sį laiko bufetas gerokai paau-'kimą 
go prekėmis ir gryno pelno pa
daryta $39.77. Moterų komisi
ja raportavo iš virtuvės apy
vartos, kad per mėnesį padare 
$50 pelno. Parengimų komisija 
raportavo, kad per mėnesį pel
no padarė $68.21. 
žodį menininkams, 
metu metus mokosi 
dainavimo, tai su 
ir pastangomis ir 
būna pelningi. Po 
mų komisija nurodė, kad rei
kalinga svetainę pamaliavoti, 
papuošti, įdėti į langą oro- 
traukį (ventiliatorį), tai tas 
dar daugiau pasekmingus pa
darys parengimus, reikalingas 
naujas grama fonas su garsia- jų 
kalbiu. Jis būtų galimas naudo
ti žiemos laiku per parengimus 
svetainėj, o vasarą piknikuose. 
Susirinkimas išdiskusavo šį 
parengimų komisijos pasiūly- 

vienbalsiai nutarė pri-

mene-! kad Jis aprašys Draugijos vei-1
ir susirinkimus.

Draugijos Na rys.

Worcester, Mass
Tarė dėkos 

kurie per 
lošimu, 

jų pagalba
parengimai

Apie Mūsų. Chorų.

na jūsų gyvenime.
Ten pamatysite savo kaimą 

ir linksmą jaunų dienų gyveni
mą. Aš žinau iš anksto, kad 
pribuvę iš kitų kolonijų ir pa
matę, tai tikrai panorės, kad 
choras suloštų tą operetę ir jų 
kolonijose. Sakau todėl, kad 
per ilgus metus, kur choro mo
kytoja J. Karsokienė ką sumo
kino, tai gražu matyti ir klau
syti. Ji neša visą sunkumą pa
mokų, nes ji ir dainų mokyto
ja ir režisierius — tai mūsų 
miesto pažiba.

Aido choras, kaip sakiau, ne
atsilieka ir rėmime karo pas
tangų ir šelpime Lietuvos žmo
nių. štai ateinantį sekmadienį, 
18 d. kovo, 5 vai. po pietų ren
gia linksmą parę. Pareiga visų 
būti ant tos parės, — 'parodyti 
simpatiją chorui, pasilinksmin
ti ir kartu paremti gerą tikslą 
— nes visas pelnas eis Raudo
najam Kryžiui ir šelpimui Lie
tuvos žmonių, — per pusę.

Beje, po savaitės po paminė
tos parės, 25 kovo vakare, bus 
didelės ir svarbios , prakalbos. 
Kalbės drg. Andrulis “Vilnies” 
red. iš Chicagos. Tikiu, kad ir 
čia dainuos 
kvietė, nes 
neatsisako 
tikslui.

choras, jei rengėjai 
choras niekuomet 
patarnaut geram

Lowell, Mass
Būti Sveiku Reikia Žino

ti, Kaip Palaikyti Gerą 
Sveikatą

Šiuo laiku lietuvių išeivija 
jau nebe ta, ką buvo porą de- 
sėtkų metų atgal. Labai maža 
išimtis, jei kur rasi jaunesnio 

lietuvį arba lietuvę.

Kad

Springfield, Ill.
Mūsų mieste randasi ketu

rios ligoninės, vi^na ma^.a, tai 
džiovininkų sanatorija, laisvų 
pažiūrų vedėjai. . Kita sanato
rija yra daug didesnė, bet ka
talikiško nusistatymo. Jeigu 
laisvas žmogus patenka į, tą 
katalikišką sanatoriją, tai jis 
susilaukia vargo. Ten turi bū
ti “kataliku” ari tu nori, ar 
ne, o jeigu nesutinki, tai cik 
laukan. Ten ir slaugių parei
gas atlieka “seserys.”

Švento Jono ligoninė yra 
pusėtinai didelė. Ir laisvi žmo
nės, kurie yrą pakėlę savo ži
nojimą, nepasiduoda religijos 
tvirtinimui, tai sako, kad tai 
Švento Jono^fabrikas” dary
ti “katalikus,” mat, jeigu ten 
patekai, tai tave verčia būti 
“kataliku,” verčia išsižadėti 
to, ką išmokai laisvoj Ameri
kos žemelėj, pagal mūsų de
mokratinę tvarką. Tu gali ten 
verkti, maldauti, ; keikti, .bet 
niekas su tavo nusistatymu ne
siskaito, “seserys” i tave ir api
bars ir dar daugiau. Kada te
kis ligonis šaukiasi pagalbos, 
tai “seserys” ^dažnai “negirdi” 
ir “nemato.” Lietuviam ligo
niams jos telefonu pašaukia 
lietuvį kunigą, nepaisant, kad 
ligonis ir neprašo 'j 

į

Todėl dažnai įvyksta nesusi
pratimų, ligonis, kui'is dar 
tvirtesnis, atsisako nuo kuni
go patarnavimo, sako, kad jis

netiki, o kunigas tvirtina, kad, 
tu mane šaukei telefonu, tai 
ir pribuvau.

Na, su silpnais ligoniais, tai 
“seserys” ir kunigas daro, ką 
jau ndri, niekas nesiskaito su 
jo įsitikinimu ir pageidavimu. 
Dažnai tokis elgėsis tik kenkia 
ligonio sveikatai, nes jį ner- 
vuoja, užgauna jo įsitikinimus. 
Todėl, kaip veža ligonius į tą 
ligoninę, tai dažnai jie ir sa
ko: “Į švento Jono valyklą.”

Ketvirta ligoninė yra pusė
tinai nauja, be “seserų,” bet 
ten dažnai trūksta vietos, ji 
yra mažesnė ir daug ligonių 
nori ten patekti, ypatingai tur
tingesni skverbiasi į naujesnę 
ligoninę.

Laisvės Skaitytojas.

Praktiški Patarimai
Išgėrus pusę stiklinės su

šildyto sviesto gali daug iš
gerti svaigalų ir nepasiger
ti.

Švariai užlaikoma atvira 
žaizda greičiau užgyja, ne
gu aprišta.

Sena moterišką kojinę 
užvilkus ant naujos šiaudi
nės šluotos bei drabužiam 
valyti šluotelės, jos ilgiau 
tarnaus, kadangi šiaudai 
bus glaudžiau laikomi ir ne
siduos greit palaužiami.

P. K.

<

Scranton, Pa.
Svarbios Prakalbos

Nedėlioj, kovo 18 d., 2 vai. 
po pietų, Meškeliūno Svetainėj, 
134 W. Market St., įvyks labai 
svarbios prakalbos. Kalbės V. 
Andrulis, Vilnies redaktorius 
iš Chicagos. Draugas Andrulis 
yra labai geras kalbėtojas ir 
jis aiškins svarbius dalykus, 
kaip tai, Lietuvos žmonių pa
galbos reikalus, kaip karas ei
na ir ką mes turime daryti, 
kad jis būtų greičiau perga
lingai užbaigtas, ir kitus svar
bius klausimus.

ja tuos kvislingus, kurie pabė
go iš Lietuvos, nuo žmonių 
keršto, nes jie tarnavo Hitle
riui ir veikė prieš Lietuvos 
žmones.

Prašome visus ii’ visas 'at
eiti į šias drg. Andrulio pra
kalbas, išgirsite teisybę apie 
Lietuvą ir daug svarbių klau
simų bus išaiškinta.

Ir aš būsiu.

Maskva. — Ties Balaton 
ežeru, Vengrijoj, Sovietai 
vien praeitą šeštadienį ir 
sekmadienį sunaikino 233 
vokiečių tankus ir motori
nes patrankas.

Worcesterio Aido Choras iš- amžiaus 1
nors ir Visi jau esame seniai nubars- 

metu te jaunystės žiedus ir gerokai
gyvenęs apie 30 metų, 
gerai apkarpytas kar 
nuo jaunų vyrų, bet visgi dar 
yra gana didelis ir gražus, nes 
dasipildė jaunimu, kurio dar 
karas nepalietė ; ne tik smarkiai 
veikia meno srity, bet neatsilie- 

nuo rėmimo karo pastangų 
abelno progresyvio darbinin- 

judėjimo, patarnaudamas 
parengimams.

Choras į savo
visuomet sutraukia 
likos, kas parodo,

>
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Sovietų Filmos Shenandoah, Pa
‘No Greater Love’

<t>

<t>

Pereitą mėnesį, lietuvių tau
tos priešai čia buvo surengę 
taip vadinamą “Lietuvos gel
bėjimo dieną,” kad žmones ap- 
gavus ir patraukus į tą jų ker
mošių, tai garsino, būk Penu, 
valstijos gubernatorius kalbės. 
Bet gubernatorius nepasirodė 
ir nekalbėjo. Sekančią dieną jie 
garsinosi anglų spaudoj, būk 
publikos dalyvavo pora šimtų, 
o tikrumoj ten buvo tik apie 70 
arba 80 asmenų. Jie ten nie
kino Lietuvos žmones ir Ame
rikos talkininkę. Drg. Andru
lis atsakys į jų šmeižtus ir iš
aiškins, kam tie ponai tarnauja 
rengdami tokias prakalbas.

Jie ir sutvėrė komitetą, ne
va Lietuvos žmonių “gelbėji
mui,” renka aukas ir rūbus, 
bet jie nesi rūpimi Lietuvos 
žmonių gelbėjimu, o tik gelbė---------------------------------------- - i.—— ----

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6723.

Anglai 21 naktį paeiliui 
! bombardavo Berlyną. - _____________________

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus! Darome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turimo 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

>>
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; (Nėra Didesnės Meilės) 
ir

^Leningrad Music Hall”
'fai dvi žymiausios Sovietų filmos bus rodomos

Šeštad.. Kovo-March 17
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FotografasF. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home |
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

?---
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pašerkšnoję rudenine spalva. 
Tai reiškia, kad gyvename sa
vo gyvenimo rudeninį sezoną.

Tokiame amžiuje žmonės 
jaučiasi visokių nesklandumų 
ir trūkumų : vienam čia skau
da, kitam čia duria, dar ki
tiems gurguliuoja kur tai. Ne-

nuvnno-irnnJ Mnome, ką reikėtų daryti, kad 
daug pub- vis <as sklandžiau eitųsi ir pats 

kad choras gyvenimas būtų malonesnis, 
savo darbais užsitarnavo Wor-10 gyventi ir boti sveikesniais 
cesterio lietuvių pagarbos. Tik vis£ems noiisi.
stebėtina, kad praėjo visas mo
tas laiko ir niekas apie __ _

labai veiklą ir jo darbus neparašė 
taip nusiskundžia c...... .....

o

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

o 
<I> <b
< >WEST END HALL, SHENANDOAH, PA

Du rodyrpai 6 & 9 P. M. Durys atdaros 5:30 
Įžanga 50c, taksai iškaityti.

Tuo supratimu Lietuv. Pilie- 
ie choro i čių Kliubas ir rengia sveikatos 

klausime paskaitas, sekmadie- 
choristai.! nh 2-rą valandą po pietų, ko- 

Bet kaip gi apie chorą pašali-Į vo (March) 25 dieną, Kliubo 
niams rašyti, kad nebūni ant■ svetainėje, 008 Central St., 
jų susirinkimų ir praktikų, ku-I Lowell, Mass. Paskaitą skab
rioj atsibūha kas savaitę, o pa-|tys ir aiškins sveikatos dėsnius 
skutiniu laiku net 2 kartu i sa
vaitę? Čia tai nepateisinamas 
apsileidimas choro korespon
dentų, kurių yra net 2 ir per 
metus laiko neprisirengė parašy
ti nei vienos korespondencijos, 
o rašyti apie chorą yra ko ir 

ri būti grąžinamos. Tas suma- j verta.
nymas priimtas. Toliau nutar-j Mačiau biskutį pamokas gai
la, kad visos aukos eitų per.sios ir puikios operetės “Kada 
gaspadoriaus Karpavičiaus 
Marcinkevičiaus rankas.

Kadangi Draugijos vajus 
naujus narius prasidėjo su 
vo 1 d., kuris tęsis iki gegužės, 
tai plačiai pasvarstyta, kiek iš
rinkti vajininkų. Pasiūlyta iš
rinkti 15 vajininkų. Laike va
jaus yra labai papiginta kaina 
įstojimo į Draugiją, o Draugi-' savo rolėse Burba su Katre, tai 
ja yra labai gera, aprūpina lie-j nepamainomi Burbai, tik man 
tuvius ligoj ir nelaimėj. Būti į rodosi vieno ko jiems trūksta, 
Draugijos nariu yra lengva ir tai kad būtų biskutį storesnį, 
iš to narys turi didelę naudą.! 
J vajininkus išrinkta:

mą ir 
imti.

Po 
plačiai 
pinigų

>

to susirinkimas 
svarstė, kaip sukelti 

svetainės pataisymui ir 
įsigijimui gramafono ir gar
siakalbio. Buvo visokių nuomo
nių. Nutarta greitoj ateityj su
rengti balius, kurio pelnas eis 
tam reikalui ir tam tikras 
vanas išleisti ant tikietukų.

Toliau naujas gaspadorius 
drg. Karpavičius davė sumany
mą, kaip paskolinti norintiems 
nariams lėkščių ir kaip jos tu

do

> o

<!>
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ir; Kaimas Nemiega.” Tai stebėti-
1 nai puiki operetė, kurioje prie 

už i gražaus lošimo1 seka begalinė 
ko- daugybė puikių liaudies dainų 

visokių—ir graudingų ir labai 
juokingų, solo ir duetų.

Aktoriai parinkti visi geri, 
vargsta, mokiriasi po sunkaus 
darbo dirbtuvėse. Ypač tinka

Ta operetė bus sulošta jau 
Lauru- ne po ilgam, 15 balandžio, 3 v. 

sevičienė, Martinonis, M. šim- po pietų. Taigi Worcesterio ir 
kūnas, Jankaitienė, Meškūnas,1 apylinkės kolonijų lietuviai pa- 
Byra, Ragauskas ir Pajuodis. į sižymėkite tą dieną ir visi bū- 

Taigi, gerbiami draugai, i kite, tai bus laimingiausia die-
>»«■»<>«■» o «■»«>-«■» <»«■►< »«■►<>«■» o «a»o<M»o«B»o «■» »>«■»►(,«■»<» «■» o «■»(>«■»<> <>«■»■ o«b»o<m»o«h» o <’ < > «■*< >«■

| BOSTON, MASS.

I
Rusų Filmą Pagaminta Sovietų Sąjungoje j 

“TAXI TO HEAVEN”
linksma melodinga apysaka apie lakūną ir aukštai skrendantį čiul- j 

bantį paukštį. — Su Ludmila Tselikovskaya ir Mikhail Zharov. j 
Bus Rodoma OLD HOWARD THEATRE

34 HOWARD ST., arti Scollay Square - BOSTON. I

Sekmadienį, Kovo 18 March

TAtPct “SUMMER STORM” |

Kalbinis Romansas, Paimtas iš Rusų Gyvenimo. I

Rodymas tęsis nuo 1 iki 10:30 P. M. I
Įžanga po pietų 12:80 iki < — 42c., taksai įskaityti. JRengia I. W. O. Rusų Organizacija. |

žymus lietuvis daktaras J. 
Repšys iš Cambridge, Mass. 
Visiems bus veltus įėjimas. At
eikite visokių pažiūrų žmonės, 
nes sveikata yra visiems bran
gi ir visiems reikia su ja ge
riau susipažinti. Galima bus 
daktaro daug ko ir paklausti. 
Į klausimus daktaras Repšys 
širdingai atsakys.

Dalyvaukite Gražiame 
Pažmonyje

Tuoj aus po paskaitų drau
gės kliubietės ruošia gražią 
parę pasižmonėjimui kartu su 
gerbiamu daktaru. Visiems 
bus smagu su svečiu liuosai 
pasišnekučiuoti prie paruoštų 
stalų ir pasiklausyti gražių 
dainelių 
draugė 
Bedford 
vyresnioji, — Emma J. čiula- 
dienė akompanuos pianu. Jos 
abi yra LDS narės mūsų vieti
nės kuopos.. Jos jau ne kartą 
yra palinksminę mūsų publi
ką, šį kartą irgi jos rengiasi 
duoti gražių dainų programė
lę Lowellio lietuviams. Pasi
klausykime dainų. Dalyvauki
te visi paskaitose ir parėj, nes 
visiems lengva dalyvauti ir 
naudos daug apturėsite.

\
Mes kviečiame ir iš kitų ar

timesnių kolpnijų lietuvius da
lyvauti paskaitose ir ta proga 
daug ką pasinaudoti savo svei
katos reikaluose. Taipgi ir pa
sižmonėti su daktaru Repšiu 
ir visais lowellieciais.

J. M. Karsonas.

kurias sudainuos
Hutą Gicevičiutė iš
Mass., o jos sesute

Filipinų partizanai kon
troliuoja daugumą' Minda
nao salos.

<l>

<f>

<p

“NO GREATER LOVE” dramatiška apysaka apie So
vietų moterį, kuri pakreipė karą prieš naciškus žmog
žudžius, paaukodama savo mylimus, savo laimę ir na
mus. Jos drąsi ir begailestinga vadovybė partizanuose 
pagaliau privedė prie pergalės ir atsikariavimo savo 

gimtojo miestelio.
ŠI SOVIETŲ FILMĄ VISA ANGLŲ KALBOJE 

“LENINGRAD MUSIC HALL,” tai rinkinys rusų mu
zikos. šių paveikslų rodymą ruošia Komunistų Politinė 
Sąjunga, Anthracite. Kalbės Elizabeth Gurley Flynn, 

kalbės apie Krymo Konferenciją.
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JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

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

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

(Įsist. 28 m.)

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
BTAGG 2-504b

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Penktas puslapis

Atmetą Bonus Unijai 
Nuo Anglies Tono

Washington. — Praneša
ma, kad minkštųjų anglia
kasy klų savininkai atmeta 
John Lewiso reikalavimą 
mokėti po 10 centų į unijos 
iždą nuo kiekvieno iškasa
mo anglies tono. Jie sako, 
tai būtų privačiai taksai, 
kurių neleidžia šalies kons
titucija.

Bergždi Savižudiški Naciu 
Žygiai prieš Tiltą

Rheino Prietilte. — Vo
kiečių lėktuvai savižudiš
kai puola Ludendorffo tiltą 
per Rheino upę ties Rema- 
genu, mėgindami jį sunai
kinti. Bet prieš-lėktuvinės 
amerikiečių kanuolės ir la
kūnai niekais paverčia vi
sas nacių pastangas; ir jan
kiai tuom tiltu persiunčia 
vis daugiau savo jėgų į ry
tinę Rheino pusę. Per pen
kias dienas 135 vokiečių 
lėktuvai puolė šį tiltą, ir pu
sė ar daugiau priešų lėktu
vu buvo nušauta. Kas va- 
landa žuvo bent po vieną 
nacių lakūną dėl to tilto.

Vokiečiai Dejuoja Dėl Skau
džią Smūgių iš Oro

Berlyno radija sakė, kad 
Amerikos bombanešiai pa
darė vokiečiams žiaurių 
nuostolių, ypač Swinemu- 
ende, Vienoj ir Marburge. 
O Anglijos bombanešiai, 
girdi, terorizavo Dortmun- 
dą ir kitus miestus Vaka
rinėje Vokietijoje ir Berly
ną. c

ĮKALTINTAS REPUBLL 
KONAS VALSTIJOS 

PROKURORAS
Newark, N. J. — Federa- 

lis teismas įkaitino New 
Jersey valstijos prokurorą,
republikoną Walter į D. . j
Van Riperį už bankines Maskva. — Sovietų kovu- 
suktybes ir už pašto naudo- nai visuose frontuose kovo 
jimą apgavingiems tiks- 12 d. sunaikino bei iš veiki- 
lams. Pirmiau jis buvo įkal- nio išmušė 134 vokiečių 
tintas už bizniavimą gazo- tankus iif motorines pat- 
linu juodajame markete. rankas.
Sakėsi esąs nekaltas. ----------------

. Alaska.— Jungtinių Val-|
Manila. — Amerikos la- stijų bombanešiai vėl nai-i 

kūnai susprogdino japonų kino karinius priešų punk- 
vanden-elektros stotį Ta- tuS šiaurinėje dalyje Japo- 
kao mieste, Formozos sa- nįjos salų Kurillų.
lo j. i ----------

Maskva. — Sovietų bom
banešiai nuskandino Balti
jos Jūroje transportinį vo
kiečių laivą 12,000 tonų ir 
vieną karinės sargybos lai- 
vuką.

Tai japonų lavonai, kurie tapo nudėti Manilos mies
te kovojant namas iš namo. Į juos žiūri karys Max 
Prusa, iš Cleveland, Ohio.

Apdovanoti Partizanai
Daug šaunių tarybines Lie

tuvos patriotų — partizanų
kovojo dėl mūsų krašto laisvės. 
Jų nuopelnus kovoje prieš vo
kiškuosius grobikus • aukštai 
Įvertino visa tarybų liaudis. 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
daugelį Lietuvos liaudies ker
šytojų apdovanojo ordinais ir 
medaliais.

Šiomis dienomis Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas drg.
J. Paleckis, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pa
vestas, įteikė ordinus ir meda
lius grupei pasižymėjusių mū
sų partizanų.

Raudonosios Vėliavos ordi
nas buvo įteiktas Apivalai Sta
siui s. Petro.

Raudonosios žvaigždės ordi
nas buvo įteiktas Iskinui Sa- 
muoliui, s. Anzelmo ir Fedara- 
vičiui Pranui.

Medalį “Už narsumą’’ gavo: 
Višnevas Jonas, s. Dimitro, 
Pacevičius Alfonsas, s. Alek
sandro, Trukšinas Vladas, s. 
A fan as j e vo.

Medalį “Už kovos nuopel
nus” gavo Burakas Stasys, s. 
Vladimiro.

Medalis “Tėvynės karo par
tizanui” 1-jo laipsnio įteiktas 
Strelcovui Jakovui, s. Vasi- 
liaus, Vrublevskiui Jonui, s. 
Adomo, Žukaitei Bronei, d. Pe
tro, Šulcui Afanasjevui, s. Afa- 
nasjevo, Bakučiui Longinui, s 
Prano, Čuladai Jonui, s. Vinco 
Griškevičiui Petrui, s. Petro 
Valiuškytei Pranciškai, d
Aleksandro.

Medaliu “Tėvynės karo par
tizanui” 2-jo laipsnio apdova
noti: Flcksci'is Juozas, Skeirys 
Pranas, Galinis Stasys, s. Juo
zo, ii' Oleka Jonas, s. Jono.

Šis apdovanotųjų sąrašas, 
kaip matyt iš pavardžių, paro
do, kad kovoje už mūsų tary
binės tėvynės laisvę pasižymė
jo ne tik Vyrai, bet ir mūsų 
krašto šauniosios patriotės —
lieutvės moterys.

Amerikos lakūnai padegė 
ir turbūt sunaikino du Ja
ponijos krovinių laivus Chi- 
nijos Jūroje.

Eastern Airlines numažino! 
lėktuvais keliavimo mokestis 
šešiais ir puse nuošimčių. Taip-! 

i gi pirmu kartu nuo pradžios ! 
I karo paskelbė 5 nuošimčių Į 
I nuolaidą kelionėms į abi pu- 
i sės (round trip).

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

visus Tarybų Sąjungos žmo
nes, o ne' vien tik rusus. Todėl 

Ine tik Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto siunčiama pa
šalpa, bet tiesiog nuo paties 
Russian War Relief daug dra
panų, čeverykų, vaistų ir t.t., 
eina Lietuvos žmonėms, nuo 
karo nukentėj tįsiems.

Grigaitis pats, aišku, tam 
savo melui netiki. Jeigu jis ti
kėtų, tai pasmerktų Bendrąjį 
Fondą, kam jis nuvežė į Rus
sian War Relief sandėli tam 
tikrą kiekį vaistų ir drapanų 
ir atidavė “Rusijai,” kuomet 
tie daiktai buvo surinkti Lietu
vai. Juk jis yra tūkstantį sy- 

. kiti pasmerkęs ir prakeikęs ru- 
Į sus. Jis pats nėra nė vieno 
į cento paaukojęs sušelpimui 
Rusijos žmonių, nukentėjusių 
nuo karo.

Beje, neigi neteko matyti, 
i kad kada nors Grigaitis būtų 
| paaukojęs nors dolerį kitą Lie- 
! t u vos žmonių sušelpimui.

18 Minučiy
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

i kininkio Simonaičio, per 
i mūšius del priešo atramos 
! punkto užėmimo 1944. IV. 
|4., gerai paruošė artilerinio 
i aprūpinimo ir bendradar- 
I biavimo s u pėstininkais 
1 planą. Pagal tą planą vykęs
, 18 minučių artilerinis pa- 
| rengimas į priešo atramos 
' punktą, visiškai nuslopino 
i priešo ugnies taškus, esan- 
įčius gynybos priekyje ir 
Įjos gilumoje, ir tokiu būdu 
laidavo pėstininkam N. gy

venamosios vietovės užėmi
mą.

Artileristai sekėjai ir ba
terijų vadai, būdami pėsti-
ninku kautynių rikiuotėje 
drauge su kuopų vadais, — 
laiku paleisdavo ugnį į 
priešo, bandžiusio ’ mus 
kontratakuoti, pėstininkų 
susitelkimus.

Dalies vadovybe ir visi
karininkai yra geriausios 
nuomonės apie artilerinę 
grupę pėstininkams palai
kyti.”

Šitas mūšis viename 
fronto bare parodo, kaip 
lietuviai, broliškai bendra
darbiaudami su rusais ir 
kitų tautybių kariais, muša 
nepakenčiamus grobikus 
vokiečius.

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
MosČių ir Įsitemykite 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
tą. Jei dantis supuvęs, be abejonės 
turi ištraukti jį. Šita mostis priimni 
vartot ir ne kenksminga.

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

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

Kaina—$1.25 
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 73, "'Sta A.
HARTFORD, CONN.

Vietiniam—63 Putnam St.

HELP WANTED—MALE v 
REIKALINGI VYRAI

Išsiuntė] 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

CO-TWO
Fire Equipment (io.

Employment Office 
1124 RAYMOND BOULEVARD 

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

Du Blokai Penn Stotis

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

Atsineškite Su Savim Šį Skelbimą
(61)

Patyrę Ar Be Patyrimo

Paprasti Darbininkai--Džianitoriai
Yra Būtinai Reikalingi

WRIGHT AERONAUTICAL
PUIKIAUSIA ALGA IŠSINEŠIMUI 

Bonai Už Darbą — šiftų Bonai 
JŪS GALITE UŽDIRBTI— 
$46.80 už 6—Dienų Savaitę 
$61.20 už 7—Dienų Savaitę

Nesivėlinkite Kreipkitės šiandien

; WRIGHT ■ •
AERONAUTICAL CORPORATION 

(Division of Curtiss-Wright Corp.)
1560 Broadway 376 E. 149 St.
Manhattan Bronx

ŲRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choro repeticijų diena' 
pakeista iš trečiadienio į penktadie
nį. Sekančios repeticijos įvyks penk
tadienį,' kovo 16 d., 8 v. v. Todėl 
visi choro nariai įsitemykite pakei
timą ir būkite laiku repeticijose.-— 
F. J. Repšys. (61-62)

EXETER, PA.
Šeštadienį, kovo 17 d. įvyks pra

kalbos, Am. Lith. Citizens’ Club, 
Wyoming Ave. (iš lauko kabo di
delė lenta). Kalbės Vincas Andru
lis, Vilnies red. štabo narys, iš Chi
cago, Ill. Pradžia 7:30 v. v. Visus 
kviečia dalyvauti ALDLD 12 Aps. 
įžanga veltui. (62-63)

BRIDGEPORT, CONN.
Sekmadienį, kovo 18 d., įvyks 

prakalbos. Kalbės D. M. Šolomskas, 
Laisvės redakcijos štabo narys. 
Pradžia 2 vai. dieną, Liet, salėje, 
407 Lafayette St. Įžanga veltui. 
Kviečiame vielinius ir iš apylinkės 
išgirsti svarbias prakalbas. — Ren
gėjai -• ALDLD 63 kp. (62-63)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį ir sekmadienį, kovo 17 

ir 18 dd. bus rodomas judis su gra
žia koncertine programa. Rodys 
judį iš Sovietų Sąjungos “They Met 
in Moscow.” Bus rusiškos dainos, 
rusiški šokiai. Judis atvaizduos ro
maną meilėje “Ji buvo iš šiau
rės, o jia iš pietų.” Įžanga 62c. Ko
vo 17 d., pradžia nuo 7 iki 9 v. v. 
Kovo 18 d. nuo 2 vai. dieną iki 11 
vai. vak. •—A. S. (62-63)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia draugišką parengimą 
kovo 18 d., 155 Hungerford Street. 
Pradžia 2:30 dicįną. Įžanga su tak
sais 50c. Bus gera orkestrą; skanių 
užkandžių ir gėlimų. Visi nariai ir 
pašaliniai kviečiami dalyvauti ir pa- i, 
remti šią Draugiją. Nariai, kurie į 
nedalyvaus, turės vistiek pasimokėti i 
įžangą. — J. Kazlauskas, rast.

(62-63)
PHILADELPHIA, PA. '

LPT Komiteto susirinkimas. Iš j 
priežasties parengimų, susirinkimas I 
įvyks šeštadienį, kovo 17 d., 1218 Į 
Wallace St., 8 v. v. Prašome dele
gatų ir bendradarbių dalyvauti, iš
girsti gerų raportų šelpimui Lietu
vos žmonių. —- A. J. Smitas.

(62-63)
HAMTRAMCK^ MICH.

ALDLD 188 kp. susirinkimas 
įvyks sekmadieijj, kovo 18 d., 11 v. 
ryto, 3014 Yemans St. Visi nariai 
būkite laiku, nes yra svarbių reika
lų aptarti. — Sekr. (62-63)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI - VYRAI
TAIPGI VETERANAI

Svariam, linksmam darbui būtinoje pramonėje 
su pokarine ateitim.
Matykite Mr. Petit

BURRY BISCUIT CORP. .
963 NEWARK AVE.
ELIZABETH, N. J.

Prisilaikoma. WMC Taisyklių
(69)

VYRAI
PILNAM. AR DALIAI LAIKO
Maža Greenpoint maliavų dirbtuvė.

Būtina karo pramone 
Nuolatinis Darbas.

CLARONEX PRODUCTS
239 JAVA ST., BROOKLYN.

164)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN

• LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(65)

SUPER1NTENDĖNT, Flatbush, 35 šeimos, 
$100, 3 kambariai, pirmos lubos. Vyras gali 

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

(63)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kovo 18 d., Liet. Salėje, 29 En
dicott St., Aido Choras rengia parę. 
Kadangi aidiečiai rengia specialiui 
tikslui, tai pasimoję viską priruoš
ti ir širdingai visus atsilankiusius 
pamylėti. Specialistė virėja drg. 
Gcrbutavičienė sutiko būti gaspa- 
dinė šiame parengime, jos patyri
mas šiame amate nepavaduojamas. 
Kviečiame visus dalyvauti. Pradžia 
5 v. v. — Aidas. (62-63)

MONTELLO, MASS.
Lietuvai P. Teikimo Komitetas 

rengia silkių vakarienę; bus ir šo
kiai prie geros orkestros. Liet. 
Taut. Namo salėje. Kovo 17 d., va
kare. Įžanga 75c. Kviečia JKom.

(62-63)
PHILADELPHIA, PA.

House Party, įvyks kovo 18 d., 
226 Morris St., pradžia 2 vai. dieną. 
Kviečiame dalyvauti. (62-63)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

vakarienę, kovo 17 d., 255 Main 
St., paminėjimui pasaulio darbinin
kių moterų dienos. Pelnas nuo šios 
vakarienės bus skiriamas Lietuvos 
žmonėms, .kviečiame visus dalyvau
ti, — Rengėjos. (62-63)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI (Aptarnavimam) 
CHAUFFEURS 
MECHANIKAI

AUKŠTOS ALGOS: VIRŠLAIKIAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

BOTINA PRAMONĖ
QUEENSBORO FARM PRODUCTS I 

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

__________ ___________________________ (61) j

SUPERINTENDENT, Williamsburgo, 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 7-468).

(63)

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

KREIPKITĖS
WESTERN ELECTRIC CO., INC.,

6600 METROPOLITAN AVĖ., 
MIDDLE VILLAGE, QUEENS.

HEGEMAN 3-7700.
______________________________________(62) Į

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

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

BROOKLYN, N. Y.

Paprasti Darbininkai
GERA ALGA; GEROS 

VALANDOS
Gregg’s

Brass Foundry
t 259 Bertrand Ave.

Perth Amboy, N. J.
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

PAGELBINIAI VYRAI
1 Dienom ir 1 Naktim.
80c j 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
PAPRASTU DARBININKU

Kreipkitės
WOBURN CHEMICAL

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

HARRISON, N. J. 
Reikalaujama atliekamumo pareiškimo.

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKURYS
LAISNIUOTAS

Įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVĘ.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(61)

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus

• ABELNAS FABRIKO 
DARBAS 

Kreipkitės
AMERICAN CAN CO.

Delaware Avet & Palmer St. 
PHILADELPHIA, PA.

APARTMENT TO RENT
PASIRENDAVOJA KELETAS 4

KAMBARIŲ APARTMENTAI
KAINA $17 J MĖNESI, PRIE

301 WALLABOUT STREET. ARTI 
BROADWAY & THROOP AVE..

‘ BROOKLYN.
(61)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas 
AUKŠTAS UŽDARBIS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
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)

VINGIUOTOJOS— 
LINAVOTOJOS 

DRAPERS—FINISHERS 
Darbas dirbtuvėje prie Suknelių. 

Patyrusios. GERA A1XJA. NUOLAT. 
VIRŠLAIKIAI.

ROSEWEB FROCKS 
1100 BROADWAY, N. Y. 10-tos lubos

1 (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) 
VIEŠBUČIO DARBININKAI

i MOTERYS IR VYRAI -NERIBOTO AM-
I ŽIAUS. NUOLAT—PATYRIMAS NEREIKA

LINGAS. GERA AI/GA—VISUOSE DE- 
PARTMENTUOSE. NĖRA AGENTŪROS Iš- 

' LAIDU. DARBAS HOTELS McALPIN.<NEW 
WESTON. WINSLOW. WELLINGTON IR 

KITUOSE.
KNOTT HOTELS

FREE EMPLOYMENT SERVICE 
234 7th Ave., tarpe 23rd & 24th Sts. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO 

DARBUI.
Puikios aplinkybės.

NUOLATINIS DARBAS SV 
Š1EK-T1EK VIRŠLAIKIŲ 

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

216 E. 45TH ST., N. Y. C.
_______________________________________163)

: MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
i KREIPKITĖS
i JOHN J. NESBITT, INC.
' STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
_______________________________________ (65)

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygo»

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-los Lubos

rn
STENOGRAFĖ—TYPIST 

PATYRUSI. GERA PROGA. 
RAŠYKITE BOX 302Y. LAISVE. 

20 WEST 43RD ST.. N. Y. CITY. 
______________________________________

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Mokinės Fabriko Darbui 
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS 

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY 
Delaware Ave. & Palmer Str., 

PHILADELPHIA, PA.
(65)

MOTERIS VALYTOJA. 55c J VALANDĄ. 
VAKARAIS. MATYKITE 

SUPERINTENDENT, 233 BROADWAY. 
(63)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PAGELBĖJIMUI PRIE RAŠOMŲJŲ ME
DŽIAGŲ SANDĖLIO PALAIKYTI ŠVARA. 
ATK1LNOJIMUI FILE BOXES IR T.T.

NACIJONAL1NĖ IŠTAIGA 
BOTINA PRAMONĖ 

VIETA GREENPOINT. BROOKLYN.

ALGA $142.50 I MĖNESĮ 
5% DIENOS. 2 SAVAITĖS VAKACIJŲ 

PRANEŠKITE VISKĄ SMULKMENIŠKAI, 
* AMŽIŲ, DRAFTO STATUS. 

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

20 WEST 43RD ST.. N. Y. CITY.
_________________ _____________________(65J

LEDO TRAUKIKAI IR 
BOXMANAI
Nuolatinis darbas. 

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
1HESH POND ROAD

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

(67)



Šeštas puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian

NewYorko^^^lnioj
Vakarų Frontui Link Ry
tų Fronto Artėjant, Ka

riai Svarsto Ateiti
Justinas Velička, sūnus Do

micėlės ir Aleksandro Veličkų, 
viename iš paskiausių savo 
laiškų tėvams perstato, kaip 
artėjimas dviejų frontų linkui 
viens kito iššaukia jaunuose 
kariuose naujos vilties ir pasi
ryžimo ruoštis gyvenimui. Ji
sai, tarp kitko, rašo:

Justinas Velička

'¥

M l J ZIK A
Ketvirtadienis, Kovo 15, 1945

Didysis Turgus Jau Buv"s;" K™ p"10 
a • i i nteista iš IVlicsto

Arti i $122,000

Bus Grand Para-

kiekvieną apšvi-

Laisvės bazaras prasideda šį 
penktadienį. Jis tęsis tris die
nas, kovo (March) 16, 17 ir 
18 dienomis, 
dise salėse, 
Brooklyn, N.

Kviečiame
tą branginantį dalyvauti savo 
dienraščio bazare. Kviečiame 
anksti ateiti, nes sulyg vėliau
sio įstatymo anksti turėsime 
apleisti svetainę. Todėl anksti 
susirinkime, kad daugiau būtų 
laiko pasilinksminimui.

Kaip matėte pranešimuose, 
gauname gražių dovanų iš vi
sos Amerikos. Tom dovanom 
pasinaudos bazaro lankytojai.

Visas Brooklyno Moterų Ap
švietos Kliubas yra savanoriai

susimobilizavęs valgių gamini
mui bazare. Tai bus karštų, 
puikiausia pagamintų valgių 
didelis pasirinkimas visais va
karais.

Dėl veikiančio naujo įstaty
mo, anksti uždaryti pasilinks
minimo įstaigas, mums prisi
eina pakeisti bazaro valandas, 
šeštadienį bazaras prasidės 5- 
tą valandą po pietų, o sekma
dienį nuo 1-mos valandos po 
pietų.

Labai lauksime svečių iš 
New Jersey miestų. Manome, 
kad nenusivilsime. Sietyno 
Choras bazaro nedalyvaus, bet 
mes tikimės, kad daugelis sie- 
tyniečių atvyks.

p atar- 
,1 i sa i

OPA Pašaukė Teisman 
i 10 Prekybininkų

MIRĖ

paKainų Administracija 
šaukė teisman 10 stambių pre
kiautojų paukštiena Browps- 
villės ir East New Yorko sek
cijose Brooklyne. Prieš juos 
gauta daug skundų nuo šeimi- 
nininkų, kad jie ėmė virš lubi- 
nių kainų. Vietomis ir dides
nio trūkumo dienomis tūli iš 
įų lupdavę net kita tiek, negu i Edwarda 
leista.

Kainų Administracija jau 
laimėjusi 46 bylas prieš 28 į

1 daugmeniškai prekiaujančius i 
! paukštiena.

Pranas Beniulis, 63 motų 
amžiaus, gyvenęs 629 Baltic 
St., Brooklyne, mirė kovo 12- 
tą. Bus palaidotas kovo 15-tą, 
2 valandą po piet, į Alyvų 
Kalnelio kapines. Pašarvotas 
koplyčioj, 761 — 4th Avenue, 
kampas 26th Street, Brookly
ne.

Arthur A. Mikus 
Tapo Pilotu

Naktinienė Išėjo 
Ligoninėn

Abraham Calderon, 22 m., 
buvęs sužeistas gelbstint žmo
gų nuo BMT subway bėgių 
1943 spalių mėnesį, priteistas 
iš miesto $122,000.

Calderon’o skundas buvo, 
kad tuo sužeidimu jam atimta 
“garbė ir privilegija 
nauti kraštui mūšyje,
buvo parvykęs dešimčiai die
nų atostogų pirm vykimo į už
jūrį. Jam stovint su mergina 
Essex St. stotyje ant platfor
mos, išgirdęs pi timptelėjimą ir 
pamatęs skersai bėgių nuvir
tus} vyriškį, kurį prieš tai jie
du matė įsigčrusį. Traukinio 
nesimatė. Jis šokęs to vyro

Biruta Ramoškaitė
Pereitą sek m a d i c n į,

Blue Network radio stotį, 
dėjome dainuojant Birūtą

per 
gir-

Prašome Siuvėjų

Paliko nuliūdime žmoną 
i Marijoną, du sūnus, Antaną ir 

, kuris tarnauja ka
riuomenėje Georgia valstijoj, 
2 brolius, dvi seseris, du anū-

* kus ir daugiau giminių.
Laidotuvėmis rūpinasi gra- 

i borius F. W. šalinskas, 84-02 
Jamaica Ave., Woodhaven, N.

dėjome dainuojant Birūtą Ha-! Ketvirtadienio vakare, į Mo-’ 
moškaitę, programoje “Metro- Į terų Apšvietos Kliubo susirin- 
politan Opera Presents.” 
rie išklausė, visi sakėsi, 

Į patiko jiems jos gražus 
n avimas.

Dabar New York

Ku.Įkimą prašome ateiti visas, ku- 
kad r)0S galite pasiūti bile kokį į
dai-

gelbėti. 1 uo tarpu pasigirdęs laikraštyje skaitome, kad Bi

Mirė Dentisto Kėdėj

“Jūs rūpinotės apie mano 
mokslą po karo, aš tuomi rū
pinaus taipgi. Dabar tuo klau-i 
simu šį tą atlikau ir tikiuosi, ■ 
kad jūs užgirsite. Kadangi 
daugelis karių tikisi turėsią: 
čionai pabūti tūlą laiką, kaipo 
“okupacinė armija,’’ tad vy
riausybė padidino visiems ka
riams galimybę mokintis. Aš 
imsiu koleginį kursą susiraši
nėjimu. Noriu mokintis žurna- 
lizmo. Tą kursą, regis, duoda 
Chicagos Universitetas, 
pats mokėsiu už kursą 
mokesties, vyriausybė d amo 
kės kitą dalį. Tad laukdamas . 
progos grįžti namo nepralei
siu nei vienos progos pasimo
kinti liuoslaikiais.”

Mums, būnantiems namie, 
turintiems viską po senovei, 
kartais sunku įsivaizduoti, ką 
reiškia kariškiui nors ir smul
ki žinelė iš namų, koks dide
lis dalykas radijas, filmą. Jau
nuolis Velička rašo:

“Labai nudžiugau, kad man 
išsiuntėt radiją. Nekantriau
siai laukiu. Yra momentų, ku
riais visiškai nėra kuo užsiim
ti. Vienas dalykas, už kurį ga
liu būti dėkingas, tai kad tan
kiai matome filmas. . . ”

“Mano geriausi linkėjimai 
visiems kaimynams ir drau
gams, taipgi visiems nauja
gimiams,” baigia Justinas sa
vo laišką, primindamas, jog 
jam įdomu žinoti, pažinti tą 
naująją gentkartę, už kurios 
geresnę ateitį jis kariauja 
taipgi.

Jaunuolis Justinas dar visai 
jaunas amžiumi, bet jau vete
ranas keletos karštų kampa
nijų, pergyventų bėgiu metų 
laiko. Yra pirmos klasės ka
riu, apdovanotas medaliu už 
pavyzdingą užsilaikymą tose 
kampanijose, 
dutes, kaipo dalyvis Norman
dijos mūšių, taipgi atžymėji- 
mui mūšių šiaurinėj Francijoj 
■ir žygiuotės ant Paryžiaus. 
Tie, rašo Justinas tėvams, 
“smulkūs dalykėliai.” Tiesa, 
tie ženkleliai smulkūs, kada 
jie jau uždėta ant kario uni
formos, civiliniams kartais sun
ku net susigaudyti jų reikšmę. 
Tačiau tai dalykėliai, kurie 
yra paėmę daug jauno gyve
nimo, lūkesties, prakaito ir 
kęsmų — didelių dalykų, be 
kurių nebūtų buvus galima 
mūsų pergalė ant fašizmo, ne
būtų buvęs laimėtas laisvųjų 
karas prieš vergiją. R.

Nedėlioj, kovo (March) 
1945, Arthur’as turėjo gradu
ation Blytheville Army Air 
Field, Blytheville, Arkansas. 
Arthur’o tėvai gyvena New- 
arke, N. J. Jie yra labai links
mi tos naujienos sulaukę. /

H,

East New York-Rich 
mond Hill, N. Y.

Kovo 1 dj įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 13- 
tos kuopos susirinkimas. Na- 

Aš rių atsilankė ne labai daug, 
dalį tarimų, rodos, padarė ga- 

; na naudingų.
Buvo kalbama apie LDS va

jų, drg. A. Verk utis apsiėmė 
gauti vieną ar kitą narį. Be
je, pirmesniam susirinkime 
pirmininkas buvo pasižadėjęs 
gauti naują narį, bet į šį susi
rinkimą ne tik kad naujo na
rio neatsivedė, bet ir pats ne- 
pribuvO.

Iš LDS 3-čio apskričio buvo 
prisiųsta tikietų. Daugelis 
draugų pasiėmė platinimui, 
užmokėdami iš kalno.

Laiškų buvo prisiųsta nema
žai, daugiausia prašant aukų. 
Kuopa gausiai atsiliepė. Au
kota : Lietuvių Literatūros Ar
chyvui $2, Laisvės bazarui $5, 
Lietuvos vaikučiams $5, karei
viams pasiųsti dovanų $5, Ap
švietos Fondui $3. Taipgi drg. 
W. Sheinis nuo savęs aukojo 
$3 Laisvės bazarui.

nešioja žvaigž-

Petronėlė Naktinienė, Lietu
vių Literatūros Draugijos mo
terų kuopos (kliubo) narė, iš
ėjo ligoninėn, turėsianti pasi
duoti operacijai. Pvandasi Mid
town Hospital, East 49th St., 
tarp 1st ir 2nd Aves., New 
Yorke.

traukinys. Calderon motorma- 
nui šaukęs ir mojęs, buvę lai
ko sulaikyti 
buvę gana 
sustabdytas 
ėjus pro jį. 
mąjį išlaikė

rūta yra viena iš septynių jau
nų 
vo 
jo 
tai 
ditions

jiį, po pietų, o antra dalis bus 
spaudęs po platformos kraštu, į se]<antj sekmadienį. Radio sto- 
bet jis pats tapo sužeistas, po Į ų , 
to atleistas iš armijos.

traukinį, bet ne- 
atydos, traukinys 
vagonui jau pra- 
Calderon gelbsti- 
nesu žeistu, pri-

dainininkų, kurie dalyva- 
toje programoje ir laimė- 
progą dalyvauti FINALE, 
yra “Auditions.” Šie “Au- 

prasidės šį sekmadie-

Lietuvos vaikams drabužėlį. J Į tų, mirė 
susirinkimą bus atnešta su
kirptų drabužių ir paaiškina- 48th 
ma, kaip siūti.

Kurios jau turi pasiūtų bei i New York 
i numegstų drabužėlių, — at- Thackrey.
neškite į susirinkimą. Maisto 
reikmenys taipgi bus priima-

gaso

ll all

Mrs. Maryanne Hali, 21 me- 
neatsipeikėjus nuo 

dentisto kabinete, 133 E. 
St., 
buvo

New Yorke. Mrs. 
marti laikraščio 

Post leidėjos Mrs.

ma.
l'd. AP ŠV. Kliubo 
Komitetas.

Planuoja Nepaprastą 
Busams Stotį

Kaip ilgai jos 
“Well, 

menama, 
stoti pirm 

planuojama

” karui 
vargiai 

1947-tų.
statyti 

ir 40th

New Yorko Porto Autorite
tas planuoja didžiulę busams 
stotį, kurioje jau numatoma 
vieta ir naujos rūšies paukšte
liui — skrendančiam busti i, 
helicopter’iui. 
reikės laukti? 
trukdant, 
matysime 

Stotis
tarp 8th ir 9th Avės.
ir 41st Sts., toliau nuo miesto 
centro, kadangi jau seniai 
skundžiamasi, j6g iš užmies
čių ateinantieji ir iš čia išei
nantieji milžinai busai už
tvenkia miesto trafiką.

Stotis turėsianti tris aukštus 
ir skirtingas platformas išsodi
nimui ir įsodinimui keleivių, 
taipgi skirtingas platformas 
toli važiuojantiems ir artimų 
stočių keleiviam.

Iš stoties busai 
stačiai 
rėjimo 
vieną 
busam

| lio per metus. Iš tos stoties ap
žios apylinkės ALDLD savo 

pereitame susirinkime irgi 
gausiai aukomis pasirodė: Ap
švietos Fondui $3, Liet. Lite
ratūros Archyvui $5, Liet, vai
kučiams $5, Laisvės 
$5, kariams dovanoms

išvažiuotų
i Lincoln Tunelį be tu- 
važiuoti skersai, nors 

gatvę. Sutaupytų tiem 
apie 500,000 mylių ke-

bazarui 
$2.
Rep.

Miesto trafiko nelaimės pa- 
daugėj tįsios pereitą savaitę: 
Nelaimių įvyko 79, jose mirė 
1, sužeista 94 asmenys.

tarnautų apie 2,000 busų- su 
50,000 keleivių kas diebą. 
Taipgi būtų keleiviams susisie
kimas požemiu su visomis sub
way linijomis.

Stoties statyba numatoma 
lėšuosiant $13,000,000.

Su planu, sakoma, sutinka 
didžiuma tuomi kaip nors pa
liečiamų įstaigų, tik Grey
hound firma, patys operuoto- 
jai kelių stambių tolimo kelio 

■ busams stočių, nenorį sutikti.

EV. 4-7845 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

COMPANY
Brooklyn, N. Y.

Speciallzuojamčs naikinimu brudo ir pelių. Pasimatykite su . 
mumis dąl vargų nuo blakių.

Skysčius parduodame ir

Kario Žmona Laimėjo 
Savo Vyro Byla

Frederick • Brooks, jūrinin
kas, laišku iš Italijos 
įkaitintas, kad jis laike ten 
buvimo “atėmęs nekaltybę’’ 
jaunai italei. Laišką rašęs mer
ginos tėvas New Yorko mies
to majorui LaGuardijai, o ta
sai perdavė dalyką J. V. Lai
vyno Departmentui. Laivyno 
Departmentas buvęs sutikęs 
leisti Brooks išvežti Italijon iš
rišimui bylos ten, iš kur ji ki
lo. Tačiau po sugrįžimo čionai 
Brooks jau buvo vedęs Long 
Island merginą. Amerikietė jo 
žmona atsisakė tikėti vyro 
įkaltinimui. Ji leidosi laiškais 
ir asmeniškais vizitais įstaigos- 
na j ieškoti vyro paliuosavimo. 
Jai pavyko. Brooks atleistas j 
nuo grįžimo Italijon ir tikima- į 
si, kad jis būsiąs greit paliuo-! 
suotas iš tarnybos dėl mūšiuo-j 
se pažeistos sveikatos.

Mrs. Brooks yra 19 
gyvena Roosevelt, L. T.

ir laiką rasite vietiniuose
•; am. laikraščiuose. Dalyviai šio- 
: se “Auditions” turės progą lai
mėti kontraktą su Metropoli
tan Operos Kompanija.

Mes didžiuojamės mūsų Bi- 
Įrūta! Džiaugiamės, kad ji bus 
viena iš tų dalyvių ir linkime 
.jai kuo geriausio pasisekimo!

buvo!. L. K. B.

Brooklyno teatruose tikima
si sukelti Raudonajam Kry-1 danties 
žiui $200,000.

Pajutęs, 
išsibudina, 
len T. Newman, pašaukė poli
ciją. Nepaprastos pagalbos 
grupė darbavosi prie jos per. 
valandą laiko, bet atgaivinti 
nepavyko. Jinai buvo atėjus 

traukti, bet bijojusi 
Į kęsti be apmarinimo.

kad jo klijentė ne- 
dentistas, dr. Ai

motu

Turėjo Užtekti Savy l 
Išteklių

Mrs. Job Taylor 2nd, 24 m., 
graži, turtingos kilmės ir pati 
pasiturinti moteriškė, nuteis
ta metams iki 3 metų kalėji
mo ir pasiųsta į Bedford Hills. 
Jinai jau ne pirmu kaitų prasi
kaltus vaginėdama gražumy
nus pas ponias, kur jai taikėsi 
viešėti.

Jos gynėjas bandė gauti jai 
pasigailėjimo, teisinimu, kad 
jinai buvo pripratus išlaidžiai! 
gyventi, o dabar jos išlaidoms 
skiriamos lėšos apribotos, jai 
buvę sunku prisitaikyti prie 
siauresnio gyvenimo. Teisėjas 
patvarkė, jog ji turinti pri
prasti apsieiti su mažiau. 
Kad jinai jau pirmiau dėl to 
turėjus bėdos, bet nepasimoki
nusi.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt, Puiku, 
«teiėiu« su naujausiais Įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
' 949-959 Willoughby Ave.

Tel. «Tagg 2-8842

^-7

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsaindo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. T.
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

IŠNAIKINAME 
ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES 
Ir kitokį brudų.

mažais kiekiais.
APTARNAUJAME

NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS
Jūsų varginimosi dėl brudo ir polių užsibaigs kai atsikreipsite 

į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.
Dieną. ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.

Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HūH

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Eff" LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS

Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

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 
jruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

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

Persodlnam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

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

VERI-THIN RYTHM. ..n-j.wl Pr.cUio. 

movement Smartly styled yellow 

•old Mod CM* $317#

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.
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