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mui jis turi gatavai iškeptą 
atsakymą. Nėra tokios pasau
linės problemos, kurios iš
sprendimui jis neturėtu plano.

★ ★ ★
štai dabar Pakštas labai

gražiai sutvarkė Karaliau
čiaus, Rusijos ir Lietuvos rei
kalus. Lietuva turi būti atimta 
iš Tarybų Sąjungos. Tas pats 
su Estija ir Latvija.

Maskvos distriktui, šiauri
nei Ukrainai ir Baltgudijai rei
kalingas priėjimas prie Balti
jos Jūros. Pakštas duoda jiems 
didelį koridorių. Koridorius 
galįs būti 50 myliu platumo. 
Jis turi sekti geležinkelį, ku
ris eina iš Maskvos per Mins
ką ir Gardiną į Karaliaučių.

Tų žemių Pakštui visai ne
gaila. Toks koridorius, girdi, 
nesipriešintų nė Atlanto čar- 
teriui.

★ ★ ★
Visa tai Pakštas išdėsto 

straipsnyje “Baltijos Respu
blikų ii- Karaliaučiaus , Liki
mas,” (N. kovo 16).

Viskas, ko Pakštas nori ir 
reikalauja, tai kad Lietuva bū
tų atiduota jo plauko žmo
nėms, prie kurių ir jis galėtų 
prisišlieti ir kokį nors džiabe- 
lį nuo jų gauti.

Dabar jis turi po svietą 
bastytis, kaip ta nelaboji dva
sia, planus kepti ir rūpintis, 
iš kur ateis duonos pluta. So
cialistinė Lietuva jo nemyli, o 
jis Socialistinės Lietuvos bijo 
daugiau, negu davatka velnio, kinių bombanešių išdegino

★ ★ ★ penkias ketvirtaines my-
Lodziaus mieste gyveno 72 lias fabrikų ir namų Nago-

metų amžiaus žydas vardu 
Rumkowski. Jis buvo paskir
tas Litzmannstadt gheto virši
ninku. Jis parsidavė naciams ir 
padėjo jiems žydus žudyti.

O tas tik parodo, kad kiek
viena žmonių grupė turi savo 
niekšų, žydai nėra išimtis.

★ ★ ★
Niekšo senio Rumkowski

budeliška karjera irgi pasibai
gė liūdnai. Kai naciai vežė jo i 
brolį nužudyti, Rumkowskis 
prašė, kad jo pasigailėtų. Bet 
naciai nepasigailėjo. Tada' 
Rumkowskis prašė, kad naciai i 
leistų jam sykiu su broliu “iš
važiuoti į specialio darbo kem
pę,” tai yra, į skerdyklą, šita 
privilegija jam už jo parda-i 
vystę buvo suteikta!

★ ★ ★
Grigaitis prisimena Ebertą 

ir Hindenburgą. Hindenburgas 
buvęs viso labo tik politinis 
kūdikis su apsukta galva!

Jis nežinojęs, ką jis daręs, 
kai jis paskyrė Hitlerį Vokie
tijos premjeru!

Bet, žinoma, tai nonsensas. 
Šitaip Hindenburgo vaidmenį 
istorijoje gali apibudinti tik
tai kūdikis su apsukta galva.

Hindenburgas buvo Pirmo
jo Pasaulinio Karo kriminalis-i 
tas, kaip kaizeris, Ludendor
tas ir kiti militaristai. Deja, 
talkininkai jiems nė plauko 
nuo galvos nenurovė.

Tuojau Hindenburgas ir jo 
kolegos pradėjo suokalbį prieš 
pasaulio taiką. Pavedimas na
ciams galios buvo tiktai pas
kutinis ir visų kriminališkiau- 
sias Hindenburgo gyvenime 
aktas.

P. A. Jatulis nori, kad Ame
rikoje būtų išleista didelė lie
tuvių tautos poetų kūrinių an
tologija (rinkinys). Stasys Ja- 
silionis mano, kad pirmiausia 
reikėtų išleisti rinkinį tiktai 
Amerikos poetų ir grožinės li
teratūros kūrėjų kūrinjų.

O jau seniai pas mus eina 
kalbos apie išleidimą Ameri
kos lietuvių istorijos.

Visi sumanymai dideli ir 
gražūs.

(Tąsa 5-me pusi.)

■JANKIAI NERIA NACIAM KILPA Į VAKARUS NUO RHEINOM,
ifi
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B-29 vėl Triuškino 
Nagoyą ir Kitus Ja

ponijos Miestus
Guam, kovo 19.— 350 ga

lingiausių bombanešių B-29 
lanksti rytą vėl pleškino 
i Nagoyą, trečią didžiausią 
Japonijos miestą, numesda
mi į jį 2,500 tonų padega
mųjų bombų. 1,400 kitų a- 
merikinių bombanešių ir 
lengvesnių lėktuvų ardė, 

Mėgino ir apšaudė lėktuvų
! a i k š t e s , f a b r i k us ir 
i įvairius karinius priešų į- 
1 rengimus Kyushu, Shikoku 
ir Honshu, naminėse Japo
nijos salose.

Japonų radijas skelbė, 
kad viso tuose žygiuose da
lyvavę 1,400 Amerikos lėk
tuvų, puldami Japoniją per 
:dvi dienas. Skaičiuojama, 
’jog per 48 valandas buvo 
.numesta 5,000 gaisrinių ir 
i sprogstamųjų bombų į ka
irinius japonų miestus.

Pirm savaitės 300 ameri-

'yos vidurmiestyje.

Japon. Uždaro Mo
kyklas; Varo Vaikus 

I Karinius Darbus
Japonijos ministerių ka

binetas įsakė uždaryt visas 
mokyklas vieniems metams 
apart paties pirmojo pra
dinių mokyklų skyriaus, 
nuo balandžio 1 d., ir imt į 
karinius darbus ir tarnybas 
visus mokinius virš 6 metų 
amžiaus, visus kolegijų, u- 
universitetų ir kitų mokslo 
įstaigų studentus, mokyto
jus ir profesorius. Taip 
pranešė japonų radijas ko
vo 18 d.

PERU SUKILIMAS
Lima, Peru. — Šios Pie

tinės Amerikos respublikos 
valdžia pranešė, kad buvęs 
pradėtas sukilimas jai nu
versti, bet valdžia greit nu
slopinus sukilėlius.
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Perkrikštas Kunigas 
Reikalauja Lenkams

Vilniaus ir Lvovo
Wellesley, Mass.— Kuni

gas Robert Howard Lord 
nukalbėjo, jog Curzono Li
nija, girdi, turėtų būti pa
stumta į rytus taip, kad 
Lenkija gautų Vilnių ir Va
karinės Ukrainos didmiestį 
Lvovą. Sykiu kun. Lord pa
sakojo, kad Pomeranijos, 
Silezijos ir kitų “vokiškų” 
žemių skyrimas Lenkijai, 
esą, kurstytų naują karą. 
— Čia jis advokatauja Vo
kietijai.

Seniaus Lordas buvo pro
testantas profesorius. Pas
kui perėjo į katalikus, įsto
jo į seminariją ir tapo ku
nigu.

Raudonoji Armija prie Karaliaučiaus.

SOVIETAI UŽĖMĖ KOLBERGĄ; PAĖMĖ
40 VIETOVIŲ TIĖS KARALIAUČIUM

London, kovo 19. — Mar
šalo Žukovo Pirmoji Balta
rusijos armija galutinai 
užėmė Kolbergą, 33,000 gy
ventojų miestą, vokiečių 
tvirtovę ir uostą, pietinėje 
Baltijos Jūros pakrantėje. 
Tuo būdu sovietinė kariuo
menė visai nušlavė priešus 
nuo 175 mylių pajūrio tarp; 
Stettino Įlankos ir “Lenkis-; 
kojo Koridoriaus” ties Gdy-i 
nios uostamiesčiu. Tapo' 
nuskandinti dar keli vokie
čių laivai, kurie mėgino iš
pili kdy t savo kariuomenės

AMERIKIEČIAI PASITAISYS ĮLŪŽUSĮ 
LUDENDORFF TlLT.į PER RIIEINJ

Paryžius. — Įlūžo ir į 
Rbeino upę susmuko vidu
rinė, kabamoji dalis Luden
dorff tilto tarp Remageno 
ir Erpelio. Bet abidvi šalu
tinės tilto dalys ant stiprių 
mūro piliorių tebestovi, ir 
amerikiečiai žada netrukus 
pasitaisyt tiltą. Įlūžusi da
lis buvo 600 pėdų, o išliku
sios šalutinės tilto dalis tu
ri po 300 pėdų ilgio viena ir 
kita.

Su tiltu žuvę 200 jankių 
inžinerijos skyriaus karių, 
kurie tuo laiku taisė tiltą.

Tilto vidurys buvo susilp
nintas dviem nacių užtaisy
tais sproginiais, pirm vo
kiečiams bėgant per jį į ry
tinę Rheino upės puąę. Pas
kui priešų artilerijos spro-

JANKIŲ IR SOVIETU 
LAKŪNAI DRAUGE

PUOLĖ NACIUS
London. — Kai vokiečių 

lėktuvai smigikai puolė So
vietų orlaivių aikštę į rytus 
nuo Odro upės, būrelis A- 
merikos lėktuvų išvien su 
sovietiniais Jak lėktuvais 
atakavo nacių smigikus. Jie 
nušovė vieną vokiečių lėk
tuvą, o kitus šalin nuvijo.

Paskui 15 sovietinių lėk
tuvų drauge su amerikie
čiai nuskrido į Berlyną ir 
išvien puolė karinius taiki
nius jame.

likučius iš Kplbergo. Rau
donajai Armijai šturmu i- 
mant Kolbergą, bendradar
biavo ir Pirmoji lenkų ar
mija. Paskutiniuose mū
šiuose tūkstančiai vokiečių 
tapo nukauta ir daug su
imta, po 13 dienų apgulos 
prieš tą miestą.

Į pietų vakarus nuo Ka
raliaučiaus, Trečioji Balta
rusijos armija per dieną pa
ėmė daugiau kaip 40 gyve
namųjų vietovių, tarp ku
rių yra Švanis, Lankyčiai, 
Griunenfeld ir kiti aptvir- 

giniai dar.pasilpnino tiltą.
Pirm pabėgant hitleri

ninkai nepaspėjo išsprog- 
dint tonų dinamito, kuris 
būtų tuojau suardęs tiltą. 
Už tokį “apsileidimą ir bai- 
lystę” tapo mirčia nubausti 
keturi vokiečių oficieriai,

L700 Amerikos Lėktuvų 
Dieną Smoge Berlynui

London. — 1,300 didžiųjų 
Amerikos bombanešių ir 
700 lėktuvų - kovotojų sek
madienį paleido 3,000 tonų 
sprogstamųjų ir gaisrinių 
bombų į Berlyną dienos lai
ku. Viso buvo numesta 
670,500 bombų, ypač taiko
mų į geležinkelių stotis ir 
karinius fabrikus. O leng
vieji Anglijos bombanešiai 
jau 27-tą naktį paeiliui lai
dė dvitonines bombas į Ber
lyną.

Pfie bombarduojančių 
miestą amerikiečių prisidė
jo ir keliolika sovietinių ko
vos lėktuvų. Pranešama, 
kad negrįžę trys ameriki
niai bombanešiai.

Jankiai svarbia usiai 
sprogdino ir degino Schlesi- 
scher ir šiaurinę Berlyno 
geležinkelių stotis, per ku
rias naciai siuntė pastipri
nimus prieš Raudonąją Ar
mija į rytus nuo Berlyno ir 
Stettino srityje. Tuo pačiu 
žygiu jie triuškino didžius 

tinti punktai. Per 24 valan
das buvo užmušta 3,000 
hitlerininkų ir suimta virš 

1800 jų kareivių ir oficierių; 
pagrobta 11 vokiečių tankų, 
16 patrankų ir kt. Sunai
kinta visas nacių SS grena- 

' dierių pulkas. Specialiai 
! hitleriniai smogikai šaudė 
i tuos savo oficierius bei ka
reivius, kurie norėjo pasi
traukti bei pasiduoti; 
bet vis tiek kelios 
vokiečių grupės numetė 

| ginklus ir pasidavė. Jau 
tik menkas šio pajūrio ruo
žas teliko nacių rankose.

kaip pranešė Berlyno radi
jas.

Laikinis Ludendorff tilto 
i suirimas nesuturės ameri
kiečių jėgų siuntimo į ryti
nę Rheino upės pusę-. Nes 
jie yra nutiesę sau pontoni- 
nius tiltus per Rheiną toje 
srityje.

karinius nacių fabrikus Te- 
gelyj, 6 mylios nuo Berlyno 
centro, ir Henningsdorfe, 
11 mylių nuo jo. Tegelio 
Rheinmetal Borsig fabri
kai gamino patrankas, tan
kus, kulkosvaidžius, šar
vuotus automobilius, torpe
das ir bombas, o Hennings
dorfe buvo statoma tankai.

Kautynėse ore amerikie
čiai nukirto 13 vokiečiu lėk
tuvų.

Jungt. Valstijos Duoda So
vietam Svarbių Pabūklų
«--------

Maskva. — Čionaitinis 
N. Y. Times koresponden
tas praneša, kad Amerika 
neperseniai yra pristačius 
Sovietams kiekius svarbių 
naujųjų karo pabūklų. Ka
rinio saugumo sumetimais 
dar neleidžiama viešai 
skelbti, kokie yra tie pa
būklai ar kaip jie vartoja
mi.

Dvi Amerikinės Armijos 
Maršuoja Susisiekti ir 

Apsupti 80,000 Vokiečių
Paryžius, kovo 19.—Gen. 

Pattono Trečiosios ameriki
nės armijos kariai užėmė 
Bingeną, 14 mylių nuo 
Mainz miesto, ir dar per 
30 Mylių apvalė vakarinius 
Rheino upės krantus iki 
savo užimto Koblenzo. 
Septintoji Amerikos armi
ja, vadovaujama generolo 
Patch’o, pietinėje fronto 
dalyje, per dieną numarša- 
vo 8 mylias pirmyn į šiau
rės rytus, linkui susisieki
mo su Trečijąja armija. Te
lieka tik apie 40 mylių šiom 
dviem armijom susisiekti ir 
atkirsti apie 80,000 vokie
čių Saar ir Palatinato sri
tyje, vakarinėje Rheino u- 
pės pusėje.

Trečioji armija, tarp kit
ko, užėmė Dillingeną su di
džiu plieno fabriku.

Vengdami kilpos, vokie
čiai kai kur traukiasi atgal, 
o kitur betvarkiai bėga.

Pirmoji amerikiečių ar
mija, gen. Hodges koman-

Sovietų Laimėjimai 
Ties Stettinu ir 
Čechoslovakijoj

London. — Nacių radijas 
sakė, kad rusai varo gilyn 
kylį linkui jūros tarp Dan
cigo ir Gdynios uostamies- 
čių. Sovietų kariuomenė 
puola pietinį Stettino uosto
priemiestį Alt-Dammą, ry
tinėje Odro upės pakrantė
je, ir paėmė Wilhelmsfelde, 
7 kilometrai į šiaurės rytus 
nuo Alt-Dammo. Naciai 
taip pat išmušti iš Frauen- 
hofo, 8 kilometrai nuo Stet
tino. Per diena buvo nu
kauta daugiau kaip 3,000 
vokiečiu.

■ Čechoslovakijoj Raudo
noji Armija užėmė Ostra 
Luka, Horne Opatovce ir 
tris kitas gyvenamąsias vie
toves į vakarus ir pietva
karius nuo Zvoleno, ir pa
siekė Hron upę.

Raudonarmiečiai atėmė 
dar kelis namų blokus iš 
Breslau didmiestyje apsup
tų vokiečių. Čia per dieną 
buvo užrųušta 1,200 nacių.

PAŠTU GALIMA SIŲSTI 
DUNDULIUS Į SOVIE

TŲ SĄJUNGA
Brooklyn, N. Y. — čio

naitinis paštų viršininkas 
Frank J. Quayle pranešė, 
kad nuo šio antradienio, ko
vo 20 d., Amerikos paštai 
vėl priims bundulius (par
cels) persiuntimui į Sovie
tų Sąjungą. Jungt. Valstijų 
paštai taip pat priims to
kius siuntinius Į Sovietų ži
nyboje esamus kraštus, į 
kuriuos Amerika panaujino 

doj, padidino savo prietiltę 
rytiniame Rheino upės šo
ne iki 15 mylių ilgio ii’ 8 
mylių pločio.

Anglai pranešė, kad šiąu- 
riniame fronto gale naciai 
traukiasi atgal visu frontu 
nuo Nijmegen srities iki 
jūros. Šioje fronto dalyje 
anglai -kanadiečiai veikia 
prieš hitlerininkus.

Gen. Pattono kariai tie
sioginiai grūmoja vokie
čiams Mainze, 159,000 gy
ventojų mieste. Be kitko, 
jie užėmė Bad Kreuznach 
miestą, Boppardą ir kt. Jie 
taip pat gręsia Kaiserslau- 
ternui.

Pulkai Amerikos lėktuvų 
ikandžiai bombardavo ir 
apšaudė vokiečių kariuome
nę ir įrengimus fronto nio- 
že ir karinius priešų mies
tus vakarinėje Vokietijoje.

Anglų Laivai Išvadavo 
525 Norvegus

London. — Keturi kari
niai Anglijos laivai naikin
tuvai dienos laiku atplaukė 
į šiaurinės Norvegijos fjor- 
dą (tarpkalnės vandenį) 
ties North iškyšuliu, 60 my
lių užnugarėj vokiečių lini
jų, ir išgelbėjo 525 norve
gus, vyrus, moteris ir vai
kus, kurie per tris mėne
sius slapstėsi kalnų urvuo
se nuo nacių.

Pakeliama Uždarbiai
Audyklų Darbininkam
Washington. — Valdinė 

Karinių Darbų Taryba įsa
kė pridėti po penktuką per 
valandą 50,000 audėjų-ver- 
pėjų, kuriem iki šiol buvo 
mokama tik po 50 centų 
valandai. Kartu taryba pa
kėlė penktuku valandinį 
uždarbį ir tiem audyklų- 
verpyklų darbininkam, ku
rie gaudavo daugiau kaip 
55 centų valandai. Šie algų 
priedai paliečia viso apie 
425,000 audėjų-verpėjų.

Vis Nauja Amerikinių 
Bombų Audra prieš 

Japonijos Miestus
Guam, kovo 19. — Japonų 

radijas skelbė, kad pirma
dienį Amerikos bombane
šiai taip pat bangų bango
mis bombardavo bent per 
9 valandas Japonijos did
miesčius Osaką ir .Kobę, 
svarbius karinių fabrikų 
centrus.

Japonai gyrėsi, buk jų 
orlaiviai nuskandinę vieną 
iš Amerikos lėktuvlaivių, o 
kitą sunkiai sužaloję ir būk 
nušovę 46 amerikinius lėk
tuvus. Niekas nepatvirtina 
šio priešų skelbimo.

laiškų siuntimą nuo vasario Pasak nacių, rusai štur- 
16 d. muoją Karaliaučių.
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Demokratija iš Apačių |
Savo pasikalbėjime su amerikiečiais 

korespondentais Buchareste, naujasis 
Rumunijos premjeras Groza pareiškė, 
jog Rumunija pasirįžusi pasiekti tikros 
demokratijos. Bet toji demokratija pri
valo pareiti iš apačių, iš žemesniųjų 
klasių, žemesniųjų sluogsnių, nes tik to
kia demokratija yra tikra. Turtingosioms 
klasėms rūpi karai, rūpi plėšimai, kuo
met darbo žmonėms, “apačioms”, rūpi i 
taikaus ir laimingo gyvenimo palaiky- ' 
mas, sakė Groza.

Krašto demokratijai pasiekti reikalin
gos tam tikros griežtos šalyje reformos, 
kurių pati pirmoji ir svarbiausioji — 
— dvarų žemės išdalinimas mažaže
miams ir bežemiams valstiečiams.

Žemės reforma, taigi, Rumunijoje ir 
'bus pravesta, nes dabartinė vyriausybė 
jau pradėjo tuo reikalu rimtus žygius.

Kitas svarbus dalykas demokratijai 
tokioje šalyje, kai Rumunija, kur yra vi
sokių tautų žmonių — tautinių mažu
mų: tinkamas tautinio klausimo išspren
dimas. Po to, kai Rumunija atgavo Šiau
rės Transylvaniją, tautinis klausimas 
pasidarė dar sudėtingesnis. Kaipgi tąjį 
klausimą gerai, korektiškai išspręsti?

Premjeras Groza ir čia davė tinkamą 
atsakymą: visoms tautinėms mažumoms 
suteikti plačią laisvę savo kultūriniams 
reikalams spręsti. Gyveną Šiaurės Tran- 
sylvanijoje vengrai bei vokiečiai privalo 
būti traktuojami taip, kaip ir rumunai. 
Jie privalo turėti savo mokyklas; jie 
privalo lygiai su rumunais naudotis vi
somis gerybėmis. Vadinasi, privalo būti 
pritaikytas lygybės principas visoms 
tautoms, didelėms ar mažoms, panašiai, 
kaip Tarybų Sąjungoje!

Jei šitaip Rumunija didžiuosius klau
simus spręs, be abejo, toje šalyje'niekad 
nesikartos praeities skandalai, kuriais 
buvo pasižymėjusi prieškarinė Rumuni
ja.

Dėl Busimųjų Rinkimų Kanadoje
Kanadiečių Liaudies Balsas (kovo 16 

d- rašo;
Nors federaliai rinkimai dar ne šios 

dienos klausimas, bet kalbėti apie juos 
ne tik laikas, bet ir didelis reikalas. 
Viena, tie rinkimai bus labai svarbūs 
dėl Kanados žmonių ateities, o kita— 
Kanadoj susidaro ypatinga situacija.

Nuo busimosios valdžios priklausys 
Kanados ateities pamatų padėjimas. 
Jeigu bus išrinkta dauguma liberališ
kų ir pažangių atstovų, tai Kanados 
progresas bus užtikrintas. Jeigu iš
rinks atžagareivių daugumą, tai tuo
met bus visai kitaip. Gal Kanada tu
rės grįžti į 1930 metų padėtį.

Kaip užtikrinti demokratinės val
džios išrinkimą? Tai labai didelis klau
simas. Dabar jau aišku, kad busimuos 
rinkimuos bus daug partijų. Ypatin
gai rimta padėtis susidaro demokra
tiškų pažiūrų žmonėms, nes jų balsai 
gali būti suskaldyti į tris dalis. Kaip 
žinome, rengiasi aktyviai dalyvauti 
linkimuose, be liberalų, CCF ir DPP.

Sveiką sensą naudojant, šios trys 
partijos turėtų nestatyti kandidatų 
kiekviename distrikte. Reikėtų žiūrėti 
į tai, kad nesusiskaldytų balsai į tris 
dalis. Reikėtų rasti kokią nors išeitį. 
Nors tai sunku padaryti, bet reikia 
suprasti, kad suskaldymas balsų į tris 
dalis gali padėti išrinkti reakcionie
rius.

Geriausiai būtų susitarti ir pasiskir
styti distriktais. O jeigu to negalima, 
tai nestatyti savo kandidatų tuose dis- 
triktuose, kur numatoma, • kad viena 
kuri iš tų trijų turi geresnę progą lai
mėti rinkimus. Anais metais taip buvo 
Toronte. CCF kandidatą palaikė visos 
kitos partijos prieš konservativų, ka

dangi CCF turėjo geresnę progą lai
mėti.

Jeigu reakcionieriai laimės daugu
mą del demokratinių partijų susiskal
dymo, tai visuomenė niekad joms ne
dovanos už tai.

Iwo Jima
Iwo Jima -h lietuviškai: Ivo Džima— 

sala pagaliaii i apvalyta nuo japoniško 
brudo. Apvalyta ji — pilnoj to žodžio 
prasmėje — mūsų kovūnų krauju. Tik 
pagalvokime:

4,186 marininkų padėjo savo galvas,— 
užmušti, — mūšiuose.

15,308 — sužeisti.
441 dingę be žinios.
Viso: 119,938.
Iki kovo 14 d. japonų toje saloje buvo 

užmušta 21,000.
Sala mažytė. Sala teturi tik 8į ket

virtainių mylių. Pagalvokime, kiek ant 
kiekvienos ketvirtainės mylios mūsų ko
vūnų paguldė savo galvas!

Niekas neginčyja, jog nuostoliai dide
li, pasiaukojimas milžiniškas. Tai dau
giausiai mūsų marininkams lėšavusi sa- 
lukė visoje mūsų istorijoje!

Tačiau, kai palyginame mūsų nuosto
lius su priešo, matome, jog priešas tu
rėjo panešti kur kas didesnius nuosto
lius negu mes.

Kai kurie gal but klaus: Kodėl gi mes 
tiek daug paaukojome savo gyvybių dėl 
tokios mažytės salelės?

Atsakysim paklausimu: Kodėl gi prie
šas paaukojo kur kas daugiau savo ka
rių, begindamas tokią mažytę salelę?

Ivo Džima salukė stovi netoli Japoni
jos sostinės— tik 750 mylių atstume nuo 
Tokio miesto. Ivi Džimoje priešas buvo 
įsitvirtinęs. Jis ten turėjo du aerodro
mus. Jis iš ten kenkė mūsų laivams ir 
mūsų bomberiams, lekiantiems iš Saipan 
salos Japonijai bombarduoti. Apvalius 
Ivo Džimą nuo japonų, priešas' ne tik 
netenka savo aerodromų, — mes laimi
me svarbų strateginį punktą, kol kas ar
čiausiai stovintį prie Japonijos salyno! 
Jau keletas didžiulių oro tvirtumų —B- 
29 —• bombarduojant Japonijos mies
tus “sužeistų”, nusileido ant Ivo Džimos 
ir išgelbėjo nemažai amerikiečių lakūnų. 
Neužilgo iš Ivo Džimos aerodromų pa
sikels mūsų mažesnieji bomberiai ir ga
lės daužyti Japonijos miestus!

Ivo Džima — nepaprastai svarbus 
punktas strateginiu atžvilgiu mūsų- atei
ties militariniams žygiams prieš Japo
niją.

Ivo Džima — yra lyg ir dalis pačios 
Japonijos.

Štai, kodėl ji tokia svarbi! Štai, kodėl 
mūsų karinė vadovybė Pacifike matė 
reikalo ją užkariauti, netgi jei tam rei
kėtų paaukoti tiek mūsų brangių pajė
gų, kiek buvo paaukota!

Ivo Džima salą dabar pasiliks ameri
kiečių rankose. Negaus josios japoniški 
plėšikai. Ivo Džima stovės prie Japoni
jos ir per ilgus, ilgus metus bus jiems 
įspėjimu, zkad jie negalės ateityj pulti 
Jungtinių Valstijų.

Amerikiečių didvyriškumas, pasirįži- 
mas ir pasiaukojimas Ivo Džimoje 
visuomet japoniškiems plėšikams bus 
nemaloniausias prisiminimas.

Tuo pačiu sykiu Ivo Džima niekad ne
bus pamiršta mūsų istorijoje. Tai bus 
mūsų didvyriškumo ir pasiaukojimo 
mūšiuose su piktuoju priešu pavyzdys ir 
įkvėpimas busimosiomis amerikiečių 
gentkartėms.

Bus pasakos pasakojamos. Legendos 
ir padavimai iš lūpų į ausis bus sakomi 
apie ją per ilgus ilgus metus!

Šiandien, kai Amerikos vėliava laisvai 
plevėsuoja Ivo Džimos viršuje, mes, nors 
ir su skaudžia širdperša, sakome:

Garbė mūsų didvyriams marininkams 
dėl jų žygio, atlikto Ivo Džimoje!

Amžina atmintis tiems, kurie mūsų 
pagarbos žodžių nebegirdės!

Pirmyn, link Tokio!

Sugriovėte — Taisykit!
Rytų Prūsijos, Pomeranijos ir Silezi

jos vokiečiai civiliniai gyventojai yra re
gistruojami ir statomi prie darbo. Jie 
turi sugriautų miestų griuvėsius valyti, 
jie turi atsteigti sugriautuosius tiltus, 
jie turi atsteigti geležinkelius. »

Sakoma, nelabai noriai vokiečiai tai 
nori daryti, bet jie turės daryti. Juk 
niekas kitas, kaip patys vokiečiai tą vis
ką sugriovė. O kai sugriovė — tai turi 
ir pataisyti, atstatyti!

» Vokiečiai turi atsiminti, kad jie turės 
atstatyti visus miestus, visus kaimus, 
kuriuos jie sugriovė, nepaisant, kur tie 
miestai randasi ir nepaisant, kad dėl to 
tūli amerikiečiai jau dabar lieja kroko- 
diliaus ašaras.

FAŠISTŲ ŠPYGOS YAL- 
TOS KONFERENCIJOS 

NUTARIMAMS
Kaip tik pasauliui buvo 

paskelbti “trijų didžiųjų” 
Yaltoš konferencijos dar
bai, prieš juos, natūralu, 
pirmą prakeiksmo bombą 
paleido Goebbelsas iš Berly
no. Tai buvo hitlerininkų 
signalas savo prieteliams, 
draugams ir pasekėjams, 
visoms fašistinėms spė
koms susitelkti vienon go- 
vėdon prieš Yaltos konfe
renciją. Visur visi fašistai 
šitą Berlyno aliarmą gerai 
išgirdo ir puikiai suprato 
savo pareigas. Kuris tik jų 
moka pavardę pasirašyti, 
arba žodžiu žmonėms protą 
nuodinti, pragydo ir suri
ko.

Paimkime lietuvių sceną. 
Pradedant Grigaičiu, einant 
per Šimutį, Michelsoną ir 
Tysliavą ir baigiant Smeto- 
nuku, visi vienu balsu iš
stojo prieš Yaltos konfe
rencijos nutarimus. Tiesa, 
ne visi jie į tą patį tašką 
muša, bet kiekvienas su
randa ką nors jam priešin
go tos konferencijos nuta
rimuose ir plūsta visą kon
ferenciją. Susidaro tikras 
fašistinių kačių koncertas.

Štai paskutinis Tysliavos 
Vienybės numeris (kovo 16 
d.) perdėm paaukotas nei
gimui Yaltos konferenci
jos. Kaip visuomet, taip 
dabar, kelią parodo iš visų 
akliausias ir nachališkiau- 
sias, būtent, Julius Smeto
na. Jis nesutelpa savo kaily
je. Jis šaukiasi talkon “tie
są”, kurios jis niekada nėra 
supratęs ir nesupras, nes 
fašistinės dujos dar tėvo 
pastogėje dar vaikui tebe
sant jo protą visai sugadi
no.

“Tiesa dažnai esti tokia/ 
baisi, kad į ją pažiūrėti rei
kia didelės drąsos,” šaukia 
Smetonukas. Na, o jam, ži
noma tos “drąsos” netrūk
sta. Todėl jis ir traukia:

“Ir Yaltos konferencija 
šimtams milionų žmonių, 
tarp jų ir mūsų, lietuvių, 
nelaimingai tautai, buvo 
toks baisus dalykas, kad 
jos akivaizdoje būtų buvę 
daug maloniau užsimerkti. 
Betgi užsimerkęs tiesai, 
tiesos nesurasi. Užtat visi, 
kurie už tiesą kovoja, žiūri 
jai į akis, nežiūrint koks 
baisus bebūtų reginys. Bet
gi matyti tiesą dar nėra 
viskas. Dar reikia turėti 
drąsos ką matęs pasakyti ir 
nesibijoti stoti tiesos ginti.”

Kitais žodžiais, reikia 
dviejų “drąsų” ir, supran
tama, Smetonukas pakan
kamai Turi jų abiejų. Tik
tai, kaip jau sakyta, jis 
nebuvo pirmutinis parodyti 
savo drąsą, “tiesai į akis 
pažiūrėti” ir stoti ją ginti. 
Pirmutinis buvo Goebbels. 
Smetonukas .tiktai pakarto
ja tai, ką Goebbelsas padik
tavo. O kartoti tai, ką kitas 
pasako bei padiktuoja, per
daug didelės drąsos nerei
kia.

Dievas Smetonuką yra 
apdovanojęs ne ta didele 
“drąsa”, kurią jis taip drą
siai prieš mūsų akis mosi
kuoja, bet fašistiniu akiplė
šiškumu. Juk tiktai pasku
tinis fašistinis akiplėša 
šiandien gali drįsti kalbėti 
“šimtų milionų vardu,” kuo
met jis niekina Yaltos kon
ferenciją, atstovaudamas 
tik save ir Karpių. Tik pa
skutinis fašistinis akiplėša 
gali šiandien tvirtinti, kad 
lietuvių tauta priešinga 
Yaltos konferencijos nuta
rimams, kurie gvarantuoja

I • ............................. .......................................................................................................................................................... .

KAS KĄ .RAŠO IR SAKO
galutiną hitlerinės Vokie- 
jos nugalėjimą, laimėjimą 
karo ir įsteigimą tarptauti
nės organizacijos taikai iš
laikyti. Jeigu lietuvių tau
ta būtų priešinga Yaltos 
konferencijai, tai reikštų, 
kad ji trokšta Hitleriui ka
ro laimėjimo ir Trečiojo 
Pasaulinio karo. Tiesa, to 
baisiai trokšta Hitleris, 
Smetonukas,1 Karpius ir vi
si hitlerininkai, bet didžiau
sias įžeidimas lietuvių tau
tos sakyti, kad jinai to pa
ties trokšta.

O kad nebūtų abejonės, 
jog Smetonukas ir visi jo 
kamarotai baimės apimti, 
kai Hitleriui taip nebesise
ka, tai pats Smetonukas 
ten pat viešai pasisako. Pa
vyzdžiui, jis kritikuoja A- 
merikos Lietuvių Tarybą, 
kuri vienoje rezoliucijoje 
(pirma prakeikus Tarybų 

Sąjungą) pasisakė, kad ji 
esanti pasitenkinus Rau
donosios Armijos žygiavi
mu į vakarus. Smetonukas 
šaukia: “Juk bolševikų žy
giavimas i vakarus reiškė 
jų sugrįžimą į Lietuvą, o 
tai savu ruožtu reiškė bai
siųjų lietuvių žudynių pa

kartojimą ir neišpasakytą 
Lietuvos naikinimą. Tad 
džiaugtis, kad bolševikai 
žygiuoja į vakarus, mažų 
mažiausiai reiškia žemą, 
vergišką pataikavimą.”

Smetonukas gi, kuris nie
kad nesutiks niekam, išsky
rus Hitlerį, vergiškai pa
taikauti, džiaugtųs, jeigu 
ne Raudonoji Armija žy
giuotų į vakarus, linkui 
Berlyno, bet jeigu Hitlerio 
vaiskas vėl žygiuotų į ry
tus! Jis ir jo kamarotai vėl 
išleistų speciales savo laik
raščių laidas ir šauktų: 
“Lietuva vėl laisva ir ne
priklausoma!” (Tysliava 
taip padarė su savo Vieny
be 1941 metais, kai hitleri
nės gaujos įsiveržė Lietu
von ir pradėjo ją niokoti).

Nors mums be mieros 
gaila lietuviškų fašistų, bet 
turime, pažiūrėję tiesiai ir 
drąsiai tiesai į akis, pasa
kyti, kad tos jiems laimin
gos dienos niekada nebeteks 
sulaukti. Hitlerio ir jo gau
jų dienos jau suskaitytos.

Toje pačioje Vienybėje 
ta pačia prieš-jaltine te
ma barabanija ir V. M. 
Klausutis. Jis irgi, sekda-

ų SAKO KOMUNISTAI APIE TARPTAUTINIUS IR NAMI
NIUS AMERIKOS REIKALUS

(Tąsa)
Niekas negali pagelbėti 

mainieriams pagerinti jų sąlygas taip il
gai, kol Lewisui yra leidžiama panaudo
ti jų spėkas prieš karo pastangas, prieš 
visą tautą, ir prieš abelnąjį darbininkų 
judėjimą. Mainieriams prieis labdi skau
džiai užmokėti už Lewiso klaidingą va
dovybę taip tikrai, kaip tikrai vokiečiai 
turi skaudžiai mokėti už Hitlerio krimi- 
nalystes.

“Grumojimu streikuot Lewis pastato 
į pavojų ne tik mainierius, bet visą dar
bininkų judėjimą. Nes aišku, kad visa 
šalis, tame tarpe ir darbininkų judėji
mas, netoleruos visuotino uždarymo ka
syklų šiuo kritiškuoju karo momentu. 
Pasirodymas tokio streiko iššauktų grei
tą naujų įstatymų pavojų, visiškai ati
mant darbininkams teisę streikuoti...”

Iki šiol abelnasis Amerikos darbinin
kų judėjimas puikiai išsilaikė pasižadėji
mo nestreikuoti karo metu. Bet jeigu 
būtų išleisti įstatymai prieš teisę strei
kuoti, tai Amerikos organizuotiems dar
bininkams būtų užduotas labai skaudus 
smūgis. O grūmojimas streiku kaip tik 
sustiprina darbininkų klasės priešus 
Jungtinių Valstijų Kongrese, kurie jau 
seniai griežia dantį ir nori įstatymų 
prieš teisę streikuoti.

CIO ir Sutvarkymas Savo Vidujinių 
Reikalų

Browderis mano, kad visa Lewiso po
litika vedama taip, jog jis galėtų patap
ti Amerikos darbininkų vadu pirmojo 
numerio. Jis nori tapti vadu ne tik mai- 
nierių, bet taipgi Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO.

Suprantama, kodėl Federacijos Pildo
mosios Tarybos stambieji vadai suside
da su John Lewisu. Bet gi jis pradeda 
gauti talkos ir iš tūlų CIO vadų, kurie 
seniai draugauja su Dubinskiu ir kurie 
nori atimti vadovybę iš Philip Murray 
rankų. Lewis ir Dubinskis suka mašiną 
Federacijoje ir už jos sienų, o jų talki
ninkai darbuojasi CIO viduje.

“Labai laikas”, sako Browder, “Lewi
so talkininkus CIO viduje iškelti aikštėn 
ir parodyti svietui. Tais jo pagelbinin- 
kais yra Samuel Wolchok, pirmutinis 
CIO unijos prezidentas, kuris viešai at
metė pasižadėjimą nestreikuoti; Emil 
Rieve, galva audėjų unijos, kuris visai 
neseniai atmetė pasižadėjimą nestrei
kuoti ir pasitraukė iš War Labor Boar- 
do, neatsiklausęs CIO vadovybės; ir 
Walter Reuther, kuris yra vienas iš au
tomobilistų unijos vice-prezidentų ir at
sakingiausias už streikus automobilių 
pramonėje, kurie sugadino šiaip labai 
puikų tos organizacijos karo rekordą.

“Wolchok, Rieve ir Reuther dalyvavo 
paskutinėje CIO konferencijoje, kuri 
(Vienbalsiai paantrino nestreikavimo po

mas pirma Hitlerį, paskui 
Smetonuką, nekalba tik už 
save, bet už “milijonus.” 
Girdi:

“Mūsų spaudos redakci
niuose ir komentatorių pa
reiškimuose pastebėjom ap
sivylimą Jaltos derybų da
viniais. Kai kurie laikraš
čių redaktoriai pareiškė, 
kad Jaltos nutarimai žada 
naują — trečią pasaulinį 
karą. Taip pasisakė ir Dai
ly News dienraščio redak
torius. Kodėl jie taip sako? 
Todėl, kad Jaltos derybose 
matoma, kad Stalinas pri
vertė savo kolegas nusileis
ti; pripažinti jam Hitlerio 
ir Ribbentropo 1939 m. ža
dėtas teritorijas.”

Klausutis ėmė inspiraci- 
j ją iš Daily News, kurio fa
šistinės idėjos seniai tapo 

! atmestos ir pasmerktos 
! kiekvieno padoraus ameri- 
; kiečio. Tasai komercinis 
geltonlapis deda visas pas
tangas pailginti šį karą ir 
duoti progos Vokietijos mi- 
litarizmui iš naujo atsigau
ti ir pasiruošti trečiajam 
karui.

Šis Klausučio įsimylėji
mas į Daily News tik dar 
kartą parodo, kaip artimai 

I lietuviškieji fašistai yra su
siję su amerikietiškais fa- 

' šistais.

litiką ir pareiškė, jog jokie skundai bei 
darbdavių provokacijos negali pateisin
ti atsižadėjimo tos politikos arba jos su- 
silpninimo.”

Tas parodo, kad šitie vadai konvenci
joje elgiasi vienaip, o už konvencijos sie
nų kitaip. Browder mano, kad ir Lewis 
vargiai būtų ėjęs taip toli, jeigu jis ne
būtų turėjęs paramos iš minėtų vadų 
pusės.

EKONOMINĖS PROBLEMOS IR 
R00SEVELT0 VADOVYBĖ.

Browder nurodo, kad vienas labai 
svarbus faktas yra veik visiškai pamirš
tas. Būtent tas, kad “Jungtinės Valsti
jos, Roosevelto vadovybėje ir vyriausiai 
iš priežasties jo politikos, galėjo vesti 
visuotiną karą tris metus ir suteikti 
mūsų talkininkams neapsakomai didelę., 
paramą, tuo pat tarpu nesumažinant 
abelno kiekio gamybos reikmenų civili
niams žmonėms, priešingai — dar pa
keliant tą kiekį reikmenų iki pirmiau 
niekad nepasiektos aukštumos.

“Kiekviena kita šalis iš priežasties 
karo susilaukė numušimo gyvenimo ly
gio, ypatingai darbininkų klasei. Dau
gumoje šalių tasai numušimas gyveni
mo lygio pasiekė katastrofišką laipsnį. 
Gi Jungtinės Valstijos, priešingai, ne
paisant milžiniškų karo išlaidų, be galo 
išplėtė visą ekonomiją, kas ir davė pro
gą išplėšt karo metu civilinį reikmenų 
sunaudojimą, tame tarpe ir darbininkų 
klasės sunaudojimą. Tokio apsireiškimo 
nėra buvę visoje istorijoje. Tai buvo pa
siekta pagalba Roosevelto tikslingos po
litikos ir kovoje prieš visus jo priešus, 
kurie sakė, kad tas bus negalima pada
ryti ...”

Komunistai, pasak Browderio, yra tos 
nuomonės, kad darbininkų judėjimas ge
rai daro ir turi teisę reikalauti, kad val
džia pakeistų “Little Steel” formulą, pa
gal kurią neleidžiama darbininkams pa
kelti algas taip, jog jos susilygintų su 
pragyvenimo pakilimu. Jie pasmerkia 
John Lewisą, kuris atsisako to reikala
vimo. Darbininkams turi būti išplėstas 
pridedamas apmokėjimas už darbą, ge
rai ir greitai atliktą. Tas prisidėtų prie 
jų algų pakėlimo. Turi būti patobulinti 
valdžios organai, kurie turi reikalą su 
svarstymu ir sprendiniu darbininkų 
skundų prieš darbdavius. Tai visa, sako 
Browder, ’ sumažintų darbininkuose ne
rimą ir susirūpinimą.

(Daugiau bus)
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TALKON LIETUVAI
Nepažistami

Kaip nesulaikoma jėga, 
Kaunas traukė j save ^ma
ne, jo nemačiusį daugiau 
kaip trejus metus. Dar vo
kiškieji barbarai tebegrobė 
ir tebesprogdino Kauno pas
tatus, kai mes, lietuvių 
grupė, jau buvome pačioje 
pakaimėje.

Ir ankstybų rytą, kai 
mūsų sunkvežimis pasuko 
palei žiląjį Nemuną Petra
šiūnų linkui, širdis jau se
niai buvo Kaune. Nerimas 
ėmė dėl paties miesto, bet 
dar didesnis nerimas dėl jo 
gyventojų: ką besurasi, kas 
išliko gyvas nuo vokiškų 
budeliu rankos. Jau Vil
niuje būdamas sužinojau 
apie daugelio artimų žmo
nių nužudymą. Mašina lėkė 
greitai fortų plentais Auk
štuosiuose Šančiuose, bet to 
greičio buvo negana. Kad 
tik greičiau, kad tik arčiau.

Ir štai nuo Vytauto kal
no visas miestas. Žaliuo
jantis sodas su baltais na
mais ir raudonais stogais. 
Štai Kaunas. Jis laisvas. 
Jame nebeliko žmogėdriškų 
fiurerių ir unterfiurerių.

PUSE METU IŠVADUOTAM VILNIUJE
Sausio 13 dieną sukako pu-j 

sė metu, kai Raudonoji Armi-1• X. I

ja, triuškindama fašistinės Vo-; 
kietijos divizijas, išvadavo Lie
tuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos sostinę — Vilnių.

Trejų metų fašistinių vorų 
šeimininkavimas Vilniaus mies
tui ir jojo gyventojams atne
šė didžiulius nuostolius. Išžu
dyta ir nukankinta daugiau 
kaip 70,000 žmonių; sunaikin
ta miesto elektros stotis, dujų 
fabrikas, vandentiekio stotys 
ir daugybė kitų įmonių bei fa
brikų ; išsprogdinti 4 tiltai; vi
siškai sunaikinta 20% miesto 
gyvenamojo ploto fondo ir 1.1.

Tačiau, nežiūrint didžiulių 
sunaikinimų ir apiplėšimų, Vil
niaus miesto darbo žmonės, jau 
pačiomis pirmomis dienomis 
po išvadavimo, energingai ir 
ryžtingai įsijungė į miesto at
statymo darbą.

Partinio ir tarybinio akty
vo iniciatyva bei pastangomis, 
susikūrus vietinės valdžios or-i 
ganams, atkuriamasis darbas 
įgavo organizuotą ir sistema- 
tingą pobūdį.

Medžiaginiam miesto atsta
tymui vykdyti, Vilniaus Mies
to Vykdomasis Komitetas įstei
gė Remonto ir Statybos Trestą 
ir 4 statybines kontoras. Per 
šešis mėnesius tos statybinės 
organizacijos atremontavo ir 
perdavė eksploatacijai 49 na
mus su 44.714 kv. metrų gyve
namojo ploto. Be to, ūkišku 
būdu atremontuota 422 namai 
su 120.000 kv. metrų gyvena
mojo ploto ir 6 gimnazijų bei 
26 pradžios mokyklų patalpos.

Baigiama atstatyti ir arti
miausioje ateityje numatoma 
perduoti viešam naudojimui vi
sa eilė labai svarbių įmonių 
bei įrengimų, būtent: vanden
tiekio stotis, L ligoninė ir kt. 
Visa tai žymiai pakels vieti
nės pramonės produkciją, pa
lengvins gyventojų. judėjimą 
bei susisiekimą ir pagerins 
miesto gyventojų aprūpinimą 
medicinoj pagalba.

Ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į liaudies švietimą. 
Per pusmetį Vilniuje buvo su-
organizuota ir laiku pradėjo dėka parodytos mums didelės 
veikti 7 gimnazijos, 2 progim- ' paramos iš Sąjunginės Vyriau- 
nazijos, 34 pradžios mokyklos, i sybės ir broliškų respublikų
18 vaikų darželių, 8 vaikų na
mai, 6 bendrabučiai, 4 viešos 
bibliotekos, amatų mokyklos ir 
kt. Vėl dirba okupantų, užda
rytas ir vokiečių apiplėštas 
Vilniaus Universitetas, o taip 

Jame išdidžiai plevėsuoja 
pergalės raudonoji vėliava. 
Bet ar gali mylėti tik so
dus ir mūrus? Širdis jieško 
žmogaus — kauniečio, šio 
miesto šeimininko.

Ir štai gatvių sankryžoje 
pasirodo pirmasis kaunie
tis. Jis varo arklį, pakin
kytą į ratus, prikrautą 
liuksusinių baldų.

Veidas pažįstamas, bet 
jis stengiasi mūsų nepaste
bėti. Arklį varo kiek tik 
įmanydamas, stengdamasis 
greičiau nuvažiuoti su sa
vo liuksusiniu vežimu.

Sustabdome vežėją ir per 
kelias minutes paaiškėja, 
jog visi tie baldai pagrobti 
iš namo, kurio šeimininkas 
laikinai pasitraukė iš Kau
no.

Skaudu ir pikta pasida
ro. Romantika pasikeičia 
žiauria tikrove. Pirmasis 
sutiktas kaunietis pasirodo 
marodieras, kuris pasiry
žęs “nesnaustt” ir apgrobti 
tuos, kurie karo metu neiš
drįso pasilikti mieste.

Ir nors veidą pažinau, 
bet pats žmogus pasidaręs

pat atgaivintas Vilniaus Liau
dies Universitetas.

Miesto dirbančiųjų maitini
mui patikrinti ir maisto pro
duktais bei pramoninėmis pre
kėmis juos aprūpinti, suorga
nizuotas platus valgyklų ir 
parduotuviųi tinklas.

Populiari miesto gyvento
juose “Rūta” šiuo metu turi 
109 veikiančias parduotuves 
ir 13 sandėlių bei kitokių pa- 
gelbinių maisto tiekimo įmo
nių.

Trestas “Valgis” maitina 
Vilniaus dirbančiuosius 15 val
gyklų ir jų j i] patogumui yra 
įrengęs 11 kitokių maitinimo 
vietų: bufetų, kavinių, sausų 
produktų parduotuvių ir pan. 
Pramoninėmis prekėmis gy
ventojai aprūpinami per 22 
parduotuves ir 5 pagalbines 
įmones.

Atstatyta vietinės pramonės 
sistema, kurion įeina per 20 
fabrikų bei įmonių, perdirban
čių daugumoje įvairias vietos 
žaliavas.

Darbo žmonių sveikatai sau
goti ir palaikyti suorganizuo
tas platus nemokamo gydymo 
įstaigų tinklas, dezinfekcijos 
stotis ir pan.

Nepasiturintiems, nuo’ vo
kiečių okupacijos ar karo 
veiksmų nukentėjusiems, ne
laimių ištiktiems ir nedarbin
giems dėl invalidumo ar se
natvės patikrinamas socialinis 
aprūpinimas. Per praėjusį pus
metį išmokėta pensijų ir pa
šalpų : Tėvynės Karo invali
dams — 22.490 rb., darbo in
validams — 302.767 rb., vien
kartinių pašalpų — 110.301 
rb. Drabužiais, baltiniais, ar
ba orderiais drabužiams, ap
rūpinti asmenys, nukentėję 
nuo okupacijos ar karo, ir Tė
vynės Karo invalidai.

Daugiavaikėms, nėščioms ir 
vienišoms motinoms paskirtos 
ir išmokėtos vienkartinės, me
tinės ir mėnesinės pašalpos 
bendrai 103.174 rb. sumai.

Šia proga norisi priminti, 
kad jei visa tai, kas čia ke
liais iliustraciniais skaičiais 
yra pavaizduota, buvo galima 
padaryti, tai žymia dalimi tik 

pusės...
B. Pušinis,
Vilniaus M. Vykdo
mojo Komit.
Pirmininkas.

“TIESA” 

visai nepažįstamas. Trijų 
metų vokiška okupacija tą- 
me žmoguje suspėjo pada
ryti tokias permainas, kad 
jis pasidarė abejingas eili
niams moralės dėsniams.

Tai buvo pirmasis rytas 
atvaduotame Kaune. Ir tai 
buvo tik vienas iš pirmųjų 
nepažįstamųjų. Vėliau pa
sirodė jų daugiau. Juk, ro
dos ne šitokie kauniečiai 
pasiliko, kai mums teko lai
kinai pasitraukti iš savo tė
vynės. Nebepažįstami, ne
bepažįstami . . .

$ sj< *

Trečią laisvo Kauno die
ną susitinku buvusį pažan
gų inteligentą. Jam, pame
nu, visuomet rūpėjo mūsų 
tautos reikalai, kultūra, 
švietimas. Taip ir lauki, 
kad jis paklaus tavęs: kaip 
gi čia dabar mes tvarkysim 
savo Respublikos reikalus, 
kaip atkursim tai, ką vo
kiečiai sugriovė, kaip užgy- 
dysim okupantų padarytas 
žaizdas?

Bet tas inteligentas nė 
žodžiu apie tai neužsiminė. 
Jis išberia keletą kompli
mentų, pagal seną miesčio
nišką paprotį,* jo bendra
kalbio atžvilgiu ir atsargiai 
užduoda pirmą klausimą:

— O kaip bus su vokiš
komis markėmis? Mainys 
jas ar nemainys?

‘Nesuprantamas šiurpas 
nukrečia, išgirdus tokį klau
sima. Ne dėl to, kad toks 
klausimas būtų ne natūra
lus ar kuo nors baisus. Dėl 
to, kad jis pirmas klausi
mas. Dėl to, kad tas inteli
gentas visų pirmiausia gal
voja apie savo naudą. Del 
to, kad materializmas į jį 
iki kaulų įsiėdęs. Rodosi, 
jis norėtų pasakyti: tegu 
skradžiai žemę viską, bile 
bus galima realizuoti mar
kes, kurias abejotinu būdu 
pavyko įsigyti. Ne, ir šito 
inteligento aš nebepažįstu. 
Jį pakeitė baisūs treji prie
šo okupacijos metai.

* * *

Šiurpus vaizdas atsiden
gė, pamačius griuvėsius Vi
lijampolėje — getto. Hitle
riniai žvėrys čia sunaikino 
tūkstančius žmonių. Pasi
traukdami jie susprogdino 
ir sudegino dešimtis pasta
tų su visais gyventojais. 
Sudegusių žmonių kaulai, 
žuvusiųjų lavonai tebegulė
jo baisiojo nusikaltimo vie
toje.

Tartum stebuklu išliku
sių getto gyventojų maži 
būreliai telkėsi aplink griu
vėsius ir lavonus, jieškoda- 
mi savo žuvusių artimųjų, 
ne kūnų, tai bent pelenų. 
Širdį veriantis verksmas 
aidėjo baisiuose griuvėsiuo
se. Tai baisios tragedijos 
vieta, kur, atrodo, gėda net 
su kepure vaikščioti. Tiek 
čia daug nekaltų aukų.

- Ir štai, tuose griuvėsiuo
se pavienūs žmonės, ranko
ves atsiraitę, labai rūpes
tingai rausiasi. Pirma ma
no mintis buvo, kad jie įie
ško žuvusiųjų lavopų. Bet 
kai aš pastebėjau, kaip jie, 
nekreipdami nė mažiausio 
dėmesio į aukas, rausėsi’to
liau, neiškentęs paklau
siau :

— Piliečiai, ko gi taip 
rūpestingai čia jieškote?

— Čia buvo rūsis, kurio
je buvo suslėpti sidabriniai 
indai. Jie niekur negalėjo 
dingti...

Ir, nekreipdami toliau 
dėmesio į mano buvimą, jie 
tęsė lobių jieškojimą šiame 
šiurpiame kapinyne.

Kokiu vardu juos reiktų 
pavadinti?

Laisvė—Liberty, Lithuanian baily

Iš kur gi jie? — Jie taip 
pat iš Kauno.

Bet jų pažinti negalima. 
Tokiu žmonių anksčiau ne
buvo. * * *

Prasidėjo Kauno atsta
tymo darbai. Tūkstančiai 
miesto darbininkų, nežiūrė
dami į sunkias sąlygas, į 
maisto trūkumą, įsijungė 
į atstatomąjį darbą, daug 
nesiteiraudami nei apie už
mokestį, nei apie maistą. 
Negali nesidžiaugti pasiau
kojančiu darbininkų triū
su, jų pastangomis padėti 
vyriausybei atstatyti vokie
čių nuniokotą mūsų tėvynę.

Bet štai, tuo pat metu 
ateina į darbovietę pilietis, 
kuris ne dirbti siūlosi, ne 
prisidėti prie bendrų dir
bančiųjų pastangų, bet nė 
nemirktelėdamas pareiš
kia :

— Tamsta viršininke! 
Man reikėtų liudijimo, kad 
aš dirbu.

— Bet gi tamsta nedirbi, 
— atsako pavadintasis vir
šininku. — Tamsta, tur 
būt, nori gauti darbo?

— Et, iš darbo dabar 
negyvensi, — atšauna. — 
Man reikalingas liudijimas, 
mažas popierėlis. Tai vis
kas. Tamstos įstaigos aš 
neapsunkinsiu ir .. . skolin
gas nepasiliksiu.

Kokiu gi vardu pavadin
ti tokį? O jis taip pat kau
niškis. Bet tokių kauniškių 
prieš trejetą metų neteko 
pažinti. * * *

Netyčia parinkau šiuos 
mažus portretėlius. Tai 
juodos dėmės gražiame ir 
skaidriame Kauno veide. 
Keliais žodžiais, atvirai pa
sakytais, jų nenuvalysi. 
Bet ir tylėti negalima. Są
žinė neleidžia. Tūkstančiai 
darbininkų ir darbo inteli
gentų jungiasi į didį mūsų 
krašto atstatymo į darbą. 
Jie supranta šio momento 
nepaprastą reikšmę, jie 
tampa atsikuriančio gyve
nimo pionieriais.

Bet patarlė sako, kad 
šaukštas smalos sugadina 
visą medaus statinę.;

Kiekvieno kauniečio te
būnie šventa pareiga padė
ti visą savo energiją ir ge
rą valią ne tik atstatymo 
darbuose, bet ir šalinant 
nuo Kauno veido tas tam
sias dėmes. Vokiškųjų gro
bikų pėdsakai kai i kurių 
kauniečių sąmonėse turi 
kuo greičiausiai | dingti. 
Kaunas turi būti mūsų res
publikos pažiba ne tik savo 
išore, bet ir savo i tarybi
niais gyventojais.

Jonas Šimkus.

UKMERGĖJ MOTERYS 
GAMINA KOKLIUS

Koklių fabrikas, vadovau
jamas drg. Stankevičiaus, 
sėkmingai tęsia darbą.

Dabar keturios moterys 
suformuoja koklius, o kitos 
suka visokios rūšies indus. 
Neatsileika ir krosnininkai.

Pirmą dieną koklių for
mavime geriausiai pasireiš
kė drg. Magdalena Lazanjo- 
va. Nuo jos neatsiliko ir ki
tos moterys.

Pasikalbėjus su dirban
čiomis moterimis jos parei
škė:

“Dirbdamos vyrų darbą 
nejaučiame jokio suįnkumo, 
nes žinome, kad mūsų vyrai 
išėjo' triuškinti vokiškų 
grobikų. Tegul jie baigia 
valyti iš mūsų Tėvynės vi
sus okupantus, o meš nenu
ilstamai dirbsime užfrontė
je Tėvynei. naudingą dar
bą.” P. Stank.

Trečias puslapis

Rau donoji Armija naikina nacius vienam Silezijos mieste. Čia ją tapo nudėta 
keturi tūkstančiai. Iš miesto beliko tik griuvėsiai. Paveikslas parodo tik mažą 
dalį sugriautą pastatą.

Fricas Su Karve
Į kiemą, kur buvo apsi

stojęs divizijos štabo žval
gybos skyrius, atvedė ilga- 
šeivį, gauruotą, purviną 
fricą. Kartu su juo į kiemą 
atvedė karvę. Paprastą ne
didelę valstiečio karvę. Čia 
pat kieme fricas, kurį sura
do nedideliame gojelyje ry
šininkai, eidami patikrinti 
telefono liniją, papasakojo 
savo istoriją. Prieš pradė
damas pasakoti, jis kreipė
si į vertėją, prašydamas jį 
paaiškinti, kad jis, fricas, 
ne paprastas kareivis, o al
pinistų korpuso grenadie
rius, tikrasis “didžiosios 
vokiečių armijos” kareivis. 
Bet tai aiškinti nebuvo rei
kalo. Apdriskęs, žalios ge
lumbės skarmalais apsiren
gęs fricas iš tikrųjų atrodė 
kaip pats tikriausias, di
džiosios Vokietijos kareivis, 
kuriam pasisekė išnešioti 
savo galvą iki 1944 metų 
rudens. Tęsdamas žodžius 
ir nuolat dairydamasis į 
greta jo stovinčią karvę, 
fricas pasakojo vertėjui. Jo 
vardas Karolis Heckelis. Jo 
tėvas taip pat Karolis He
ckelis, mėsininkas nedide
liame Pareinės miestelyje. 
Jie buvo trys broliai. Jis 
pasirodė laimingiausias iš 
visų. Karo pradžioje jis pa
teko į suomių frontą. Aukš
tas ūgis, platūs pečiai ir 
storas kaklas — visa ką 
jam davė tėvas, padarė jį 
alpinistų korpuso grenadie
rium. Beveik dvejus metus 
Karolis Heckelis nerūpes
tingai išsėdėjo kažkur ties 
Kandalakša. Karoliui He- 
ckeliui sekėsi. Fronte žuvo 
jo du broliai: vienas ties 
Maskva, kitas ties Stalin
gradu. Bet jis išvengė ir 
kapo sniegynuose ties Mas
kva ir Stalingrado stepėse.

Hitleris, kuriam kasdien 
buvo reikalingi nauji ka
reiviai, negalėjo jo paimti 
iš šiaurės Suomijos. Kan- 
dalakšos sniegynai laikinai 
kliudė tai padaryti. Fricas 
Heckelis išliko gyvas. Šių 
metų pavasarį, kai Hitleris 
pagalbos maldaujančiam 
Mannerheimui davė keletą 
divizijų totalinių fricų, šis 
fricas buvo perkeltas į cen
trinį frontą. Karolis Hecke
lis pateko į vieną iš desan
tinių parašiutininkų bata
lionų, kuris turėjo dengti 
pėstininkų divizijos štabą. 
Bet kai grenadierius, tapęs 
parašiutininku, nusileido 
ties Vitebsku, jau nebuvo 
ko dengti. Vietą, kur buvo 
divizijos štabas, labai taik
liais šūviais dengė tarybi
niai pabūklai.

Grenadierius Karolis He
ckelis, kuris prieš tai iš lai
kraščių ir pasakojimų ži
nojo vokiečių kariuomenės 
žygiavimo spartą, dabar 
pats galėjo tuo įsitikinti. 

Per vieną naktį “didžiosios 
vokiečių armijos” kareivis 
Karolis Heckelis nužygiavo 
miškais beveik keturiasde- 
šimts kilometrų į vakarus 
nuo Vitebsko. Kitomis die
nomis reikalas dar pagerė
jo. Heckeliui vėl pasisekė. 
Jis įsitaisė vienoje platfor
moje ir jau geležinkeliu at
vyko į Vilnių.

Iš Vilniaus Karoliui He
ckeliui pasiliko suplyšusios 
kelnės ir mundierius, keli 
sausainiai ir didelis noras 
patekti į tėvo mėsos krau
tuvę, kur taip skaniai kve
pia Ii vėrinė dešra. Nuo tos 
dienos ir prasidėjo frico ke
lionė su karve. Jis ją pavo
gė viename nedideliame 
kaimelyje. Juk fricas buvo 
vokiečių armijos kareivis ir 
ši operacija gerai pavyko. 
Jis eidavo naktimis, o dieną 
kur nors saugioje vietelėje 
ganydavo karvę.

— Tai buvo ne taip jau 
blogai, — sako Karolis He
ckelis. — Miške buvo uogų, 
karvė duodavo pieno.

Ant karvės spenių matė
si juodi žiedai. Tai frico lū
pų pėdsakai. Fricas smul
kiai aiškina, kaip jis darė. 
Kai karvė atsiguldavo, jis 
žįsdavo pieną. Takjis dary
davo du kartus — rytą ir 
vakarą. Fricas tai pasako
ja apsilaižydamas. • Žindi
mas, matyt, jam teikdavo 
malonumą. Buvo aišku, ko
dėl pasakodamas jis vėl 
dairėsi į karvę. Vienintelis 
dalykas, kuris kėlė jam ne
rimą, buvo tai, kas dabar 
bus su karve. Net praneši
mas, kad sąjungininkų ka
riuomenė jau priėjo Vo
kietiją, kad Vokietija jau 
neturi nei Suomijos, nei 
Rumunijos, nei Bulgarijos 
ir kad sąjungininkų armi
ja ne taip jau toli nuo ne
didelio miestelio pareinėje, 
kur yra jo tėvo mėsos krau
tuvė, nejaudino jo.

Jis buvo viskam abejin
gas. Nedidelis, bet spartus 
pažygys, kurį jis atliko nuo 
Vitebsko iki savo krašto 
sienos, matyti, jį pakanka
mai prablaivino. Ir dabar 
mėsininko sūnui, vokiečių 
banditui, nekelia nerimo jo 
“didžiosios Vokietijos,” jo 
“fiurerio”, kuris jam žadė
jo aukso kalnus rytuose, li
kimas. Jis nerimastauja tik 
dėl to, kad dabar bus su 
juo, Karoliu Heckeliu, vo
kišku vagim, kurį pagavo 
su pavogta karve.

Jis tik prašo paaiškinti 
karininkui, kad jis karei
vis, paprastas kareivis, ku
ris net nekariavo prieš ru
sus. Jis dar paklausia, ar 
belaisviai nešaudomi.

Taip! Rusijoje karo be
laisvių nešaudo. Net vokie
čių karo belaisvių — ban

ditų, kuriuos tik mirtina 
baimė privertė pakelti ran
kas, paleisti kruviną peilį, 
pasiduoti į nelaisvę. Jų ne
šaudo, juos teis, kaip dori 
žmonės teisia banditus ir 
žmogžudžius, — teis teisin
gas ir rūstus teismas.

Vienas mūsų karininkas 
sako Karoliui Heckeliui:

— Dėl vieno nusikaltimo 
įkliuvai su įrodomuoju 
daiktu. Pavogei svetimą 
karvę!

Aplink stovintieji kovo
tojai kvatoja. Kai vertėjas 
išverčia fricui tuos žodžius, 
jis nustebęs dairosi čia į 
karvę, čia į aplink stovin
čius rusų kovotojus. Tai 
jam nesuprantama. Ap
ijausimas baigtas. Baigta 
ir didžiosios vokiečių armi
jos alpinistų korpo kareivio 
Karolio Heckelio kelionė į 
tėvynę net su karve, pavog
ta iš lietuvio valstiečio. Fri- 
cą nuveda. Nueidamas, jis 
kelis kartus atsigrįžta ir 
žiūri į kieme pasilikusią 
karvę.

Molotkovas.

KAUNO KRONIKA
Švietimo ir Kultūrines Įstaigos 

Šiaulių Apskrityje

Išvijus vokiškuosius okupan
tus, Šiaulių apskrityje švieti
mo ir kultūrinis darbas atgijo 
ir jau yra sudarytas visas tin
klas švietimo ir kultūrinių 
įstaigų. Gimnazijų yra iš viso 
7, gimnazijų suaugusiems — 
1, mokytojų seminarijų — 1, 
ekonominių mokyklų — 1, 
progimnazijų — 10, pradžios 
mokyklų — 228, vaikų namų 
— 3, vaikų darželių — 11, 
bendrabučių mokiniams — 4, 
bibliotekų — 21, skaityklų — 
36, teatrų — 1, muziejų — 1, 
kinu — 1. t

Įsteigti Darbo Jėgos Apskai
tos ir Paskirstymo Biurai

Tikslesniam nedirbančiųjų, 
bet darbingų asmenų panaudo
jimui įvairiems vietiniams dar
bams, yra įsteigti visoje Lietu
vos TSR teritorijoje Darbo jė
gos apskaitos ir paskirstymo 
biurai. Centrinis biuras'yra 
Vilniuje prie Liaudies Komisa
rų Tarybos, o miestų biurai 
prie vykdomųjų komitetų: Vil
niuje, Kaune, Panevėžyje ir 
Šiauliuose, apskričių biurai — 
prie visų apskričių vykdomųjų 
komitetų.

Pagauna Daug Žuvies
1944 m. antrame pusmety

je vien tik Vilniaus žuvų Tres
to rajone buvo pagauta dau
giau kaip 40 tonų žuvies.

Dabar pilnu tempu vyksta 
žuvų gaudymas po ledu. Lū- 
šos, Drisvėtų ir kituose ežeruo
se vietiniai žvejai paskutinio 
gaudymo metu sugavo dau
giau kaip toną lydekų, ešerių 
ir kt. žuvies.

Didelė sugautų žuvų dalis 
apdirbama vietiniuose konser
vų fabrikuose. (ELTA),
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Dzūkijos
Prieš mane nedidukė, raudonskruostė 

lietuvaitė, kilusi iš pačios Dzūkijos šir
dies. Kada karo audra praūžė pro jos 
gimtinę, ji teturėjo 18 metų. Nutilo pa
trankų griausmas, tankų urzgesys, vis 
rečiau gaisrų pašvaistės bešvietė nakti
mis, bet nerimas, kankinantis nerimas 
neišnyko. Atvirkščiai. Iš visur ėjo bau
gios žinios, viena už kitą šiurpesnės. 0- 
kupantų teroras siautė visu smarkumu. 
Niekas nebuvo tikras, kad jis gyvas ir 
sveikas sulauks rytojaus dienos.

Dzūkaitė Onutė prieš pat karą jau bu
vo besusikurianti šeimos židinį. Jį pamy
lėjo Raudon. Armijos karininką visu sa
vo jaunatvišku aistringumu. Išsvajotoji 
laimė buvo, rodos jau čia pat, bet... Įsi
veržė įžūlūs svastikuoti atėjūnai, ir vis
kas aukštyn kojomis apvirto. Skaisčiau
sias jausmas jiems pasirodė įtartinas, 
nusikaltėliškas. Onutę suėmė ir atvežę 
pasodino j Varėnos daboklę. Ciniški, 
tardymai, pasityčiojimai, įžeidinėjimai ir 
kumštys. Jai primetinėjo nebūtus nusi
kaltimus, reikalavo žinių, kurių ji neži
nojo, o kada ji sakėsi nieko nežinanti,— 
ją grąsino sušaudyti. Ir tai nebuvo tušti 
žodžiai. Šaudė kiekvieną dieną. Jos aky
se buvo sušaudyti Varėnos gyventojai 
jaunuoliai Tamulevičius Antanas, Pševal- 
skas Leonas ir dar trys nepažįstami žmo
nės. ’

Vieną dieną į policijos būstinę, kur bu
vo ir daboklė, atvažiavo kažkoks vokiečių 
generolas — matyt, tikrino, kaip veikia 
okupantų teroro įstaigos. Visi policinin
kai išsirikiavo kieme sutikti aukštam 
ponui. “Dabar arba niekuomet!” — nu
sprendė Onutė. Ji atsidarė langą, sku
biai išsmuko, perlipo per tvorą ir so
dais, krūmokšniais išbėgo į laukus.

Laisvė! Širdis kūju daužosi krūtinė
je. Norisi kristi ant žemės ir bučiuoti 
bučiuoti jos malonų žalią apdangalą. Štai, 
čirendamas kyla į viršų pilkas vieversė
lis. Štai, zirzdama bitelė skraidinėja nuo 
vienos gėlelės -ant kitos, ieškodama sal
džių syvų. Štai, javai tarsi jūra nuo vėjo 
banguoja. Kaip viskas aplinkui gražu, 
kaip brangu ii' miela! Laisvė! Tik tas 
tave moka branginti, kas buvo jos nete
kęs.

Bet kur dėtis? Policija greičiausia jau 
subruzdo ir ėmė jos visur jieškoti. Grįž
ti į namus — reiškia vėl patekti į bude
lių nagus. Vienintelis kelias — į rytus. 
Gal pasiseks prieiti savo mylimojo gimti
nę Baltarusijos žemėje, gal ten suras 
prieglaudą? Ir Onutė nuėjo. Sunku buvo 
apleisti gimtuosius laukus, kur prabėgo 
malonios kūdikystės dienos, kur užgimė 
skaistus pirmosios meilės jausmas, bet— 
nieko nepadarysi.

Iš pradžių naktimis, krūmais ir šunke
liais, o paskiau ir dienomis, vieškeliais ji 
ėjo ir ėjo. Ją sulaikydavo, klausinėdavo, 
kur einanti. Ji sakydavosi grįžtanti iš 
svečių į namus, einanti iš darbo į čia pat 
netoliese esantį kaimą — ir ją paleisda
vo. Geri žmonės ją pavalgydindavo, įdė
davo ką nors kelionei ir dar kelią paro
dydavo. Ir klausinėti perdaug neklausi
nėdavo, kur ji einanti: “Matyt, taip rei
kia — veltui dabar niekas nevaikščios,” 
— kalbėjosi palydėjusios Onutę moteriš
kės.

Ji pasiekė Baltarusiją, surado ten ge
rus žmones, kurie ją priglaudė, sušelpė. 
Išgyveno ji čia beveik pusantrų metų.

Baigės 1942 metai. Gavę triuškinamąjį

R. šarmaitis.

Duktė
smūgį prie Stalingrado, vokiečiai paskel
bė savo “totalinę mobilizaciją”. Prasidėjo 
dar didesnis okupuotų kraštų plėšimas, 
dar platesnis žmonių gąudymas išveži
mui į vokišką katorgą. Vis dažniau vo
kiečių žandarai ėmė kaišioti nosį ir į 
Onutės gyvenamąją vietovę. Ėjo gandai, 
kad į apylinkines vietoves atvažiuoja es
esininkų būriai, apsupa jas ir sugavę 
jaunuomenę, išsiveža į vergovę.

Daugelis vyrų ir merginų ėmė slapsty
tis miškuose. Ten jau buvo susikūrę stip
rūs partizanų būriai. Jie valdė ištisus 
rajonus, kur vokiečiai ir žingsnio žengti 
bijojo. Nenorėdama, kad vokiečiai išvež
tų ją į Vokietiją, nuėjo pas partizanus 
ir Onutė. Taip baltarusių partizanų būry 
atsirado lietuvaitė, taip Onutė įsijungė į 
kovotojų dėl Tėvynės laisvės eiles.

—Na, tai ką jūs galite papasakoti apie 
savo partizariiškus žygius? — klausiu ją.

Onutė patraukia pečiais, pakrato savo 
šviesias garbanas ir kukliai nusišypso
jusi, taria:

— Nieko ypatinga. Aš buvau eilinis 
kovotojas. Eidavome drauge su kitais 
sargybą, sėdėdavome pasaloje, dalyvau
davome vokiečių įgulų užpuolimuose ir 
atlikdavome visa kita, ką reikėdavo at
likti. Gyvenome miške, žeminėse kasdie
niniu kario gyvenimu.

. Praėjo nemaža laiko, kol Onutė, ilgai 
klausinėjama, papasakojo keletą to savo 
“kasdieniško” gyvenimo epizodų.

Kartą būrio vadovybė pavedė partiza
nų grupei, kurioje buvo ir Onutė, iš
sprogdinti geležinkelį. Partizanai prislin
ko arti geležinkelio linijos, bet prieit pa
tį geležinkelį niekaip negalėjo. Jis buvo 
stipriai saugomas. Kai tik partizanai pa
mėgindavo bėgti prie pylimo, sargyba 
atidarydavo pragarišką ugnį ir jiems 
tekdavo paskubomis atsitraukti. Tris 
kartus partizanų grupė puolė bunkeriuo
se įsitvirtinusius geležinkelio sargybinius 
ir vis veltui. Praėjo dvi paros. Partizanai 
išalko, išvargo, įširdo.

— Gėda grįžti į savo bazę, neatlikus 
uždavinio, — kalbėjo savo draugams 
Onutė.

Ir partizanai nutarė pulti vokiečius 
ketvirtą kartą. Onutė apsiėmė išsprog
dinti bunkerį, kurio kulkosvaidis buvo 
didžiausia kliūtis įvykdyti operacijai. 
Užsimaskavusi aplinkui augančiomis žo
lėms, Onutė pavakary ėmė slinkti bai
siojo bunkerio linkui. Slinko lėtai ir ilgai. 
Laikas nuo laiko įgąsdinti geležinkelio 
sargybiniai paleisdavo į mišką automa
tų serijas. Bet tai buvo tik apsisaugoji
mo serijos. Partizanų sargai nematė. 
Buvo jau gili naktis, kai Onutė prislinko 
prie bunkerio tiek arti, kad ir moteriška 
ranka galima buvo pataikyti granata į 
bunkerį ir sunaikinti jo įgulą. Sutartą 
valandą ir minutę ji sviestelėjo granatą, 
o pati prigludo prie žemės. Sprogimas. 
Bunkeris išlėkė į orą. Vienas iš sargybi
nių dar mėgino pakilti ir bėgti, bet Onu
tės automato serija ir jį paklojo ant že
mės.

O tuo tarpu kiti partizanai jau atlėkė 
prie pylimo, paskubomis triūsė, kauk
šėjo. Komanda: “Atgal!” Vienas iš 
sprogdintojų grupės draugų, palaukęs, 
kol kiti nubėgo toliau, padegė dagtį ir 
pasileido vytis draugus. Netrukus pasi
girdo sprogimai. Geležinkelio bėgiai su
trupėjo, išsiraitė. Pro čia jau kuri laiką 
priešo traukiniai nepraeis į frontą.

(Pabaiga rytoj)

Hartford, Conn.
Klaidos Pataisymas,

Laisvėj iš kovo 8 d. kores
pondencijoj, kur tilpo vardai 
aukavusių pagalbai Lietuvos 
žmonių, yra praleista vardai 
aukavusių. Vincas Visockis au
kavo $20 ir Juozas Kazlauskas 
$5, jų vardai nebuvo paskelbti. 
Taipgi pasakyta, .kad “A. Ak- 
sinas” aukavo $5, o turėjo būti 
C. Akstinas, Atsiprašau auka
vusių ir klaidą pataisome.

JT. Brazauskas.

Lowell, Mass.
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kinimui, ir įvertindami lowėl- 
lięčių pastangas. Tad, Haver
hill, Lawrence ir Nashua “wel
come.” — Prašome visus daly
vauti.

Kubiliūnas yra skoningas 
komikas, apart gero daininin
ko, ir kuomet jis juoką sukrė
tė, sakydamas: kur mes va
žiuojame, ten ir savo plojikus 
vežamės. Aš skaniai nusikva
tojęs, supratau, ką jis “myni- 
na.” Todėl visai nenusistebė
čiau mūsų svetainėje, tarpe ki
tų svečių, pamatęs draugus 
Zinskius, draugus Kvietkus, 
draugę Marijoną Andriuliunie- 
nę, draugę Ivonne, draugus 
Krasauckus ir kitus, kuriuos 
galėtumėm širdingai pagerbti. 
“You know.” žinoma, mes tu

Norwood, Mass.
Aukos Archyvui.

nė, J. Galgauskas, J. Grybas ir 
J. Budrevičia. Visiems aukavu
siems ačiū. J. G.

Mūs kolonijos lietuviai nuo
širdžiai remia įvairius prakil
nius darbus, tai gražiai parėmė 
ir Lietuvių Archyvo reikalą, 
kam suaukavo $10. Aukavo po 
$1 sekami žmonės: J. Krasaus
kas, L. Trakimavičius, M. Gri- 
gūnienė, A. Kasparienė, Davi- 
doniai, ' D. Valma, O. Ząrubie-

sios kolonijos, kaip ir visos 
apylinkės lietuviai, bus nuste
binti kovo 25 dieną, 2 valandą 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj, 338 Central 
Street.

Antrą valandą prasidės 
svarbios paskaitos sveikatos 
klausime. Jas duos, su plačiais 
aiškinimais, gerbiamas dakta
ras Jonas Repšys iš Camb
ridge, Mass. Į paskaitas įžan
gai kainos nebus. Gerų pamo
kinimų pasiklausys visi už dy
ką. Tad nei vienas lietuvis bei 
lietuvė neturėtų praleisti šios 
progos, nes ne visuomet tokia 
proga taikosi. Sunaudokite ją.

Tuoj po paskaitų turėsime 
gražų pasižmonėjimą prie pa
puoštų stalų drauge su gerbti
nais svečiais, daktaru Repšiu 
ir šauniais dainininkais iš Bos
tono ir jo priemiesčių, kurie 
duos mums puikiausių dainų 
programą ir turėsime vieną žy
mų galiūną Mr. Adomas Gri
nevičius, kuris stebėtinai atsi
žymėjo pasaulinėje parodoj 
savo galybe ir apie jį Ripley 
savo ąkyriuje “Believe It Or 
Not’’ atžymėjo, kaipo didelę 
retenybę.

Dainuos pas mus Ignas Ku
biliūnas, Robert Niąura, Fran
ces Kurgoniutė, Ruth ir Emma 
Gicevičiutės. Bet draugas Ku
biliūnas man pasakė: “Mes 
nustebinsime jus jums netikė
tai.” Nejaugi jis turėjo minty
je atvykti pas mus su visu 
garsiuoju Bostono Kvartetu ar 
ką ? O kaip gerai ir nepapras
tai smagu būtų 1 Kokį dėkin
gumą mes jiems visiems iš- 
reikštume! Na, lauksime su 
didžiausiu nekantrumu tos iš
kilmingos lowellieciams die
nos.

Visi Laisvės skaitytojai, visi 
gerieji lietuviai, mylintieji gra
žius dainų programus, prašo
me jūsų talkos šiam nepapras
tam parengimui. Kvieskite su 
savim visus vietos lietuvius į 
šį šaunų koncertą ir stebėtiną 
programą. O iš kitų miestų, ži
nome patys, suvažiuos daini
ninkų pagarbai, savo pasiten-

rėsime gerai pasidarbuoti, kad 
juos “subytyti” savo locna na
mine publika.

Atsiprašau už viską. Bet vis- 
tiek mes tikimės gražiausio 
pasisekimo ir nei kiek pralai
mėjimo. Nes mes nemokame 
pralaimėti.

Iki malonaus susitikimo.
Komisijos narys,
J. M. Karsonas. 

X _ I----------------

Los Angeles, Cal.
Bendro Komiteto įvykęs kon

certas 11 d. vasario buvo pa
sekmingas. Nuo koncerto pelno 
liko $222.99, aukų surinkta 
$46.23, tai bendrai pasidarė 
$269.22. *

J Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą pasiųsta pinigais 
$200 nupirkimui drabužėlių 
Lietuvos vaikučiams, surinktų 
drabužiu j centrą pasiuntimas 
atsiėjo $49.83, tai išmokėta 
$249.83. Pas iždininką lieka 
$19.39 tolimesnei veiklai.

Jau pirmiau rašėme, kad 
drabužių surinkome 366 sva
rus, aprengimui 122 bernaičių 
ir mergaičių, kas ir pasiųsta į 
Brooklyną, iš kur bus pasiųsta į 
Lietuvą, tai skaitome šį darbą 
labai vykusiu ir ateityj prašo
me geros širdies lietuvių pagel
bėti mūsų veiklai.

P. Reyecka,
B. K. raštininkas, 

M. Pūkis,
B. K. pirmininkas.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

J. V. DUODA GEROM 
ŠEIMININKĖM RAUDO

NU PUNKTU DOVANĄ 
Patriotinės Amerikietės šei
mininkės kasdien gauna extra 
raudonųjų punktų už darbą, 
kurį tik jos tegali atlikti šiai 
šaliai.

Norinčioms gauti šią rau
donųjų punktų dovaną štai 
kas reikia daryti. Taupykite 
kiekvieną lašą panaudotų vir
tuvinių riebalų. Greit prista
tykite juos savo mėsininkui. 
Už kiekvieną svarą jis duos 
jums 2 raudonuosius punktus 
d o v a n ų ... štai kaip būtinai 
reikalingi tie panaudoti rieba
lai gamint vaistams, parakui, 
dirbtinei gumai, muilui ir šim
tams kitų svarbių dalykų ka
ro laukui ir naminiam frontui. 
Taupykite juos, iki paskutinė 
patranka muš šūvį!

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Nupieštam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins
(SIIALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499. 

__________________________________

Roma.— Amerikiečiai vi
duriniame Italijos fronte 
užėmė Serra miesteli.

SKAUDA NUGARA?
KARŠČIO — GREIT!

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

CROSS PLASTER
BACK PLASTER

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkaa

411 Grand St Brooklyn

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

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.

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

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI 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 East 16 th St., N. Y.
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

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

Mūsų jūrininkai triuškina japonus ant salos Iwo J ima.

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

Telefonas EVergreen 7-1661 CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vemon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

%25c2%25bb.fr
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Sumanė Uždraust Bonus Uni
jai nuo Tono Anglies

Washington. — Senato
rius Bailey, senato komisi
jos pirmininkas prekybos 
reikalais, įnešė kongresui 
sumanymą atkreiptą prieš 
vieną Mainierių Unijos pir
mininko John L. Lewis rei
kalavimą. Lewis reikalauja, 
kad minkštųjų angliaka- 
syklų savininkai mokėtų po 
10 centų į unijos iždą nuo 
kiekvieno tono iškasamos 
anglies. Bailey sako, tokie 
primokėjimai esą privačiai 
taksai, priešingi šalies kon
stitucijai.

Francijoj Nusmelkta Mirt 
679 Nacių Bendradarbiai
Paryžius. — Franci jos 

teisingumo ministerija pra
nešė, kad nusmerkta mirt 
jau 679 francūzai už bend
radarbiavimą su hitlerinin
kais. Areštuota ir bus tar
doma viso apie 60,000 fran- 
cūzų kaipo nacių sandarbi- 
ninkų. 1,172 išteisinti.

NACIAI APIE SOVIETŲ 
OFENSYVUS

Berlyno radijas teigė, 
kad Sovietai panaujinę o- 
fensyvą Vengrijos fronte 
ir užėmė pozicijas už 39 
mylių nuo Budapešto ir 98 
nuo Vienos, buvusios Aus
trijos sostinės.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Bet dirbkime pirmutinį dar
bą pirma. Pirma reikia Cen- 
tralinio Lietuvių Literatūros 
Archyvo.

Kai turėsime vienam daikte 
sutvarkytą medžiagą, tada ga
lėsime imtis už istorijos ir an
tologijų.

Reikia prisipažinti, kad LLD 
vajus už tokio archyvo įsteigi
mą toli gražu nepatenkina mū
sų. Kaip bematant ateis ir lie
pos mėnuo ir vajaus pabaiga. 
Bet iki $1,500 dėl archyvo 
įsteigimo dar be galo toli šau
kia. Yra ko visiems susirūpin
ti.

Man atrodo, kad šiame ju
biliejiniame Lietuvių Literatū
ros Draugijos vajuje turėsime 
nemažai čampijonų. Brookly- 
ne kandidatų yra keletas, bet 
kol kas jie nesigarsina.

Chicaga turi L. Pruseiką. 
Philedalephia turi A. J. Smi- 
thą. Smithas jau turi įrašęs 17 
naujų narių ir esąs pasimojęs 
įrašyti net 50!

Mūsų centralinis sekreto
rius turės surašyti visus smar
kiuosius vajininkus ir juos ge
rai pabūstyti (pagarsinti).

Kartu pridavė ir raštuką su 
šitokiu pažymėjimu: $29.50
draugui Karsonui dovana nuo 
šių draugių ir draugų: J. Juo
dis aukojo $6; po $2: Mr. & 
Mrs. Galiniai, A. ir K. Zins- 
kai, R. ir Iv. Niaurai ir M. 
Krasauskienė.

Po $1: dr. J. Repšys, Ignas 
Kubiliūnas, St. Rainard, G. 
Kvietkas, W. Stašis, F. Rama
nauskas, J. Daleckas, J. Bal
džius, C. Sasnauskas, Mrs. Itu- 
tienė, Miss B. Mačiukaitė, Mrs. 
Mariuvienė, M. Vasiliauskiutė 
ir Mrs. P. Šidlauskienė. Po 
50c: K. Klachmanas, Mrs. Lu- 
zackas ir Mrs. Kriziniauskas. 
Gi drauge Marijona Andreliu- 
nienė ypatiškauman prievarta 
įbruko penkine. Tokiu būdu 
draugės ir draugai apdovano
jo mane net su $34.50.

Tai buvo padarytas man tą 
vakarą didelis surpTise, ką aš 
visai nesitikėjau. Labai širdin
gai ačiuoju draugėms sumany
tojoms to šurpryzo ir visiems 
aukojusiems p a 1 e n g vinimui 
mano sunkaus gyvenimo. Pri
imkite mano karštą padėką už 
gražią paramą.

Taipgi ačiuoju Niaurams už 
nuvežimą manęs į Cambridge; 
Krasauskienei už gerą nakvy
nę; Kvietkams ir Zinskams už 
besirūpinimą manimi ir už tei
kimą man visokio patogumo. 
.0 visiems ir visoms kartu už 
malonų draugiškumą. Ir labai 
daug ačiuoju Gicevičiams už 
parvežimą manęs namon net 
į pat Lowellį. O tą vakarą vė
lesniu laiku, lyg tyčia, oras 
pasidarė blogas: šlapias snie
gas dribo be susivaldymo. 
Gaila, Gicevičiui tą vakarą dėl mas, kas atsitiktų SU mūsi- 
manęs teko dikčiai pavargti.

Ačiū ir Laisvei už suteikimą 
vietos šiam reikalui.

Tą pat vakarą turėjau pro
gos arčiau susipažinti su Ma
rijona Stašienė ir Petraitienė. 
Apie Stašienę buvau daug gir
dėjęs, bet neturėjau progos 
arčiau susipažinti, šį kartą 
prie vieno stalo pasikalbėjome 
apie* Lietuvos žmonių vargus. 
Draugė sako: nors Lietuva jau 
išlaisvinta, bet žiauriųjų hit- 
leriečių atnešti vargai dar ten 
pasiliko. Negalima nei apmis- 
lyti, kokį vargą ten žmonės 
turėjo panešti, kuomet juos 
fašistai apgulė. Ji sako: “Aš 
noriu nors su $10 pagelbėti 
Lietuvos vaikučiams.” Ir ta 
gera draugė pridavė per mane 
dešimtinę, kurią aš ir pasiun
čiau 
gerą

J0CU JIE DABAR BOTU FRANC1J0JE
Kanados progresyvių uk

rainiečių savaitraštis “Uk- 
rajinskaja Žitja” rašo, kad 
Franci jos sostinėje Pary
žiuje buvo teismas Jurgio 
Suarez, redaktoriaus laik
raščio “Ožurd Jui”. Jis bu
vo pirmas iš Franci jos tau
tos niekšų, kurie ištikimai 
tarnavo dėl okupantų vo
kiečių. Suarez išdavė savo 
tautą ir valstybę. Po iš
klausinėjimų liudininkų ir 
perkratinėjimo kitų paro
dymų, teisėjas A. Ledu nu
teisė redaktorių Suarez su
šaudymui.

Iš visų liudininkų geriau
si buvo tai paties redakto
riaus raštai ir jo redaguo
jant laikraštis. Savo plunk
snos pagalba Suarez fabri
kavo žinias, kraipė faktus, 
šlykščiai melavo ir visaip 
užsipuldinėjo ant Britani
jos, Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos, kartu ir ant savo 
pažangiųjų tautiečių fran- 
cūzų.

Todėl Francijos tautiečių 
teismas pašalino tą redak
torių ant visados iš vietos 
ir teisingai atsilygino jam 
už jo nuopelnus, 
vardas pasiliks ant 
Francijos istorijoje 
niekšo vardas.

Pagalvojus apie
jos kvislinginio redakto
riaus likimą, kyla klausi-

sėjas Ledu nerastų tokių 
pat iškraipytų žinių, netei
singų raštų ir garbinančių 
Hitlerį, kaipo kultūros ir 
gerovės nešėja dėl viso pa
saulio? Argi teisėjas Ledu 
nerastų tuose laikraščiuose 
bjauriausių užsipuldinėji
mų ant mūsų sąjungininkų, 
o visų daugiausia ant Ta
rybų Sąjungos, kuri sulau
žė hitlerinio žvėries šon
kaulius ir išvadavo visą 
eilę valstybių iš hitlerinės 
vergijos? Kurie; yra skaitę 
klerikalų, tautininkų ir 
menševikų laikraščius, tie 
tuojau pasakys, kad teisė
jas Ledu surastų juose to
kių pat prasižengimų, 
kius surado Suarezo 
raštyje ir raštuose.

Kanadietis.

ko- 
laik-

Bridgewater, Mass

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Cambridge, Mass.
Vieša Padėka už Dovanas 

Ir Viską
Toje liūdesių dienoje, kovo 

12, nulydėjus draugą Petrą 
Andreliuną į krematoriją ir iš 
ten laidotuvių dalyviams su
grįžus į Cambridge Lietuvių 
Kliubą, kur buvo visi svečiai 
pavaišinti, likau ir aš apdo
vanotas.

Kuomet ten žmonės rimtai 
šnekučiavosi prie vienų stalų, 
o mes su Ignu Kubiliunu ir 
daktaru Repšiu tarėmės, kaip 
čia sudaryti gražų programą, 
Lowellio* parengimui, kovo 25- 
tą dieną, kur daktaras Repšys 
duos svarbią paskaitą, tuo 
kart prieina Zinskienė ir nu
siveda mane prie kito stalo, 
kur buvo gražus būrelis drau
gių : Ivonne Niaurienė, Mary 
Krasauskienė, Julia Rainar- 
dienė, V. Kvietkauskienė ir 
dar kitos. Atsiprašau, — var
dų neatsimenu. Ir čia Niaurie
nė pridavė man saują pinigų, 
surinktų tarpe čia esančių sve
čių.

LPT Komitetui. Už jos 
širdingumą didelis ačiū.

J. M. Karsonas.

Pittsburgh, Pa

iš Donora,

Suarez 
visados 

kaipo

Franci-

škių klerikalų, menševikų 
ir tąutin. laikraščių redak
toriais, jei jie dabar būtų 
Franci joje ir jeigu teisėjas 
Ledu, kuris pasmerkė su
šaudymui Suarez, peržiū
rėtų iš pat karo pradžios 
tų srovių laikraščius ir pro
fesoriaus Pakšto parašytas 
brošiūras? Argi juose tei-

V. Shinkunas, žmo- 
Parcauskas, M. Am- 
Pauliukoniai.

Kovo 8 d. įvyko prakalbos 
šių dienų klausimais, Liet. Pi
liečių svetainėje, žmonių buvo 
gerokai susirinkę. Būtų buvę 
daug daugiau, jeigu būtų bu
vus ne darbo diena. Pittsbur- 
ghe daug darbininkų dirba 
naktimis .

Kalbėtojas buvo V. Andru
lis. Jis prakalbą pasakė gerą 
ir gražiai atsake tiems, kurie 
davė klausimus.

Aukos buvo renkamos dėl 
Lietuvos žmonių. Aukavusių 
vardai:

V. Laboon $16.
John Urbonas 

Pa., $11.
Ant. Grigaitis $8.
P. N aura $3.
Po $2 : 

gus, Geo. 
brazienė,

Po $1: A. Matakas, M. Pau
lauskas, F. Paškienė, V. Kisie
lius, J. Viktoravičius, J. Ta
raila, K. Shinkūnas, J. Mekeš- 
ka, R. Janulienė, Mrs. Orcn- 
tienė, J. Varnagiris, P. Pau
lauskienė, L. Spirgis, J. Purti- 
kas, J. Kvederis. Smulkių 
$3.60. Sykiu — $66.60.

Atmokėjus prakalbų išlai
das, kurių pasidarė $5.75, li
kę pinigai, $60.85, perduota 
Liet. Pagalbos Teikimo vieti
niam komitetui dėl supirkimo 
Lietuvos vaikučiams drapanų. 
Tai gausi 
žmonėms.

parama Lietuvos

Prakalbų Rengimo 
Komisijos Narys, 
John Urbonas.

REIKIA VYRŲ 
GYVYBINIS KARO DARBAS. 

PAGELBININKAI, MECHANIKAI, 
ALUMINUM WELDERS.

Aukščiausios galimai algos. 60 valandų sa
vaitė. Vien tik dieniniai šiftai. Nuolatinis 

darbas. Patogi vieta. Prisilaikoma WMC 
taisyklių.

H ARGO STEEL CONSTRUCTION 
1180 E. Broad St., Elizabeth, N. J.,

(72)

Klaidų Pataisymas
Laisvėj, No. 56, tilpo auka

vusių vardai, beit per klaidą 
praleista Ona ir petras Navic
kai, kurie aukavo $2. Ir po $1 
aukavę: P. Yurkštas, A. Da- 
rash, Ana Kasper, Jonas Gu
tauskas, Wm. Anįtbrose, J. Gri
cius, J. Kaspar, Ona Krukonis 
ir G. Petrauskas.; Tatai įvyko 
per klaidą. Ją ! atitaisome ir 
aukavusius atsiprašome.

J. Kalvelis.

PEČKURIAI 
LAISNIUOTI 
MĖSININKAI

IR MĖSININKŲ PAGELBININKAI 
MEITĖLIŲ SKERDYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

CHARLES MILLER & CO.
5th St. N. Y. S. & W. Railroad

North Bergen, N. J.
_______________________________________(72)

IŠSIUNTINĖJIMŲ
■Raštininkas

PATYRĘS, GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

Standard Oiled Clothing Co.
810 East 152nd St., Bronx, N. Y.

(68)I
SPECIALIAI VYRAI

ABELNAM VALYMO DARBUI 
LIGONINĖJE 

Kreipkitės
MISS CASSIN, Executive Manager 

UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(71)

LABELIŲ KLIJUOTOJOS IR PILSTYTOJOS
50c Į VALANDĄ PRADŽIAI 

55c PO TRIJŲ MĖNESIŲ
48 Valandų, 5 Dienų Savaitė 

Nuolat 
Pokarinė Proga 

PAKILIMAI 
gedinčiom Darbas.

Švarus Moderninis Fabrikas

INTERNATIONAL VITAMIN CORP.
1 Main Street, 

BROOKLYN
(67)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SKALBYKLOS PAGELBININKAI 
LIGONINĖJE 

Kreipkitės 
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(67) ..... .1 " . I

AUTO MECHANIKAI
TRIK AUTOMOTIVE JOBBERS 

MAŠINŠAPĖJ ; PUIKIAUSIOS DABAR 
IR POKARINĖS PROGOS;

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 
KREIPKITĖS 
AMSCO,

53 LOCK ST., NEWARK, N. J.
 (70)

ELIZABETH, N. J.
Prašau labai visų atstovų 

įvairių organizacijų i susirinkti j 
tuvai Teikimo Pagelbos Komiteto 
susirinkimą kovo (March) 22 d., 8 
v. v., LDP Kliube(j 408 Court St., 
Elizabeth, N. J. Neturėjome susi
rinkimo jau keli menesiai, kas nela
bai smagu žymėti; 
kite visi 
rast. D. K-tis.

nuo
Lie-

Tad nepamirš- 
dalyvauti. — Nutarimų 

(66-67)

Ponų vaikai irgi susirūpinę. Vienas iŠ jų sako: “Jei
gu Henry Wallace parūpins darbus visiems, ir mums 
gali prisieiti dirbti, kai užaugsime.”

&

•'W'

. * * * •

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

EXTERMINATING
416 So. 5th Street

COMPANY
Brooklyn, N. Y.

Spccializuojainės naikinimu brudo ir pelių. Pasiinatykite su 
mumis dėl vargų nuo blakių. 

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.
IŠNAIKINAME 

ŽIURKES 
PELES 
SKRUZDĖS 
KANDIS 
BLUSAS 
TARAKONUS 
BLAKES

*Ir kitokį bradą.

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.

VYRAI (Aptarnavimam) 
CHAUFFEURS 
MECHANIKAI

AUKŠTOS ALGOS; VIRŠLAIKIAI 
APMOKAMOS VAKACIJOS 

BŪTINA PRAMONĖ
QUEENSBORO FARM PRODUCTS 

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

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus 
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS 
Kreipkitės

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA.

LEDO TRAUKIKAI IR 
BOXMANAI
Nuolatinis darbas.

GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD 

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

BUY WAR BONDS

(72)

(68)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atlydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitčmykite nuo Kokių 

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

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

Kaina.—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebūklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
ir nuo kitokių ligų. Prašalina išbė
rimus, Votis, Rash, Piles, Sainus, 
Athlete’s Foot ir trūkimą Odės. 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.

UŽSAKYMŲ PILDYTOJOS IR PAKUOTOJOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

50c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
55c PO TRIJŲ MĖNESIŲ 

62fc KURIOS SU PATYRIMU 
48 VALANDŲ 5 DIENŲ SAVAITĖ

’ INTERNATIONAL VITAMIN CORP.
1 Main Street,

BROOKLYN
(67)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI - VYRAI
TAIPGI VETERANAI

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

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių
(68)

PADĖJĖJAI
PRIE ANGLINIŲ TROKŲ

Nuolatinis Darbas
JOHN HAWKINS & SON

198 PARK AVE., 
nUtley, N. J.

NUTLEY 2-1800
Prisilaikoma WMC Taisyklių,

MERGINOS
(Amžiaus 17 iki 45) 

PILSTYMUI. LABELIŲ KLIJAVIMUI 
IR PAKAVIMUI 

VAISTŲ & KOSMETIKŲ 
8:30 A.M. iki 5:30 P.M. 
(Viena Valanda Pietums) 
DUODAMA UNIFORMAI

WILLIAM R. WARNER CO. INC. 
113 West 18th St., N. Y. City.

_____________________ ________________ (67)

DALIAI - LAIKO 
NAKTIM DARBININKĖS 
Darbas dry cleaning dirbtuvėje, 
6 P. M. iki 10 P. M., pradedant 
pirmadieniu, baigiant penktadieniu; 
patyrimas nereikalingas. Telefonuo- 
kite arba matykite Mr. Seidel, 
Lackawanna Laundry Bldg., 
20 Hague St., Jersey City, N. J., 
JOURNAL SQUARE 4-8702.

(67)

v(68)

CHAUFFEURS IR DARBININKAI
Geri darbai Manhattan ir Bronx pieno dirb- | 

tuvėje. Kreipkitės j Room 406,
105 HUDSON ST., arti Franklin Street, 

N. Y. C.
(68)

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.
(73)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(70)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(72)

BUFFERS
PATYRĘ

PEČKIRYS
LAISNIUOTAS

Įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office 

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(68)

MOTERYS
APTARNAUTOJU PAREIGOM 

LIGONINĖJE
Ant Privatinių Aukščių

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
(71)

MOTERYS
WARDV APTARNAVIMO

PAREIGOM
LIGONINĖJE

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.
_______________________ till
MERGINOS-MOTERYS

DIRBTI ŠVARIOJE, MODERNIŠKOJE KOS
METIKŲ DIRBTUVĖJE. NUOLATINIS 

DARBAS. 6 DIENOS. (47 VALANDOS) 
$25.25.

ŠAUKITE MR. JONES 
LEHIGH 4-2552.

(70)

SĄSKAITŲ RAŠTININKĖ
Tik patyrusi typistė. Nuolat. Fabriko ofisas.

5% dienos, $29.90. šaukite Mr. Charles, 
LEhigh 4-2550.

(70)

MERGINOS
Rafitinės ir sąskaitą išsiuntimų department© 
darbui. Mokančios typing;. 38 valandų savaite.
Rašykite, Laisvė, Box 302, 20 W. 43rd St., 

N. Y. City.
,(66)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA
(72)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokines Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS

Būtinoj Pramonėj
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str.,

PHILADELPHIA, PA.
(72)

GIVE NOW- 
GIVE MORE
TO RED CROSS
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NewWto^g^foZliiloi Lietuviai Gerai Veikia Rau-i 
donoj o Kryžiaus Vajuje

tinoi subudavoti.
—Girdėjome, kad šv. Jur

gio Draugystė skyrusi $25 ir 
suruošianti pramogą. Tikimės 
artimos pažinties ir su jais.

Charles Kaulinis 
Staiga Mirė

Charles Kaulinis, senas 
Brook lyno gyventojas, staiga 
mirė pereitą šeštadienį, kovo 
17-tą. šiuos žodžius rašant dar 
tebebuvo nežinoma, kur ir 
kada jisai bus pašarvotas, ir 
kada ir kur laidojamas. Tie i 
dalykai negalima buvo tuojau! 
nustatyti dėl nepaprastų jo 
mirties sąlygų, kurios tebėra) 
aiškinamos. Jį rado sumuštą 
ar kaip kitaip sužeistą gulint 
kraujuose paplūdusį namų ko
ridoriuje. Nuvežtas į ligoninę,, 
jisai neužilgo mirė neatsipei-l 
kėjęs pakankamai pasakyti 
savo nelaimės priežasties.

Laisves Bazaras Puikiai | 
Pavyko

Dienraščio Laisvės bazaro 
paskutiniai du vakarai, kaip 
kad ir pirmasis, buvo labai 
sėkmingi. Publikos abiem va
karais buvo gausiai, pilnos abi 
didžiosios salės. Publika labai 
kooperatyviška, pasiryžusi iš
pirkti viską, kas reikalinga ir 
ir kas tuo tarpu gal ne labai 
reikalinga, bet čionai turima 
parduoti.

Labiau šia pageidaujamų, 
trūkstamų dalykėlių, aišku, ir 
čia buvo stoka, nes nei patys 
bazaro rengėjai nei norėjusie-

j ji bazarą apdovanoti negalėjo 
į jų gauti. Vienai kitai iš tų re- 
i tenybių nespėjus pasirodyti, 
. pirmasis pamatęs nepaleisda
vo. O nespėjtįsieji gauti ko 
pageidaujamo pasilieka kan
triai rinktis ką nors iš men
kesnių dalykėlių. Ir iš visų gir
dėjosi tik vienas skundas:

Pranas Beniulis
Kovo 13 d. numirė Pranas 

Beniulis, senas Brooklyno gy
ventojas ir 15 kovo tapo pa
laidotas Alyvų Kalno kapuo-

to himnu ir dainavo kelias dai
nas. Choras gražiai, harmo
ningai susidainavęs ir kas kar
tas įgyja savimi pasitikėjimo 
ir pajėgumo^ Jisai buvo entu
ziastiškai sutiktas ir prašomas 
daugiau dainų. Vienoje daino
je jos dalį solo išpildė gražia
balsė jaunuolė Dolores Petro- 
naitė, maspethietė, dainuojan
ti su Great Neck Choru.

Programai pirmininkavo R. 
Mizara, Laisvės redaktorius.

Dar Apie Svečius
Tarpe tolimųjų svečių, be 

jau minėtų veteranų laisviečių 
žvingilų šeimos iš Jewett Ci
ty, Conn., taikėsi sutikti P. Ba
ranauskus iš Bridgeport ir M. 
Vaitonaitė - Mikšienė iš Wa
terbury. Gal būt, kad buvo 
ir daugiau tolimų svečių, ta
čiau skaitlingoje publikoje ne 
visiems visus taikėsi sutikti.

Depsy Namuose Ugnis 
Padarė Žalos

Pereita šeštadieni K. ir O. 
Depsų, žinomųjų groserninkų 
ir organizacijom darbuotojų,

Mums, laikraščių reporte
riams, visuomet rūpi žinoti vi
so svieto naujienos, o už vis 
labiausia tos naujienos arba ži
nios, kurios dedasi mūsų pa
čių apylinkėje, pas mūsų pa
čių žmones. Bejieškant žinių 
kartais užeiname ir tokių gru-

prieisiu pasiteirauti apie mū
sų, lietuviu dalyvumą. Tačiau 
reporteriui netinka būti nuo
laidžiam. Einu prie didžiau
sio stalo, persistatau.

—A, tai tamsta nuo lietuvių 
laikraščio Laisvės. Gerai. Pui
kių žinių jums turime, žiūrė-

Man nuo savęs teko primin
ti, jog tai ta pati draugija, 
kuri anais metais buvo prieša
kyje lietuvių kampanijos nu
pirkti ambulansą. Tas ambu- 
lansas ir dabar laimingai te- 
bevažinėja po Queens, patar- 

| liaudamas kariškiams.
namuose, 256 Union Avė., 
Brooklyne, ugnis padarė ne
mažai nuostolių.

Gaisras menama, gavosi iš 
aliejinio pečiaus. Pečių var
toja jie per daugelį metų, nie
kad neturėję su juo bėdos, 
tačiau šį kartą jis kažko sū- 
šumijęs, bemažko galėjęs vis
ką nusinešti su dūmais. Lai
mei, kambariuose pasitaikė 
duktė, tad nelaimė greit pa
stebėta, gaisragesiai pašaukti 
ir namas išgelbėtas. Tik vie
nas iš centralinių, didžiųjų 
kambarių ir jame rakandai 
dikčiai apgadinti.

Nežiūrint išgąsties, Ona 
Depsienė vistiek atėjo dirbti 
su Laisvės bazaro gaspadinė- 
mis, kur jinai dirbo visomis 
trimis bazaro dienomis.

pių, kurios mano, kad repor
teriai skverbiasi ne į savo rei
kalus (o gal tie jų reikalai ne 
labai tinkami visuomenei pa
rodyti?). Tad mes, eidami į 
svietą, visuomet einame ausis 
skliautydami.

Sužinojus, kad kovo 12-tos 
vakaras buvo Raudonajam 
Kryžiui aukų sunešimo vaka
ru 85-me Precinkte, 239 Gra
bam Avė., nusprendžiau, jog 
tai turėtų būti ir reporteriui 
geru vakaru. Juk tai Piliečių 
Kliubo su jame pastogę turin
čiomis didžiosiomis draugijo
mis sritis. Tai taip pat Lais
vės, Darbininkų Susivienijimo, 
Literatūros Draugijos sritis. 
Ar tos organizacijos žino apie 
šį vajų? Ką jos veikia?

Nuėjau ir nusiminiau. Tar
si kortauninkams mažų stalių-se. Pasiliko nuliūdime žmona 

Marijona, sūnai Antanas ir 
Edvardas; pastarasis jau tre
ti metai tarnauja Dėlei Šamui. 
Taipgi pasiliko du broliai — 
Antanas ir Juozas ir dvi se
serys — Domicėlė ir Antosė.

Pranas gimė balandžio mėn. 
1881 metais Seredžiuje, Kau
no redyboje. Amerikon atvyko 
1902 m. Pirmiausia dirbo an
glių kasyklose, paskui atvyko 
į New Yorką. čia, kaip ir vi
si mes, dirbo prie įvairių dar
bų, vienu tarpu buvo užsidė
jęs gėryklą, bet nekaip sekėsi. 
Vėliau apie 17 metų dirbo 
BMT kompanijoj, kaipo malio- 
rius. Buvo nusipirkęs ir na
mą. Kadangi jaunystėje pats 
buvo muzikantas, tai ir vai
kus mokino muzikos. Manė, 
kad senatvėje galės lengviau 
gyventi, nes abudu sūnūs tu
rėjo neblogus darbus. Bet 
štai, užeina krizis. BMT kom
panija atleido senesnius dar
bininkus, jų tarpe ir Praną. 
Negana to, teatrai išmetė lau-į 
kan muzikantus ir jų vieton 
įdėjo mašinas. Visi pasiliko be 
darbo. Kiek turėjo sutaupę, su
kišo į namą, o bankas ir na
mą atėmė.

Pasiliko be namo, be pini
gų ir be sveikatos. Per pa
staruosius kelius metus sveika-

—Kad tik karas būtų grei
čiau laimėtas, kitą metą baza- 
re rasime visko užtenkamai 
visiems.

Vaišių Buvo Užtenkamai
Už tad vaišių buvo pakan

kamai visiems. Tai dėka gas- 
padinių rūpestingumui ir biz
nierių pastangoms. Biznieriai 
kooperavo teikti mums pagal 
išgalę daugiausia visko. O gas- 
padinės pasitarnavo pratęsti 
labiau trūkstamus pro
duktus p r i g a m i n imu daug 
įvairių valgių iš netrūkstamų 
maisto produktų. Ir ko jos ne
pridariusios: varškiečių blynu- 
kų, kukulių, kugelių, lemon 
pajų, sausainių, ausiukių, py
ragaičių ir daug ko kito. Tas 
davė joms labai, labai daug 
sunkaus darbo, o bazarui įvai
rumo ir pratęsė mėsos išteklių 
iki galo.

Sunkiai dirbantieji barten- 
deriai vikriai svečius aprūpino 
gėrimais.

Svečias Choras Dainų fe 
Programoje

Pirmyn Choras iš Great 
Neck, Long Island, vadovauja
mas jaunuolės Almos Kasmo- 
čiūtės, įdomiai pagyvino sek
madienio vakarą su dainų pro
grama. Ją pradėjo mūsų kraš-

Iš apylinkių svečiuose šį kar
tą greatneckiečiai turbūt buvo 
skaitlingiausi. Mažos grupės 
svečių matėsi iš Newarko, Eli- 
zabetho, Bayonne, Kearny ir 
po šeimą ar asmenį iš keleto 
ne taip turtingų lietuviais ko
lonijų anoj upės pusėj. Toji 
skaitlinga Laisvės bazaro pu
blika visais vakarais buvo 
Brooklyno darbo žmonių su 
gana gausia atstovybe vietos 
profesionalų ir biznierių. Ypa
tingai sekmadienio vakaras 
buvo turtingas biznieriais.

Linksmaujančioj Brooklyno 
publikoj taikėsi užtikti ir 
smagių gimtadienio pokylių. 
Apie juos, rodos, bus rašoma 
atskirai, tad čionai lai užteks 
priminti tik tiek, kad brook- 
lyniečiai dienraščio Laisvės 
pramogas laiko švenčių šven
te, pokylių pokiliu ir atranda, 
kad juos abu labai parankiai 
galima atbūti sykiu. O tai ro
do gerą planavimą; patogu, 
linksma dalyviams ir naudin
ga dienraščiui.

žodžiu, bazaras praėjo taip 
smagiai, kaip tik galėjo būti 
esamose karo sąlygose. Laisvė 
dėkinga visiems prisidėjusiems 
prie jo sėkmingumo dovano
mis, darbu ir atsilankymu.

R.

Pavasaris Išviliojo 
Į Coney Islandą

Užėjęs šiltas oras pereito i 
sekmadienio popietį sutraukė Į 
250,000 publikos į Coney Is
landą. Kituose pajūrio rezor- 
tuose taipgi buvo rekordiniai 
skaičiai publikos tam sezonui. 
Drąsesnieji jau nėrę ir vande
nin, bet mažai kas norėjo būti 
ilgiau, kai tik sušlapti.

Temperatūra popiečiu siekė Į 
67 laipsnius ir per visą dieną j 
nebuvo mažiau 51 laipsnio. 
Vienok nebuvo rekordinė, šil
čiausia kovo 18-ta yra buvus 
1927 metais, 72 laipsniai, že
miausia 7 laipsniai, 1916 m. 
Normališka šiluma tai dienai 
yra 38 laipsniai.

Miestas jau pradėjo pasi
ruošimą Septintosios Karo 
Paskolos kampanijai. Ji pra
sidės gegužės 14-tą.

Atliekama popiera, sutau
pyta ir atiduota karui, tar
nauja nuvežimui bombų ant 
priešų. Pasiųskite ją į karą šį 
trečiadienį.

kų pristatytas visas erdvus 
kambarys ir aplink visus ap
stojusios grupės žmonių, visi
sunešę pinigų. Čia priduoda
savaitės darbo pasekmes, gau
na kvitas ir naujas medžiagas
naujos savaitės darbui. Nusi
miniau, kad gal nei vieno ne-

kite, kokių :
—Amalgameitų Kriaučių 54- 

to Lokalo šimtinė. Patsai de
legatas, Charles Kundrotą-at
nešė. Malonus žmogus. Seniai 
su kriaučiais veikiąs, gerai 
juos pažįstąs. Jisai tikisi, jog 
daug kriaučių dar prisidės ir 
asmeniškai su auka Raudona
jam Kryžiui greta savo loka
lo aukos.,

—O, štai, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Kliubo čekis, $25. 
Asmeniškai atnešė augalotas 
vyras. Bet svečias taip pasku
bomis išėjo, jog būdama už
imta telefonu mūsų sekretorė 
nespėjo nei pavardės paklaus
ti.

Daugiau apie to “augaloto; 
vyro“ išvaizdą pasikalbėjus, j 
spėjome, jog bene bus buvęs) 
sekretorius, Jurgis Nalivaika. | 

—štai ir kita šimtinė. Tai 
nuo Moterų Apšvietos Kliubo! 
ir jų draugų. Jos surengusios j 
arbatos “parę.” Turinčios ge-; 
rų narių ir prietelių, kad ar-' 
batėlė galėjo būti pamatu šim-|

—Malonu, tikrai malonu to
kias draugijas turėti mūsų 
precinkte, — dadėjo jo vedė
jas, išrod in ėdamas toliau 
smulkesnes įvairių kuopų au
kas ir kiek jau asmenų užsi
registravo vaikščioti po namus 
ar varde savo draugijų bei 
įstaigų pasidarbuoti. Užsire
gistravę apie trejetas desėtkų 
lietuvių. Daugelis jau atnešę ir 
pinigų. Peržvelgus sąrašus, at
rodė, kad ir visi gali grįžti ne 
tuščiomis. Kasmočienė esanti 
rinkėja vienam banke.

Rep.

PASTABA.
Dėl bazaro ir kitų reikalų 

šiam raštui užsitęsus per sa
vaitę nespausdintam, veikiau
sia Raud. Kryžiui įteikusių au
kas 85-me precinkte lietuvius 
skaičius bus daug padidėjęs. 
Reporteris žada atlikti dar 
bent vieną “tripą” į tą centrą 
ateityje ir pranešti apie visus 
kitus, vėliau ten nuvykusius su 
aukomis. — Red.

PRANEŠIMAI
f 

Notice is hereby given that Dolly 
Fruit Products Corp., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Dolly” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, syrups 
for beverages. (65-82)

Notice is hereby given that “Yeah 
Man” Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Yeah Man” and “Hula-Kula” 
with the Secretary of State of New 
York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

Notice is hereby given that I. 
Lefkowitz & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Blossom” with the Secretary 
of State of New York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKONAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas diena ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

ta ėjo vis silpnyn ir silpnyn. 
Pagaliau ir visai gyvybė už- 
gęso.

Pranas buvo laisvų minčių 
žmogus, savo laikais buvo 
Laisvės skaitytojas, bet kuo
met atsidūrė sunkesnėj mate- 
rialėj padėtyj, Tai neprenume
ravo. Priklausė prie Jurginės 
ir Piliečių Kliubo, bet iš pa
starojo, rodos, išsibraukė. 
Reikia pastebėti, kad per vi
są laiką buvo didelis Sovietų 
Sąjungos simpatikas. Prieš pat 
mirtį pasakė: “Norėčiau dar 
pagyventi iki karas užsibaigs 
ir norėčiau matyti Sovietų Są
jungą ir sykiu Lietuvą susi
tvarkiusią.“

Bet tos laimės nesulaukė.
Ilsėkis, Pranai, Alyvų Kal

nelyje, o tavo troškimas gy
vuos — Sovietų Sąjunga ir 
Lietuva susitvarkys.

* V. Paukštys.

Raud. Kryžiui Davė 
Dienos Uždarbį

General ' Register Corp., 
esančios 33rd St., Long Island 
City, visi darbininkai aukojo 
dienos uždarbį. Auka, kaip 
pasakojo tos šapos darbinin
kas Kalvelis, išskaitoma iš al
gų savaitiniais išmokesčiais 
laike vajaus.

Staten Island gaisragesiai 
pereitą sekmadienį turėjo šo
kinėti po krūmus, kai žioge
liai. Priežastis: neatsargių 
ankstybų piknikautojų numes
ti deganti cigaretai ir degtu
kai padeginėjo krūmus. .

Laisvės Bazarui
Dovanos

Daiktais
Penktadienio vakare, į Lais-i 

vės Bazarą sunešė dovanų se
kami asmenys:

M. Yakštienė, Woodhaven, 
N. Y., 4 gražiai apmegstas no
sines.

Sofija Tamsonienė (Thom
son), Long Is. City; N. Y., 1 
doz. kenuoto pieno (gaspadi- 
nėm virtuvėj), 1 lėkštę^vai
siams ir 1 lėkštę pajui.

Mary Janulevich, Maspeth, 
N. Y., mėgstu dalykėlių.

K. Petlickienė, Maspeth, N. 
Y., gražiai rankom numegstas, 
pirštines.

Anna Jackson, Brooklyn, N. 
Y., 3 k vartų k us.

J. Gužas, Brooklyn, N. Y., 
6 bonkutes “Jam“ ir 2 žalių 
alyvų.

S. Sasna, Brooklyn, N. Y., 
dėžutę vaisių, ridikiulį ir 
smulkmenų.

G. Marčiukienė, Brooklyn,
N. Y., didelį “Oven Glass.“
O. Čepulienė, Brooklyn, N. 

Y., 4 kvartukus, 2 lėles.
Stefanė Cedronienė, B’klyn, 

N. Y., 2 tuz. kiaušinių, svarą 
kavos ir numegstą skepetą.

Mrs. Grubis, B’klyn, N. Y., 
dvi bonkas grybų.

K. šolomskienė, Jamaica, 
N. Y., ridikiulį (ladies’ hand
bag).

D. M. šolomskas, dvi bonkas 
grybų.

Mike Sapiega, New York

City, N. Y., 12 bonkų alaus.
Julia Devetskienė, Weehaw

ken, N. J., dėžę saldainių.
Alice Shedlow, Brooklyn, 

N. Y., du dirbtinius zuikučius.
K. Rušinskienė, Jackson 

Heights, N. Y., 1 gražų ridi
kiulį (hadbag) ir kosmeti- 
kams sudėti krepšelį.

Vera Mikutaitytė, Teaneck, 
N. J., pūdro.
GASPADINĖS DOVANOJO 

MAISTO VIRTUVEI
Ona Balčiūnienė 20 point’ų 

ir 5 sv. cukraus.
Irena Levanienė 2 sv. ka

vos, ir didelį “shopping bag.” 
pririnkus maisto.

Mary Wilson 5 sv. cukraus 
ir du labai gardžiai pagamin
tus liežuvius.

M. Norbutienė 2 ir Vž sv. 
cukraus, 2 sv. kavos, 3 kenu- 
kus pieno.

Elzbieta Paškauskienė far- 
merską sūrį.

Ona Depsienė 2 blėtas koše- 
lienos.

PINIGAIS
E. Yumplotienė, Brooklyn, 

N. Y., (bl.) : Po $1: M. Wash- 
niokoff, J. Bashuck, D. Can
tor. Po 50c: Alex Karaczun,. 
S. Dubovik, J. čiurlis, F. Bo- 
chan, W. Hooz, G. Veschuck. 
Po 25c;: J. Boyarsky, S. Ma
linauskas, P. Olnskovitz, N. 
Birodi. M. Hambrug, 10c. Vi
so $7.10.

Atliekamos popieros rink
liava New Yorke pereitą tre
čiadienį davė 441 toną popie
ros.

Mary Janulevičius, Mas
peth, N. Y., (bl.): Po $1: P. 
Bunchuk, O. T., G. Horowitz, 
A. Janulevičius. Viso $4.

Pavieniai:
Jonas, niuvarkietis, $10.
Wm. Baltrušaitis, B’klyn, 

N. Y, $5.
Po $1: Mike Marcinionis, 

Maspeth, N. Y., John Pincus, 
Maspeth, N. Y. (per V. Kar- 
loną). ..

Širdingai ačiū už dovanas!
Laisvės Adm-cija.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD-B’KLYN, N. Y.

ALDLD 55 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 20 d. Šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Nariai, kurie ne
galite dalyvauti susirinkime, malo
nėkite duoklių mokestį priduoti per 
kitus narius. Būtų labai gerai, kad 
mūsų kuopa su šiuo susirinkimu pa
taptų ant Honor Role. Kurie galite, 
dalyvaukite susirinkime, atsiveskite 
ir naujų narių. •— M. Stakovas.

0F1CIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoii. unija Sapoj 
Tclcf.: GR. 7-7553 

j 2539
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
H DM 11

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

VALANDOS:

Kalnios

Avenue

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

SHOP
Savininkas

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN •, N. T.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MlU.I-LJ

ftRl-THIN RYTHM...i7-j.wlPr.ci.io. 

movement Smartly ttyled yellow 

mu

r

5A

Persodinam Deimantus Jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn. N. Y.
Tel. ST. 2-2178 ATDARA VAKARAIS.




