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Mūsų Peilis Jų Pašonėje. 
Nelaimingi Advokatai, 
Paskaitė, Suprato ir

Tėvas ir Sūnus.
Tik Trys Mėnesiai, O 

Darbo Dar Daug.
Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienrašti#

Kaina $6.50 Metam*
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Brangiai mums kasta’o ate-, 
mimas iš japonu salos Ivvo Įi
ma. 4,189 koviniai žuvo, 15,- 
.308 sužeista, 44 1 dingo — vi
so 19,938! Bet kova laimėta!

l\vo Jima netoli Japonijos, 
tik už 800 myliu. Iš ten mūsų

No. 68

ponijos miestus.
Tai buvo atkakliausiai kon- 

testuota sala. Japonai žinojo,' 
ką reiškia jos netekimas. Bet 
jie jos neteko, o ■ mes ją lai-' 
mojome! Dabar turime peili 
japonu pašonėje.

Tą pačią dieną (k 
ir tuo pačiu tonu —

y

1,500,000 NACIU
Talkininkai' Dar 9,000 Nacių Rytų Prūsijoj

karo sekretorius Grigg.

U

London. — r.
vakariniame fronte suėmė 
viso apie pusantro miliono 
vokiečių nuo karo pradžios 
1939 m. iki kovo 20 d. šie-

London, kovo 21. — Ry
tinės Prūsijos pajūryje 
Trečioji Baltarusijos armi-
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AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ VISA EILE SVARBIŲ MIESTŲ
Amerikos Lakūnai I SOVIETAI PAĖMĖ PROSŲ TVIRTOVĘ
Apšlubino Japonų VAKARUOSE SUIMTA WN\Raud.ArmijaUžėmėA

Stettino Priemiestj’ Nušlavė ;Karinį Laivyną
MacARTHURO KARIAI JAU 

PANAY SOSTINĖJE

Amerikinės Armijos 
Atkirto Dar Daug 
Tūkstančių Nacių

Guam, kovo 21. — Jung- 
Rumunija ir Maskvos Sauva-|^n^ū Valstijų lėktuvai ūž
avimai,” Naujienose “Gin- klupo didelį būrį karinių 

ilgi, karš-[Japonijos laivų Vidurinėje 
i Jūroj e ir sudavė ; 
nantį smūgį japonų laivy
nui. Pakildami nuo savo 
lėktuvlaivių, Amerikos la
kūnai atvejų atvejais per 
dvi dienas bombardavo ir 
apšaudė priešo laivus; sun
kiai sužalojo 17 karinių Ja
ponijos laivų, nuskandino 6 
nedidelius kroviniu laivus ir 
apdaužė dar 7 prekinius ja
ponų laivus. Tuo pačiu lai
ku amerikiečiai nušovė 200 
priešo lėktuvų ir sunaiki- 

|no 275 lėktuvus ant žemės;; 
be to, jie sužalojo daugiau i 
kaip 100 japonų lėktuvų.

Tarp laivų, kuriuos jan
kių lakūnai rimtai apšlubi
no, yra vienas ar du kari
niai Japonijos didlaiviai, du 
ar trys lėktuvlaiviai, vienas 
didelis šarvuotlaivis, vienas 
lengvesnis šarvuotlaivis, 
keturi naikintuvai, vienas 
submarinas ir kt.

Tuo pačiu laiku ameriki
niai lėktuvai smogė japonų 
fabrikams, arsenalams, ži
balo sandėliams, orlaivių 
pastogėms ir aikštėms ir 
kitiems kariniams taiki
niams Kyushu saloje.

Amerikiečiai nukentėjo 
visai mažai nuostolių, kaip 
pranešė admirolas Nimitz. 
Tik keletas mūsų lėktuvų 
negrįžo. Japonai nenuskan
dino nė vieno amerikinio 
laivo. Nors vieną laivą jie 
sunkiai sužalojo, bet jis sa
vomis jėgomis grįžta į uos
tą ir bus pataisytas. Kitas 
amerikiečių laivas tik tru
putį pažeistas.

Vidujinė Japonijos Jūra 
(Naikai), 
klupo japonų laivyną, 
tarp Honshu, Kyushu 
Shikoku salų.

liavimai,
čas dėl Rumunijos, 
ti ir durni editorialai.

šimutis ir Grigaitis surado 
naują nuskriaustą didvyrį y pa
loj e 
bina 
jį i* 
tos.

Nikolai Radescu. Ir gar- 
jį, ir gina. Maskva įsėdus 
Rumunijos premjero vie

Radescu vadovaujama reak
cinė vyriausybė šaudė Rumu
nijos žmones, kai jie reikala
vo bausti fašistus. Dabartinė 
vyriausybė susideda iš demo
kratinio fronto žmonių.

Šimučiui ir Grigaičiui tai ne
svarbu. Nikolai Radescu jų 
Maižiešius!

Pierlot. Papandreou, Arci
szewski, Radescu ir jų bus dar 
daugiau. Draugo ir Naujienų 
redaktoriai tuojau nebepajėgs 
nė suskaityti savo šventųjų 
mūčelninkų.

Vienas jaunas lietuvis, tik 
prieš karą pribuvęs Amerikon, 
pasiskaitęs Pakšto brošiūrą, 
sako:

“Brošiūros turinys begėdiš
kas šmeižimas Sovietą su dar 
begėdiškesniu garbavojimu vo
kiečių ‘civilizacijos.’

“Tai buvo pirmas kartas 
mano gyvenime, kad man te
ko nurausti iŠ gėdos bei pyk
čio iki ausų pilna to posakio 
prasme. Pamanyti, kad žmo
gus, laikęs profesūras katedroj 
Vyt. D. Universitete, žmogus, 
kuris galėtų vartoti savo ga
bumus žmonijos bei savo tau
tos gerovei, patampa parsida
vėliu ir naudojasi mūsų spau
dos laisve savo rupūžiškam 
darbui!”

Tas vyras Pakštą gerai pa
kąsta. Pakštas jį irgi skaito sa
lto “senu pažįstamu.”

Tito sūnus yra ap-
Tarybų Sąjungos 

ženklu. Kovose su 
neteko rankos. Da- 

išskrido

apšlubi-,met, kaip paskelbė Anglijos į ja jg apsuptų vokie-

KAREIVIAI TURI AP 
LEIST SMUKLES 
NUO 12 V. NAKTĮ

Washington, kovo 21. — 
Jungtinių Valstijų karo de- 
partmentas įsakė visiems 
armijos kareiviam ir oficie- 
riam apleisti gertuves ir ki

ltas panašias užeigas ne vė
liau kaip 12 valandą naktį. 
Taip karo departmentas 
atsiliepė į New Yorko mie
sto majoro LaGuardijos lei
dimą laikyti tokias užei
gas atdaras iki 1 valandos 
naktį.

New Yorko majoras tuo 
leidimu laužo Karinės Mo
bilizacijos direktoriaus Ja
mes F. Byrnes’o patvarky
mą - prašymą. Prez. Roose- 
veltas sakė, kad jis remia 
Byrnesą šiuo klausimu. 
Daugelio miestų majorai 
atsiuntė pareiškimus Wa- 
shingtono vyriau sybei, 
peikdami New Yorko ma
jorą ir pasižadėdami vyk
dyt karinės Mobilizacijos 
direktoriaus patvarkymą.

|čių Braunsbergą, tvirtovės 
| miestą, uostą, geležinkelių 
ir plentų mazgą ir paėmė 

į dar 40 miestelių bei kai- 
I mų, į pietų vakarus nuo Ka- 
; raliaučiaus. Mūšiuose kovo 
; 19 ir 20 d. šiame apskrity
je sovietinė kariuomenė 
i nukovė bent 5,000 vokiečių, 
suėmė daugiau kaip 4,000 
nacių kareivių ir oficierių 
ir pagrobė virš 300 jų pa
trankų. Dabar ten vokie
čiai suveržti siaurame pa
krantės ruože, turinčiame 
tik iki 4 amerikinių mylių 
pločio ir 15 myl. ilgio. Nau
jasis Rytų Prūsijos fronto

komandierius yra maršalas 
Aleksandras M. Vasilevs
kis, Raudonosios Armijos 
generalio štabo galva, 47 
metu amžiaus. Jis užima 
vietą velionio generolo Čer
niachovskio, kritusio kovo-

Manila. — Amerikiečiai 
Panay saloje pažygiavo dar 
7 mylias į rytus ir įsiveržė 
į jos sostamiestį Iloilo. Dar 
tik paskutinėmis dienomis 
jie išsikėlė į tą ‘didelę, svar-

SUOMIJOS PREMJE
RAS ŽADA DRAUGIŠ

KUMĄ S. SĄJUNGAI

kui' jankiai už- 
yra 

ir

ORO VEIKSMAI PRIEŠ 
NACIUS KARALIAUČIUJ

IR DANCIGE
Maskva. — Sovietų lakū

nai vėl bombardavo kari
nius taikinius Karaliaučiu
je, Piliavos uoste arti jo ir 
Dancige. Buvo 
daug gaisrų ir 
sprogimų.

sukelta 
smarkių

KRYŽIUOČIŲ PILIS

Dabar Sovietų paimtas

Mahanojaus Mainieriai 
Už Derybų Vedimą, o 

Prieš Streiką

Maršalo 
dovanotas 
Didvyrio 
naciais jis
bar jis iš Maskvos 
Belgradan pasimatyti su- savo 
tėvu.

Tėvas ir sūnus — abu did
vyriai, liaudies draugai ir va-;
dai, drąsūs kovotojai. Ar be-; Braunsbergas, Karaliaučiaus 
reikia aiškinti, koks šiltas ir; srityje, kadaise buvo vo- 
malonus bus jų dviejų susiti- kiečių kryžiuočių tvirtovė, 
kimas? ij§ kurios jie užpuldinėdavo

senovinę Lietuvą.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos knyga šiemet daroma Vii-i 9 AAA T I • I -1 1 
nies spaustuvėje. Pradžiai jau Z,UUU JdllklU LCktUVŲ 
pasiųsta keletas šimtų dolerių. Ai 1 ir 1 •
Susitarta, kad knyga “Edvar- AtakSVO Vokietiją
do Gavelio Klaida” bus gata- 
va apie vidurį vasaros. London, kovo 21. — 2,000

jau ,gavo sių_me.’ Amerikos bombanešių ir ki- 
1 tų lėktuvų triuškino devy
nis nacių gazolino - žibalo 
fabrikus šiaurvakarinėje 
Vokietijoje ir jų tankų fab
riką arti čechoslovakijos 
rubežiaus.

tų padidintą šviesos 
Draugijos sekretorius 
kas rodė man.bilą — 
mas, sulankstymas ir 
nė j imas kaštavo daug.

numerį, i 
Šoloms-' 
padary- 
išsiunti-

Nei krizės, nei panikos ne
turime. Bet pasakyti reikia: 
tik greitas narinių duoklių su
mokėjimas, ,gavimas nors tūks
tančio naujų narių per jubi
liejinį vajų ir kuopų paauko-

• (Tąsa 5-me pusi.)

Trečioji Amerikos armija 
jau visai arti Ludwigshave- 
no, vokiečių . chemikalų 
dirbtuvių centro, vakarinė
je Rheino upes pakrantėje.

Paryžius, kovo 21. — Ge
nerolo Pattono Trečioji A- 
merikos armija, maršuoda- 
ma iš žiemių, susijungė su 
generolo Patcho Septintąją 
amerikiečių armija, žygiuo
jančia iš pietų pusės į žie
mius. Tuo būdu amerikinės 
armijos atkirto dar dešim
tis tūkstančių ' vokiečių į 
vakarus nuo Kaiserslauter- 
no, pramoningojoj Saar sri
tyje, esančioje j vakarus 
nuo Rheino upės.

Trečiosios armijos kariai 
užėmė Kaiserslautern o mie
stą, nacių tvirtovę, geležin
kelio ir šešiaeilio karinio 
plento stotį. Kiti šios armi-

Užėme Stettino Priemiestį, i
Maršalo Žukovo Pirmoji 

Baltarusijos armija po at-| 
kakliu mūšiu -užėmė Alt- 
Damm miestą ir nušlavė 
nacius nuo Odro upės kran- diją, ______ ______
tų, į rytus nuū Stettino uo- politika jau niekados atei
sto. Alt-Damm, rytiniame tyje nebus atkreipta prieš 
Odro upės šone, stovi ar- Sovietų Sąjungos reikalus, 
čiau kaip už trijų ameriki-; Suomijos žmonės politinia- jos daliniai paėmė Wormsą, 
nių mylių nuo Stettino uos- (me savo nusiteikime toliam 50,000 gyventojų miestą, 
tamiesčio, kuris yra vaka- [links labiau į Sov. Sąjun-;vakarinėje Rheino pakran- 
rinėje Odro pusėje. |gą.” Jis pridūrė, kad šuo- i tėję; dar kiti Pattono ko

mių būklė dabar būtų labai ivūnai įsiveržė į Mainzą, 
gera, jeigu Suomija nebū.tų! 160,000 gyventojų miestą, 1 • 11*1 •• • • i 1 • — • • •“ w —

Suomijos premjeras Paa- 
sikivi, .kalbėdamas per ra- 

, pareiškė: “Suomių

ANGLAI ATĖMĖ IŠ JAPO-I 
NU MANDALAY, BURMOjĮ

1

Mandalay. — Anglų - in
dėnų kariuomenė šturmu 
atėmė iš japonų Mandalay, 
antrą didžiausią Burmos 
miestą, turėjusį 160,000 gy
ventojų pirm karo. Japonai 
tapo sutriuškinti per dvyli
kos dienų, apgulą. Manda
lay išbuvo japonų okupaci
joj 2 metus, 10 mėnesių ir 
12 dienu, v

Anglai taip pat užėmė! 
Mogoką, kurio apylinkėje 

yra didžiausios pasaulyje [ 
brangakmenių rubinų ka- 1 
syklos.

Chinai valo, japonus lau
kan iš Hsipaw miesto, prie 
didžiojo Burmos Kelio, į | 
šiaurės rytus nuo Manda
lay. .

Prezidentas Įsakė Tyrinėti, 
Kaip Vžtikrint Būtinąsias 

Metines Algas Darbininkam
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas įsakė Pataria- 
majai Karinės Mobilizaci
jos Komisijai visapusiškai 
ištirti, kaip galima būtų 
užtikrint būtinąją metinę 
darbininkams algą įvairio
se pramonėse.

Užtikrintas metinis už
darbis yra “vienas iš di-

džiausiu pageidavimų tarp 
Amerikos darbininkų,” sa
kė prezidentas: “Gal tatai 
yra ir svarbiausias socialis 
siekimas šiais laikais.”

Menama, kad iki • šiol tik 
50 iki 60 kompanijų Ame
rikoje vykdo planą, užtik
rinantį būtinąją metinę 
darbininkam algą.

Mahanoy City, Pa. —Čio- 
naitinis Mainierių Unijos 
lokalas num. 866 priėmė 
rezoliuciją, ragindamas li
nijos centrą vengti streiko 
ir vesti derybas dėlei pagei
daujamų angliakasiams pa
gerinimų. Sako, jog mainie
rių streikas šiuo laiku kir
šintų bendrąją amerikie
čių visuomenę prieš juos.

Jeigu derybos tęstųsi ir 
po mainierių sutarties išsi- 
baigimo, tai kompanijos vis 
tiek turėtų mokėt mainie
rių laimėtus priedus, prade
dant nuo pirmos dienos po 
sutarties išsibaigimo, kaip 
pareiškia ta rezoliucija.

Arkivyskupas Siūlo Nu- 
dėt Hitlerį, Kai Tik Jis 

Bus Sučiuptas

Vokiečiu Oficierius 
Numato Greitą Vo
kietijos Sumušimą

padarius klaidos, jeigu ji 
nebūtų išstojus karan prieš 
Sovietų Sąjungą.”

KODĖL SUOMIŲ SOCIAL
DEMOKRATŲ PARTIJA 

TOKIA DIDELĖ?
Maskva. — Pravda rašo, 

jog 'Socialdemokratų Parti
ja, vadovaujama Vaino A. 
Tannerio, dabar yra didžiau
sia Suomijos partija todėl, 
kad į ją subėgo daug bu
vusios pro-naciškos milici
jos narių. Kai Talkininkų 
Kontrolės Komisijos įsaky
mu ta milicija buvo išsklai
dyta, tai jos nariai ėmė 
plaukt į Suomijos Socialde
mokratų Partiją.

vakarinėje Rheino upės pu
sėje. Verda mūšiai Mainzo 
gatvėse (šiuos žodžius ra-

šiemet Amerikoj dikčiai 
mažiau pagaminama Mė
sos, negu pernai.

London. — Yorko arki
vyskupas Cyril Garbett, an
tras aukščiausias anglikonų 
bažnyčios viršininkas, siūlė, 
kad kas sučiups Hitlerį, H. 
Himmlerį ir kitus tokius 
nacių kriminalistus 
tuojau turi be jokio 
juos nužudyt.

Lordas Wright, 
ninkas Jungtinių 
Komisijos prieš 
Kriminalistus, atsiliepda
mas, sakė, kad tie pikta
dariai turės būt areštuoja
mi, teisiami ir teisingai 
baudžiami.

tai 
teismo

pirmi-
Tautų 

Karinius

nas paimtas nelaisvėn auk
štas vokiečių oficierius pra
našavo, kad Vokietija ga
lėsianti būti sumuštą per 
keletą savaičių. Tą oficie- 
rių suėmė Trečioji ameri
kiečių armija. Jisai tvirti
no, kad po jankių dabarti
nių laimėjimų Saar srityje, 
vakarinėj Rheino upės pu
sėje, tai jie galėsią plačiu 
frontu prasiveržti per tą 
upę ir pulti nacius, kur tik 
amerikiečiams patinka.

Septintoji jankių armija 
paėmė Saarbrueckeną, 135,- 
000 gyventojų miestą, gele
žinkelių ir plentų mazgą, 
Saar srities sostinę, ir užė
mė Zweibrueckeno miestą, 
17 mylių toliau į rytus.

Trečioji armija, nuo 
Wormso grumdamasi pir
myn Rheino paupiais į pie
tus, užėmė pozicijas už 6 
mylių nuo Ludwigshafe- 
no, vakarinėje Rheino pa
krantėje; o rytinėje upės 
pusėje 'ten pat yra kitas 
svarbus pramonės miestas, 
Mannheim.

Stockholm, šved. —Skai-i (United Press rašė, kad 
čiuojama, kad talkininkų vokiečiai SUnaikinę abudu 
bombanešiai sunaikino jau tiitus iš Wornlso per Rhei- 
87 procentus viso Berlyno no Upę ) 
miesto. ; Trecioji amerikiečių ar-

______ .. įmija per 6 dienas užmušė,
Jau Bloga Vokiečiams

. vr • m • [65,000 vokiečių; 7-ji armijaVengrijoj, Kaip lei- suėmė daugiau kaip 4,000 • n 1 D J” [nacių. Dabar jankiai naiki- gia DerlynO Radijas na vokiečius dviejuose ap- 
_____  ; supimuose Saar srityje. 

London. — Berlyno radi- Daugelis dar neapsuptų 
jas skelbė, kad, šiaurvaka- nacių sumišime bėga. Put
rinėje Vengrijoje rusai pra- kai Amerikos lėktuvų nai- 
maršavo pro Tatos miestą, 
užėmė punktus už 58 mylių 
nuo Austrijos rubežiaus ir 
įstatė vokiečius į “kritišką 
padėtį.”

Pietinės Silezijos fronte 
Sovietų kariuomenė pasie
kė Ziegenhals .prie Čecho- 
slovakijos sienos. Eina 
mūšiai arti Opavos, pora 
mylių viduj Čechoslovaki- 
jos, linkui Moravskos-Os- 
travos, trečio didžiausio 
miesto tame krašte.

Sovietai nuolat puola vo
kiečius Dancigo ir Gdynios 
uostų ' srityje ir užėmė 
“viešpataujančiųjų aukštu
mą į vakarus nuo Zoppo- 
to”, pusiaukelėje tarp Gdy-

kiną bėgančiuosius.

Baisūs Naciu Nuosto 
liai Vakarą Fronte

London, 
čiuojama, 
Septintoji 

mijos per 
suėmė bei
80,000 ančių Saar srityje ir 
Palatinate.

kovo 21. —Skai- 
kad Trečioji ir 
amerikiečių ar- 
savaitę užmušė, 
sunkiai sužeidė

Amerikiečiai užėmė jau 
250 ketvirtaines mylias Pa- 
nay salos, Filipinuose.

nios ir Dancigo, kaip sakė 
Berlynas. j

—
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Nestreikavimo Politika ir 
Algų Klausimas.

Skaitytojas jau žino, kad organizuo
tieji Amerikos darbininkai, ypačiai 
CIO, atvirai ir griežtai pasisakė karo 
metu nestreikuoti. Nestreikavimo politi
kos buvo griežtai laikomasi ir tebėra 
laikomasi, nors šian ir ten darbininkų 
streikų pasireiškia. Pasireiškia jie daž
niausiai ten, kur reakcininkams samdy
tojams, su pagalba trockistų ir kitokių 
Jungtim Tautų priešų, pavyksta darbi
ninkus sudemoralizuoti ir streikus iš
šaukti.

Kad Amerikos darbininkai, laikyda
miesi nestreikavimo politikos, parodė 
visam kraštui savo reikalų supratimą ir 
padėties rimtumą, kiekvienam aišku. 
Štai, geras pavyzdys: Jungtinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos suvažiavi
mas,- įvykęs praeitaisiais metais, buvo 
pasisakęs laikytis nestreikavimo politi
kos. Tačiau, suvažiavime atsirado tokių, 
kurie reikalavo, kad tasai klausimas bū
tų paleistas narių referendumui nubal
suoti. Trockistai manė, jog nariai pasi
sakys prieš tokį suvažiavimo nutarimą, 
— t. y., jie pasisakys už atmetimą ne
streikavimo politikos.

Balsavimas praėjo. Ir ką gi matome? 
Milžiniška balsų dauguma unijos nariai 
pasisakė už nestreikavimą. Faktinai, a- 
pie dviem balsais prieš vieną buvo pa
reikšta už nestreikavimą!

Darbininkų klasė supranta, jog strei- 
kavimas karo metu būtų baisus smūgis 
ne tik mūsų karinėms pastangoms, ne 
tik mūsų kariams frontuose, bet ir pa
čiam organizuotam darbininkų judėji
mui, pačioms darbo unijoms. Reakci
ninkai samdytojai, reakcininkai kongres- 
manai to tik ir telaukia. Nes jei darbi
ninkai atmestų nestreikavimo pažadą, 
jei prasidėtų reikštis dideli streikai, tai 
visokį organizuotų darbininkų judėjimo 
priešai bandytų pervaryti kongrese įsta
tymus, draudžiančius streikuoti; tie į- 
statymai būtų nukreipti prieš pačias 
darbo unijas ir tokiu būdu organizuo
tiems darbininkams būtų užduotas dide
lis smūgis! Patys CIO unijos vadai, iš
tikimi savo nariams, ne sykį pareiškė: 
jei mes atmestume nestreikavimo. poli
tiką, mes patys sau užsiduotume mirti
ną smūgį. Ką gi pasakytų apie darbo 
unijas sugrįžę iš frontų kariai? Ką pa
sakytų visa patrijotingoji visuomenė, 
kuriai rūpi, kad juo greičiau būtų su
muštas priešas ir taika laimėta?

Tačiau tame pačiame CIO atsiranda, 
t. v. vadų, kurie, nors suvažiavime patys 
balsavo už nestreikavimo politiką, pra
dėjo ją laužyti. Tokiais yra, pav., Emil 
Rieve, Walter Reuther, Samuel Wolchok, 
ir kt. Prieš juos CIO vadovybė ir nariai 
kovoja. ;

Tačiau, kai kalbame apie nestreikavi
mą, atsiminkime, jog ne viskas yra tvar
koje su pačiomis darbininkų algomis. 
Daugelyj vietų darbininkų algos perma- 
žos. Jos nebuvo -permažos, sakysime, 
prieš porą-trejetą metų, bet šiandien jos

permažos, nes pragyvenimo reikmenų 
kainos gerokai pakilo aukštyn. Kai kur 
pragyvenimas pakilo net 40 nuoš., kuo
met algos, jei pakilo, tai ne daugiau, 
kaip 15 nuošimčių, palyginti su tomis, 
kokias darbininkai gaudavo prieš treje
tą metų.

Ką gi dėl to sako CIO vadovybė?
Laikydamosi nestreikavimo politikos, 

CIO vadovybe reikalauja, kad War La
bor Board’as tuojau padarytų rimtas pa
kaitas algų skalėse. Prieš porą savaičių 
New Yorke įvyko CIO generalinės ta
rybos posėdis. Viskas apsvarstyta pla
čiai ir išsamiai. Na, ir ten buvo pasi
sakyta: laikytis nestreikavimo politikos, 
bet tuo pačiu sykiu kovoti War Labor 
Boarde už pakėlimą darbininkams algų, 
kad jas suderinti su pakilusiu pragy
venimu. , i

CIO vadovybė tuo reikalu turės pasi
matymą su prezidentu Rooseveltu. Be 
to, ji kovos pačiame War Labor Boarde 
už reformas algose.

Beje, generalinė CIO taryba kovos ne 
tik už dabarties algų suderinimą su pra
gyvenimo pakilimu, bet ir už pokariniam 
laikotarpiui algų nustatymą.

Šis CIO vadovybės žygis gali būti pa
vydžiu kitoms darbo unijoms. Ypačiai 
mainierių unijos vadovybė, kurioje bo- 
sauja “pats” Lewisas, turėtų bandyti 
pasekti šiuo pavyzdžiu.

Sunku beįsivaizduoti, kas būtų, jei 
vieną gražią dieną angliakasyklos būtų 
uždarytos, darbas sulaikytas tik dėl to, 
kad mainierių unijos vadas nori pakenk
ti kraštui greičiau karą laimėti!

Į šį dalyką įeina ir mūsų krašto vy
riausybės organų uždavinys. Tuomet, 
kai darbininkai laikosi nestreikavimo po
litikos, vyriausybė privalo daboti, kad 
nebūtų keliamos kainos pragyvenimo 
produktams, kad samdytojai atliktų sa
vo pareigas, kaip reikalauja karinė pa
dėtis, kad visose mūsų gyvenimo srity
se būtų tvarka ir nebūtų leista vienai 
piliečių grupei prisiplėšti bilijonus dole
rių pelno, kuomet platieji visuomenės 
(darbo visuomenės) sluogsniai gyvena 
trūkumuose ir vistik aukojasi karo rei
kalams.

Kelias Į Laisvę Eina Per Maskvą
Kai Čechoslovakijos prezidentas atvy

ko į Maskvą ir buvo pasitiktas Tarybų 
Sąjungos aukštų valstybės pareigūnų 
(Molotovo ir kitų), jis, Benešąs, viešai ir 
aiškiai pareiškė, jog Čechoslovakijos 
“kelias į laisvę eina per Maskvą.”

Tai įdomus pareiškimas ir jis pasako 
labai daug. Patsai prez. Benešąs, su sa
vo vyriausybe, grįždamas į išlaisvintąją 
dalį Čechoslovakijos — savo tėvynės — 
vyksta per Maskvą.

Bet prez. Benešąs turėjo, žinoma, ką 
kitą galvoje, tai sakydamas: juk Raudo
noji Armija praskynė kelią į Čechoslo
vakijos laivę. Jei ne Raudonoji Armija, 
Čechoslovakija nebūtų laisvės daugiau 
mačiusi.

Kai tuos žodžius prez. Benešąs kalbė
jo, Raudonoji Armija, tiek iš pietų, tiek 
iš rytų, skynė kelią link Pragos, Če
choslovakijos sostinės.

Tūli mano jog Praga gali būti pir
miau išvaduota, negu Berlynas. Visko 
galima tikėtis.

O tuo tarpu Benešąs vyksta savo iš- 
varginton ir nualinton tėvynėn, — vyks
ta pilnas vilties ir dėkingumo tiek Ta
rybų Sąjungai, tiek visoms Jungtinėms 
Tautoms!

Its qotnq to cost Billions to
defenqtheJop! |

WNDSt STAMPS!

Jubiliejinis Šviesos Numeris
Jau išėjo iš spaudos Literatūros Drau

gijos bertaininio žurnalo Šviesos numer. 
1-mas. Tai jubiliejinis numeris ir jis la
bai įdomus (Tik, mūsų nuomone, galėjo 
jame tilpti daugiau nuotraukų pirmes- 
niųjų organizacijos veikėjų, sekretorių, 
pirmininkų, etc.). Beje, šis numeris pa
didintas, — 64 puslapių. J

ALDLD 30-ties metų gyvavimo su
kakties proga telpa keletas neilgų straip
snių, o kiti visi — bėgamaisiais svarbiais 
klausimais straipsniai, kurių tarpe ran
dame tokius: “Lietuvių Literatūros Ke
lias” (K. Korsako); “Ekonominiai Ke
liai iš Karo į Tail?ą” (V. Tauro); “Na
cių Siautėjimas Vilniaus Universitete” 
(Prof. Dr. J. Matulio); “Žmonės Mūsų 
Pusėje” vienos įdomios knygos apžval
ga — dr. A. Petrikos); “Poetė Salomėja 
Neris” (St. Jasilionio); “Iš Karaliau- 
yiaus Praeities” (P. Pakarklio), ir kt.

Telpa apsčiai dailiosios literatūros; 
knygų apžvalga.

žodžiu, šis “Šviesos” numeris — gra
žus įdėlis mūsų literatūroje. Kiekvienas 
turėtų jį įsigyti ir perskaityti.

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Vaizd as iš neseniai įvykusios Mexico City Amerikos 
respublikų konferencijos. Joje dalyvavo atstovai 20 
respublikų. Nedalyvavo, nes nepriėmė, tiktai Argenti
na, kurios valdžia yra fašistinė. Konferencijai daro 
pranešimą Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius 
Edward R. Stettinius.

Tilžėje
(ELTOS karinis korespondentas)

Iš tolo matėsi to vokiečių 
miesto fabrikų bei įmonių 
kaminai. Ant pastatų ran
gėsi kamuoliai dūmų. Kai 
kada padangė nušvisdavo 
liepsnų liežuviais. Baigė 
degti namai, padegti per 
mūšius. Tik sauso medžio 
pleišėjimai drumstė tylą. 
Puolančios mūsų dalys nu
žygiavo priekin, o užnuga- 
rinės dalys ir papildymai 
tuo laiku dar ėjo per mies
tą. Tilžė atrodė tuščia. Ži
noma, taip ir *buvo! Žvė
riškumų kaltininkai prieš 
rusus, ukrainiečius, balta
rusius, prieš įvairių tauty
bių žmones, — vokiečiai bė- 
go iš čia, kaip bėgo jie iš 
Eitkūnų, Stalupėnų ir kitų 
Rytprūsių miestų bei kai
mų. Ir iš čia, iš Tilžės, dau
gelis nebesuspėjo išsivežti 
prisiplėšto turto. Butai pil
ni prisigrobtų baldų, ge
riausių pasaulio fabrikų in
dų. Kambariuose — pasku-

Kas Ką Rašo ir Sako
LIETUVOS ŽEMĖ IR 

VALSTIEČIAI
Jei kas mano, kad nacių 

okupuotuose kraštuose vi
siems luomams buvo vieno
dai sunku ir bloga, tie 
smarkiai klysta. Kelių me
tų nacių viešpatavimas su
stiprino tą turtingąjį luo
mą, kuris už ekonomines 
koncesijas sutiko naciams 
parduoti savo tautą ir savo 
krašto interesus.

Paimkime Lietuvą. Atsi
mename, kaip prie tarybi
nės santvarkos 1940- 
1941 m. buvo išdalinta ne
mažai žemės Lietuvos beže
miams ir mažažemiams. 
Dalis tos žemės buvo paim
ta iš turtingųjų valstiečių, 
taip vadinamųjų buožių. 
Kaip greitai atėjo naciai 
Lietuvon, šitie b u o žės 
(bent jau labai daug jų) 
tuo jaus tas žemes atsiėmė 
iš biedniokų ir dar daugelį 
tų vargšų tiesiog įskundė 
vokiečiams. O vokiečiai su 
tais darbo žmonėmis grei
tai apsidirbo: nužudė arba 
išvežė Vokietijon vergu- 
vėn.

Dabar, kai Lietuva tapo 
išlaisvinta iš hitlerininkų 
priespaudos, tarybinė Lie
tuvos vyriausybė pradėjo 
atitaisyti skriaudas, nacių 
ir buožių padarytas Lietu
vos kaimo biednuomenei. 
Aišku, kad tas baisiai nepa
tinka buožėms ir jie prieši
nasi naujoms reformoms. 
Ta situacija sudaro tarybi
nei vyriausybei problemą. 
Ir štai Vilniaus Tiesoje 
(sausio 25 d.) skaitome 
straipsnį “Palaužti priešiš
kos veiklos šaknis,” kuria
me kalbama apie sunkumus 
Utenos apskrityje. Auto
rius N. Vytis sako:

Sušauktame Utenos aps
krities valsčių vykdomųjų 
komitetų pirmininkų, partor
gų ir žemės komisijų pirmi
ninkų pasitarime paaiškėjo, 
kad čia žemės valdymo per
tvarkymo klausimas ligšiol 
buvo labai apleistas. Pavyz
džiui :

Kupiškio valse. (Žemės ko
misijos pirmininkas drg. 
Skrabiškis) iš 3560 ha že
mės fondo teišdalinta apie 
1100 ha. Sudaryta 25 ūkiai 
po 15 ha, žemės papildomai 
duota 35 valstiečiams. Nė 
vienos karvės nėra privalo
mai užpirkta, tik 4 .valstie
čiai atsiėmė savo karves. 
Derliaus, inventoriaus ir tro
besių perteklius iš apkarpy
tų buožinių ūkių nenusavin
ti“ » • i •

Leliūnų valse, (žemės ko
misijos pirmininkas drg. Ka- 
lasauskas) žemės fondas 759 , 
ha, iš kurio apdalinti žeme 
74 asmenys, jų tarpe 25 ga
vo žemės naujai. Derlius iš 
buožių nepaimtas. Valstie
čiams duota 2 karvės ir 3 
arkliai. Iki 5 ha įstatymo nu
matytu atveju sumažintų 
ūkių nėra, nors, anot drg. 
Kalausko, buvusių vokiečių 
rėmėjų ir jų tarnų yra.

Dubeikių valse. (Žemės 
komisijos pirmininkas drg. 
Šlakys) žemės fondą sudaro 
924 ha,- iš kurio 42 darbo 
valstiečiams išdalinta tik 340 
ha. Derliu teatsiėmė tik 12 
naujakurių, be to, 1 arklį ir 
1 karvę. Iki 5 ha sumažin
tas vienas ūkis. Pasak drg. 
Stakio, sumažintinų ūkių yra 
ir daugiau.

Apskritai visoje apskrityje 
valstiečiai apdalinti žeme 
nepilnai. Derliaus, invento
riaus, trobesių, darbo gyvulių 
perteklius iš apkarpomų buo
žiniu ūkiu mažai kur tenusa- 
vintas, privalomas karvių 
supirkimas neįvykdytas.

Kai kas Utenos apskrityje 
manė, kad švelnumu ir nuo
laidumu priversiu buožę nu
sileisti. Jie labai klydo. Iš
naudotojui su mumis nepa
keliui. Buožė dega kerštu sa
vo buvusiam bernui, kuris 
gavo iš tarybinės valdžios 
žemę. Jie ir dabar visaip 
kliudo tarybų valdžios orga
nų darbui, remdami lietuvių 
tautos priešų — lietuviškai 
vokiškųjų nacionalistų varo
mą hitlerinę veiklą.

Užtat reikia pakirsti šak
nis šiai priešiškai vokiečiams 
parsidavusių buožių veiklai. 
Reikia išmušti priešui iš po 
kojų ekonominę bazę, be pa
sigailėjimo pasielgiant su 
priešo rėmėjais, juo labiau 
su buvusiais okupantų ber
nais. Reikia baigti taikstymo
si su buvusiais niekšais ir iš
naudotojais politiką.

Juo greičiau tai bus pada
ryta, tuo sparčiau bus likvi
duoti vokiečių okupacijos pa
dariniai Utenos apskrityje.

Utenos apskrity^, žino
ma, nėra išimtis. Panašių 
situacijų yra ir kitose ap
skrityse. Tai nacių okupa
cijos palikimas.’ Tai viena 
iš karo žaizdų. Tačiau ne
tenka abejoti, kad Lietu
vos žmonės nugalės visus 
žemės ūkyje sunkumus, iš
raus su šaknimis visus na
cių palikimus, pajėgs apsi
dirbti su tais, kurie nacių 
okupaciją panaudojo 
skriaudimui savo biednųjų 
brolių lietuvių.

bomis pabėgusių jų šeimi
ninkų žymės. Daiktai išmė
tyti, kai kur palikti ryšu
liai.

Pakelyje į Tilžę mes ma
tėme Pilkalnių miestą, šio
mis dienomis mūsų kariuo
menės užimtą. Jame nėra 
nei vieno sveiko namo. Til
žėje daugelis namų pasili
ko sveiki. Staigus ir manev
ringas mūsų dalių puolimas 
nedavė vokiečiams laiko 
pasiruošti visuotiniams su
naikinimams.

Kaip gyvi pasilikę vokie
čiai paskubomis bėgo, rodo 
šis faktas. Policijos prezi
diumo būstinėje mes matė
me rašomąsias mašinėles, 
foto laboratoriją ir kitus 
brangius įrengimus, hitle
rininkų paliktus.

Tilžė ilgą laiką buvo prie 
pat fronto linijos ir tatai 
tuojau matyti. Dalis gatvių 
ir aikščių perkirsta tranšė
jomis. Praėjimai gatvių, 
prieinančių ppe vandens ri
bos,- uždaryti aukštomis už
maskavimo tvoromis.

Čionai viskas — gatvės, 
namai persisunkę hitleriz-

mu. Vaikų kambariuose 
kabo žudikų vado paveiks
lai. Žaislų tarpe — fašisti
nės vėliavėlės. Su motinos 
pienu vokiečiams kemšama 
žmonių neapykanta, “idė
ja” apie viešpatavimą pa
saulyje. Ir tatai daroma da
bar, kada fašistinės Vokie
tijos apsupimo žiedas vis 
daugiau ir daugiau gniau
žiamas.

Mes susitikome du pa
auglius, lenkų tautybės. 
Tarybinių karių išvaduoti, 
jie ėjo iš vokiečių koncent
racijos stovyklos, esančios 
už 18 kilometrų nuo Tilžės. 
Važiuodami čia plentu, ei
nančiu fronto linijos gilu- 
mon, mes matėme šimtus 
rusų, ukrainiečių, baltaru
sių, lenkų. Išvadavimo 
džiaugsmas jiems suteikė 
jėgų, ir nelaukdami trans
porto, jie eina dešimtimis 
kilometrų pėsti.

Gatvėje matyti grupė vo-
kiečių kareivių, tarybinių 
kovotojų apsaugoje. Vokie
čius ką tik išgaudė iš rū
sių. Laiks nuo 'laiko plentu 
pravaro dideles kolonas be
laisvių vokiečių kareivių. 
‘ Retkarčiais mieste pasi
girsta sprogimai. Tatai 
pionieriai sprogdina minas, 
kurias vokiečiai suspėjo pa
dėti. Mes matome, kaip su 
minų jieškotojais iš lėto ei
na seržantas Ivanas Bez- 

! lenkinąs. Jis dalyvavo išmi
nuojant Novorosijską, Min
ską, o dabar valo nuo minų 
i Raudonosios Armijos už
imtus Rytprūsių miestus.

Hobenštrasėje kabo skel
bimas :

“Albert Jozac gyveno 
Doičeštrasėje 61, persikėlė 
į Hohenštrasę 10.” Adresas 
paseno. Tas skelbimas su
kelia juoką. Karininkai kal
ba: “Jozacui reikia ruošti 
naują skelbimą, — apie pa
bėgimą iš Tilžės.”

...Paskubomis per miestą 
praėjo naujos dalys. Gaišti 
merą kada. Gaišti niekas 
nenori. Tarybiniai kariai 
skuba pribaigti priešą.

P. Motiejūnas.

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Lit. Draugijos 20 

kp, Moterų Skyriaus susirin
kimas įvyko kovo 3 d., Lietu
vių Svetainėj. Padaryta gerų 
tarimų. Iš iždo paaukota $13 
geriems reikalams. Narių da
lyvavo gražus būrelis ir rimtai 
svarstė reikalus.

Buvo skaitytas laiškas P. 
Buknio, Laisvės gaspadoriaus, 
prašant pasidarbuoti bazaroi 
naudai. Kitas laiškas skaitytas 

i iš Raudonojo Kryžiaus, pra- 
!šant aukų.

Laisvės bazarui paaukota iš 
iždo $3 ir įgaliota J. K. Nava- 

i linskienė parinkti daugiau au- 
i kų ant blankos. Po $5 paauko
ta Amer. Raudonajam Kryžiui 
ir Lietuvos vaikučių pagalbai.

Nutarta rengti parengimas 
^motinų dienoj, pelnas bus ski
riamas pusiau, pusė pagalbai 
Lietuvos žmonių ir kita pusė į 
kuopos iždą. Džiugu matyti, 
kad net 10 draugių apsiėmė į 
komisiją. A. Maldaikienė — 
pirmininkė ir N. Garnienė pa
gelbės sušaukiant komisijos po
sėdį.

.Literatūros platintoja išrink
ta ta pati, J. K. Navalinskienė. 
Ligonių komisija pranešė, kad 
serga kliubo narė Stepone Vie- 
žytė-Evans. Aplankykite ją.

Susirinkimui baigusis Ona 
Mikalajūnienė perskaitė nuo 
savo sūnaus kovūno, kur tai iš 
Franci jos, laišką, taipgi rodė 
paveikslą. Motina neturėjo ži
nios per 7 mėnešius. Kovūnas 
rašo, kad buvo labai užimti. O. 
Girnienė taipgi gavo laišką 
nuo sūnaus ir jis dar “suve-

nirs” prisiuntęs japoniškų pi
nigų. P. Bakšienė taipgi gavus 
laišką nuo sūnaus, kuris ka
riauna prieš japonus. Linkime 
kovūnams nugalėti priešą ir 
sveikiems sugrįsti. Garbė mo
tinoms, kad jos aktyviai daly
vauja veikloj.

J. K. Navalinskienė, 
Mot. Skyriaus koresp.

Kovo 13 d. atvažiavo phila- 
dclph ietis Petras Mack, Liet. 
Repub. Kliubo gaspadorius. 
Mat, apie 25 mylios nuo Bing
hamton jis turi įsigijęs gražų 
vasarnamį, patogų, su daug 
medžių aplinkui, prie upės, 
ant žaliuojančio kalno.

Atlikęs savo asmeninius rei
kalus ir mus aplankė, nuolatos 
remias prakilnius darbus, tai 
ir dabar paaukavo Lietuvoj 
vaikučių pagalbai $10. Varde 
LPT Komiteto tariu jam šir
dingą ačiū.

• Pas mus lankėsi fotografis- 
tas Stasys Rauduvė iš Pittston. 
Kovo 10 d. F., žvirblytė minėjo 
savo gimtadienį, pas tėvus J. 
M. Kazlauskus. Buvo susikvie- 
tusapie 10 viešnių. Linkime jai 
daug laimės jos jauname gyve
nime.

Stepanė Viežytė serga jau 
apie 4 savaitės laiko. Taipgi 
serga drgg. Viktoria Zmitraitė 
ir J. M. Sadauskų dukra Jan, 
taipgi J. ‘Aleksandravičienė. 
Taipgi sirgo visa eilė kitų 
draugių ir draugų, bet jau pa
sveiko. Linkiu visiems ligo
niams greitai pasveikti.

J. K. Navalinskienė.



Ketvirtadienis, Kovo L2, 1915 Laisvė—Liberty, Lithuanian baily * Trečias puslapis

GRUMTYNES MIŠKUOSE
Lietuviškame Raudonosios 
Armijos Junginyje.
Pilkas rūkas guli laukuo

se. Mes artėjame į pirmuti
nes fronto linijas. Vos tik 
švinta. Plieninės spalvos 
debesys guli taip žemai, 
kad, rodos, jie atsiremia į 
nuogti medžių viršūnes.

Prie pat vieškelio, į žemę 
įsmigusios lėktuvo liekanos. 
Pašauta mašina statmenai 
nulėkė iš dangaus platybių 
ir ištyško. Metaliniai spar
nai dar beveik sveiki. Jie 
briauna įsikirtę į žemę. 
Viename ir antrame sidab
rinės plokštumos gale ma
tyti juodi kryžiuočių ženk
lai. Liemuo sudegęs ir mė
tosi tik beformiai gabalai. 
Aplink žolė išdegusi juodu 
ratu. Hitlerinis oro piratas 
norėjo užkariauti svetimą 
ž e m ę. Jis g a v o ją. 
Jo kaulai dabar tręšia būsi
mą pavasą^rio žolę...

Lenkiam geltonu vieške
liu mažutį beržyną. Kai su
silyginame su juo — skaid
rus ugnies kamuolys blyks
telėja iš tankmės. Griausti
nio banga nubėga laukais. 
Girdėti, kaip sunkios pat
rankos sviedinys žviegia ir 
išnyksta tolyje. Mūsų arti
leristai pasiuntė rytmečio 
pasveikinimą priešui.

Dar keliolika minučių ke
lio ūkanotą rytą. Vietovaiz
dis — nedideli kalniukai ir 
miškų juostos. Tarp jų ty
vuliuoja apskriti, lyg veid-: 
rodžiai, ežerai.

Greta kelio užsimaskavu-: 
si kita baterija taip pat at- į 
bunda. Kai važiuojame pro, 
ją — matome, kaip iš krū-' 
mo išeina artileristai. Jie i 
neša sunkų 150 mm. svie
dinį, įgrūda jį į pabūklo j 
spynos nasrus.

Patrankų vyrai lieka už
pakalyje. Prieš mus senas, ! 
spygliuotas miškas. Kažkas 
nauja tarp stori] liemenų ir 
kiTimokšnių... Iš viršaus šį 
plotą dengia plačios eglių 
kepurės. Iš šonų jį dengia 
begalinė daugybė kamienų, 
kurie susilieja į vieną tirš
tą, medžių ir jų drėgnos 
žalumos kvapu persunktą 
sieną. Tačiau tarp kamie
nų mes randame daugybę 
žmonių,- automobilių, veži
mų ir ginklų.

Nepaprastas šis nemato
mas miestas. Palapinės ap- 
dėliotos šakomis, žemėje iš
raustos slėptuvės, į duobes 
įvažiavę šešiaračiai sunkve
žimiai, antenas ištempusios 
radijo stotys. Nuošaliai 
rūksta virtuvės, o aplink 
jas, ant žalių kareiviškų 
drabužių užsimetę baltus 
chalatus, sukasi virėjai.

Leitenantas Palukaitis 
parodo ranka:

— Tai lietuviškojo pungi- 
nio antrasis ešelonas. Prie 
pat pirmutinių linijų jūs 
rasite junginio komandavi
mo punktą.

O hitlerininkai kur?
— Jie už šio miškelio pri

sispaudę -prie baloto egly
no. Girdite? Tas duslus bal
sas — jo sunkieji minosvai
džiai.

Rytmetis fronte prisike
lia. Iš mūsų pusės vis daž
niau trenkia patrankos. Pa
sigirsta ilgi, nervingi sun
kiųjų kulkosvaidžių šaudy
mai. Protarpiais kalena au
tomatai. O kai šie nutilsta 
— tada dusliai stuktelėja 
minos.

— Prieš savaitę šiame 
miške dar buvo fricai, o 
mes stovėjome prieš juos. 
Buvo bjauri diena —snie
gas dingo, kojos skendo iki 
kelių purve, o pelkės vėl 
atsivėrė... Bet tada mes 
gražiai stuktelėjom. Vokie

čiai išbėgo ir visą puikų 
pušyną paliko mums...

Šoferis Šemberkas mik
liai išvairuoja tarp medžių 
ir neseniai atsiradusiu miš
ko kelių, raitytų kaip siū
lų kamuolys. Pasileidžiame 
ten, kur junginio smegenys 
— jo vadovavimo punktas.

Plieniniai žvėrys susispie
tę ir tyli. Dar neatėjo jų 
valanda. Šalia su šalmais 
ir radijo ausinėmis įgulos. 
Lieknas vaikinas kažką I 
linksmai pasakoja drau-1 
gams. Ir šie kvatoja, lais- j 
vai ir nerūpestingai. Ta
čiau kiekvienas iš jų pasi
rengęs šia • pat akimirka 1 
šokt į metalinį kovos veži-: 
mą, užsidaryti neperšauna- į 
mu dangčiu ir pasileisti į j 
priekį, kad surastų priešą į 
ir jį sunaikintų.

Sutinkame ir pralenkia
me lietuviškojo junginio 
kovotojus. Šiltose kepurėse 
ir vatiniuose drabužiuose, 
su automatais ant kaklo jie 
žygiuoja fronto keliuku per 
mišką.

Pervažiuojame per platų, 
lygų, tarp girių įsispraudu
sį lauką. Jame matyti juo
dos, molėtos žemės skylės.

Karys Jurgyla, kuris 
vyksta drauge su mumis ir 
rodo kelią, paaiškina:

— Kietos, bet ir įdomios 
mūsų kovos. Aplink miškai, 
miškeliai ir pelkės. Jie den
gia, bet kartu ir daug ne
tikėtumu žada. Hitlerinin
kus mes mušame ir stumia- 
mės pirmyn. Jie siunta, 
jausdami artėjant savo ga
lą. Kiek fricai išleidžia mi- i 
nų į šiuos žalius raistus! 
Nesuskaitysi!... Bet jie šau
do aklai, nervingai. Štai 
kaip išarė šį tuščią lauką.

Viršum mūsų galvų plo
nu žviegiančiu balsu eina 
sviediniai. Jau visai prašvi
to, bet migla dar guli rais
tuose ir miškų gelmėse. Ar
tilerijos baterijos pradeda 
dirbti vis karščiau. Virpa 
lieknos eglės, pasvirusios ir 
nejudrios, vietomis numuš
tomis galvomis.

— Kartais sviedinys pa
taiko į viršūnę — aiškina 
linksmas karys. — Tada 
sužaibuoja ir nuskamba per 
girią.

Persikeliame per mažutį 
upelį. Po automdbilio ra
tais pasikelia vandens 
čiurkšlės. Jos putoja ir sky
la tūkstančiais mažų laše
lių.

Įvažiuojame į naują miš
ką. Vėl daugybė geltoname 
molyje išraustų slėptuvių. 
Maži kaminėliai, išvesti iš 
po žemių, meta plonas, mė
lynas dūmų juostas.

— Štai generolų būstinė, 
— rodo komendantas.

Praeinam sargybinius, 
du kareivius iš Kauno ir 
Panevėžio. Dabar tuoj su
sitiksime su lietuviškojo 
junginio vadais generolais 
m j r. A. Urbšu ir J. Maci
jausku. Susitiksime su vy
rais, kurie su tokia garbe 
ir sėkme veda lietuviškąjį 
Raudonosios Armijos jun
ginį ir ginklu triuškina 
mūsų amžinuosius priešus 
vokiečius.

Per mišką nubanguoja 
priešo sunkiosios minos 
sprogimas. Iš kairės ir de
šinės jam atsako mūsų ba
terijų salvė. Žemė suban
guoja po mūsų kojomis. 
Stiprūs mes ir daug jėgos 
turime.

J. Dovydaitis.

Hollywood. — Sugrįžo a- 
pie 3,500 streikavusių jū- 
džių studijų mechanikų.

Gražus pavyzdys tikro unijistinio broliškumo. Vaizdas iš San Diego, Calif. Tai 
grupė namų statytojų, narių Federacijos karpenderių unijos lokalo 1296. Nariai 
sužinojo, kad jų narys Tom Tarpley mirė, palikdamas našlę su trimis mažais 
vaikais ir be pastogės. Jie nutarė nuo paprastojo darbo nuliekamu laiku pasta
tyti jai namą. Viršutinis paveikslas parodo, kaip unijistai padirbėję lauke val
go pietus. Apatiniuose paveiksluose parodoma Mrs. Tarpley, jos senoji būda ir 
toliau naujasis namas.

Klajojančios Ugnys
Viename Transilvanijos 

Alpių ruože, prie įėjimo į 
tarpeklį, vokiečiai ypatin
gai atkakliai priešinosi. Be
laisviai, paimti per kauty
nes ar žvalgų sučiupti, duo
davo suprasti, kad kiekvie
nas rusų kariuomenės jude
sys šiame ruože yra žino
mas vokiečių vadovybės. 
Bet jie nepapasakojo, kodėl 
rusus prie įėjimo į tarpeklį 
sutinka taiklia ugnimi. Jie- 
taip pat nesakė, kad apka
suose budi tik trečdalis 
priešo kareivių, o likusieji 
ilsisi kaimelyje ir bėga į 
apkasus tik aliarmo metu.

Įspėti šią mįslę teko ser
žantui I. V. Kolundajevui, 
daug mačiusiam kariui, pir
majam medžiotojui bei žve
jui gimtajame-kazokų kai
me, kurį jis paliko sunkiai
siais keturiasdešimt pirmai
siais metais.

Kolundajevas — sekėjas. 
Jo ruožas — dešinėje riog
sančių uolų virtinė. Uolų 
smailagaliai, tankus miš
kas, krūmokšniai, prade
dantieji vysti, skardžiai, se
nų griūčių, dūlėjimų pėd
sakai. žodžiu, nieko verto 
dėmesio nebuvo. Tik senas, 
apgriuvęs namelis ant auk
štos uolos traukė Kolunda- 
jevo dėmesį, bet ir tai ūk 
pirmomis valandomis, o vė
liau ir juo susidomėjimas 
dingo. Griuvėsiai buvo tuš
ti be gyvybės ženklo.

Vadas įsakė sekti, niekur 
nepasitraukti, ir Kolunda
jevas jau antra parą seka. 
Tarpeklyje tamsi prieblan
da, o medžių viršūnės sau
lės spinduliuose. Bet štai 
užgeso žarai ąžuolų ir bukų 
lapuose. Apšviesta tik auk
šta uola ir namelio griuvė
siai.

Kolundajevas pasižiūrėjo 
pro žiūroną ir .atsiduso. Jis 
prisiminė vietinių gyvento
jų pasakojimus apie trage
diją, prieš daugeli metų i- 
vykusią ant šių pilkų, miš
ku ir krūmais apaugusių, 
uolų.

...Kasmet rudenį iš Buda
pešto su daugybe tarnu ir 
svečių atvykdavo medžioto- 
ių namelio savininkas. Miš
kai ir uolos aidėdavo me
džioklės garsais. Slapstėsi 
žvėrys, išskraidydavo pauk
ščiai, išeidavo žmonės. Sa

vininkas buvo žiaurus, sa
votiškas. Patiko jam sker
džiaus duktė, nuvilko tar
nai mergelę į medžiotojų 
namelį. Penkias dienas 
džiuginosi pramoga senas 
ponas, o šeštą dieną jį su 
perplauta gerklei rado lovo
je. Mergina dingo. Žmonių 
paskalos jai iri jos tėvui 
priskiria šio keršto įvykdy
mą. Nuo to laiko namelis 
stovi tuščias. Jis paseno ir 
sugriuvo...

Temo ... Kolundajevas 
klausėsi, kaip šlama lapai 
ir jis tarsi girdėjo žings
nius. Žibėjo negyva puvėk- 
lių šviesa. Staiga Kolunda
jevas susiglaudė, nutilo, 
pasistiepė ir įrėmė žvilgs
nį pirmyn. Ne, jam nesi
vaidena. Tai ne puvėkliai. 
Tai ugnis blykstelėjo namer 
lio griuvėsiuose, ir užgeso. 
Dar kartą sužėrėjo. Ko
lundajevas laukė. Bet dau
giau ugnis nepasirodė.

Vasiljevas išklausė sekė
jo Kolundajevo pranešimą 
ir pasakė:

— Klajojančios ugnys 
apgaulingos. Ar jūs neap
sirikote?

Kolundajevas patvirtino:
— Esu įsitikinęs, kad tai 

buvo degtuko | ar žiburio 
šviesa.

Vakare Kolundajevas ir 
trys automatininkai gulėjo 
uolos papėdėje ir vos sute
mus pasikėlė į viršų. Štai 
ir griuvėsiai. Jie žymiai di
desni ir masyviškesni, negu 
iš tolo atrodė.: Sienos pa
juodavusios, samanomis ap
augusios. Aukšta nesumin
džiota žolė, j Išgąsdintas 
paukštis, šlamėdamas spar
nais, nuskrido į šalį. Bet 
Kolundajevas pasilenkia ir 
pakelia papiroso baltuojan
čia nuorūka. Kažkas nese
niai vaikščiojo šioje vieto
je. į

Guli pasislėpę . pasalose. 
Jokio garso. Niūrūs griuvė
siai. Ištuštėjimo vaizdas. 
Automatininkas Z o r inas 
prišliaužia prie Kolundaje
vo. Rankos mostu Kolunda
jevas sulaiko draugą ir 
klausosi. Kažkas lipo prie 
griuvėsių. Tvirti žingsniai. 
Ten matosi tamsus silue
tas. Žmogus praeiną pro 
šalį griuvėsių, eina link uo
los. Žibtelėjo kišeninė lem
putė ir žmogvįs dingo, tar
si kiaurai žemę prasmego.

Kalbėdami Apie Kitas Žmonių Grupes, 
Štai Ką Visados Atminkime

DR. MARGARET MEAD.
Daugumoje atsitikimų, žmo

nes, kurie su panieka arba iš
juokimu kalba apie kitas gru
pes, kurie kartoja neteisingas 
pasakas apie jas, tik seka tokį 
kalbos pavyzdį, kokį per visą 
savo gyvenimą girdėjo. Kad 
ramiai visiems gyventi viena
me pasaulyje, turime pertraukti 
tokias kalbas, pakeisti jų kur- 
Scl.

Kasdieniniai pasikalbėjimai, 
kalbos kliubuose arba gatveka- 
ryje, susirinkimuose, piknikuo
se, namie — ten mūsų nusista
tymas kaslink svetimų grupių 
išsivysto ir išsiplečia — dėl ge
ro arba blogo.

Kad pagerinti gyvenimą vie
name pasaulyje, mes turime 
sunaikinti neapykantos kryptį. 
Ginčai su kitais tik ugdo nea
pykantą. Kada norime padary
ti gerą įspūdį, mes esame man
dagūs, malonūs, tad kodėl mes 
negalime tokiais būti visuo
met?

Nutarkime kalbėti tik rim
tai. Svarstykime žmogaus dar
bus, ne žodžius.

Kaip malonu būtų, jeigu 
žmogus kalbėtų apie kitų tau
tų žmones tik tada, kada reikia 
apie juos kalbėti. Diskusuojant 
religiją arba kitą dalyką, kurį 
religija liečia, patartina kalbė
ti apie katalikų grupes, protes- 
tonų grupes, žydų grupes arba 
nereligijines grupes. Nekalbė
kite apie religiją, kada kitas 
kalba apie maistą, krautuvę 
arba kokį darbą. Neniekinkite 
kitų kalbos. . Ir nekalbėkite apie 
kito žmogaus kalbą, kada žmo
gus ką kitą diskusuoja. Dabar 
Amerikoje, kada dar vis egzis
tuoja nesupratimas apie kitas 
tautas ir kada nėr tinkamos 
garbės dėl įvairių' grupių, bū
kime pirmi prie tokio nusista
tymo neprisidėti.

Puiku, kada kalbame apie 
žmones kitos grupės, manyti, 
kad tos grupės narys randasi 
tame kambaryje. Pamatysi, 
kaip tas kitaip nukreips tavo 
atsiliepimą. Pats pakeisi kalbą, 
nenorėdamas to žmogaus už
gauti. Kalbėti apie kokią gru
pę, kada tos grupės narys klau
so, jau iš anksto verčia žmogų 
geriau su ta grupe apsipažinti. 
Tuoj paprasime nekalbėti apie 
tuos dalykus, apie kuriuos nie
ko nežinome.

Su pagarba kalbėk apie kitų 
tautų žmones, nes visi žmonės 
yra lygūs.

Kiekvienai grupei nekurie 
vardai patinka, kitų vardų jie 
visai nekenčia. Imkime, kaipo 
pavyzdį, Amerikos juodvei- 
džius. Kada kiti žmonės rašo 
vardą “negro” su didžąja rai- 

rado dar vienas vokiečių 
kareivis. Paskui jį — auto
matininkas. Nuginklavo ir 
paguldė ant grindų šį vo
kietį ir dar du, kurie atėjo 
kiek vėliau.

Švintant grįžo Kolunda
jevas. Jo akys linksmai žė
rėjo. Jis buvo patenkintas 
žvalgyba. Apžiūrėjo belais
vius ir įsakė:

— Visi paskui mane. Ir 
žiūrėkite, kad šios “klajo
jančios ugnys” pakeliui ne
pabėgtų.

...Taip buvo suimtas vo
kiečių stebėjimo punktas.

Vakare, kai iš vokiečių 
štabo atėjo į rūsį ryšinin
kas atsiimti pranešimo, jį 
sutiko rusų karininkas. Vo
kietis norėjo gyventi ir jis 
vedė, mūsų 'būrį vingiuotu 
kalnų takeliu, link štabo, 
kurio žinioje buvo tarpek
lio gynyba,

Rusų atsiradimas užnu
garyje pritrenkė vokiečius. 
Kartu buvo pulti įtvirtini
mai. Vokiečiai atsidūrė 
spąstuose. Taip Transilva
nijos Alpių tarpeklis tapo 
kapu daugeliui vokiečių ir 
vengrų kareivių.

P. Nikitinas.
(Iš Izviestijų”) •

Kamuojąs likimas. Ko
lundajevas tvardosi. Reikia 
ligi galo išlaikyti. Viską iš
žiūrėti, o po to veikti. Jam 
aišku: jis užtiko vokiečių 
sekimo punktą.

Vokietis išėjo iš uolos. 
Vėl žybtelėjo lemputės akis. 
Kolundajevas praleido prie
šą pro save ir paskubomis 
pašnibždėjo Zorinui:

— Tu vyresnysis, du prie 
išėjimo, vienas apačioje. 
Laukite manęs.

Jis dingo tamsoje.
Jis ėjo vokiečio pėdsa

kais. Siauras takelis už uo
los pasisukimo buvo plates
nis. Tamsus siluetas, kop
damas į viršų, vis išryškė
davo nakties dangaus fone. 
Leisdamasis žemyn dingda
vo. Tuomet, Kolundajevas 
laukė. Jis žiūrėjo į kompa
są, įsitėmydavo kelią. Ta
kelis vingiavo tarp uolų. 
Senai juo niekas nevaikš
čiojo, vietomis jis užaugo 
nuo rasos slidžia žole...

Tuo metu prie medžioto
jų namelio griuvėsių įvyko 
štai kas:

Zorinas paliko kovotojus 
prie įėjimo į vyno rūsį, iš
kaltą uoloje, o pats atsar
giai pravėrė duris ir nulipo 
išklebusiais laiptais. Jis nu
švietė lempute, o apgraibo
mis ėjo siauru, žemėse iš
kastu, koridoriumi. Atsida
vė pelėsiais. Už pasisukimo 
blykstelėjo šviesos juostos. 
Jos skverbėsi per medinę 
pertvarą. Dar vienos durys, 
už jų šviesa. Kambarys. 
Zorinas palietė duris. Kam
baryje sukosėjo, sujudėjo ir 
paklausė ?

— Ver ist da?
— Mes — smarkiai pa

traukė duris Zorinas.
Jis įšoko į kambarį, pri

siglaudė prie sienos ir nu
kreipė automatą į lovą. Lo
voje sėdėjo pusiau nusiren
gęs žmogus. Ant kėdės — 
mundįerius ir ginklai, galu- 
galvyje automatas. Vokie
tis krustelėjo ir pakėlė ran
kas.

— Šaunu —. sušuko Zori
nas ir kojos smūgiu nutren
kė į šalį kėdę, ant kurios 
buvo priešo pistoletas. Pas
kui jis paguldė vokietį į lo
vą, o pats atsisėdo ant ta
buretės ir laukė.

Praėjo valanda, dvi. Du
rys prasivėrė. 'Eidamas at
bulas, pakėlęs rankas, atsi-

de “N,” tas jiems labai patin
ka. Vardas “Negro” visiems 
patinka, bet kaip jie nekenčia 
paprastai vartojamo “nigger”! 
Yra didelis skaičius žmonių 
šioje šalyje iš įvairių šalių, 
kurie vartoja ispanų kalbą. 
Tiems žmonėms patinka pažy
mėjimas “ispaniškai kalbantie
ji žmonės.” Japonai norėtų, 
kad jų pilnas vardas, arba* “ja
poniškos kilmės” būtų vartoja
ma, o ne “japs.” Mandagu va
dinti Kinijos piliečius “chinese,” 
ir tuos, kurie čion gimę, 
“Chinese Americans.” Lotynų 
Amerikos žmonės norėtų, kad 
juos vadintų tikrais vardais o 
ne “Latin Americans.” Ir tas 
pats su kitomis grupėmis.

Daug žmonių iš Europos ne
labai mėgsta, kada perdaug 
kalbama apie jų žmones Euro
poje. Kiti gi su pasididžiavimu 
kalba apie senąjį kraštą, to 
krašto papročius, kalbą ir tt.

Ima kiek laiko žmogui apsi
pažinti su norais ir pageidavi
mais įvairių žmonių. Bet tas 
apsimoka. Vartoti tinkamus 
vardus ir kalbėti apie grupes 
manant, kad tos grupės narys 
klausosi, žymiai prisidės prie 
geresnio ūpo žmonių tarpe, ir 
tas tikrai prisidės prie padary
mo pasaulio geresniu.

FLIS.

Philadelphia, Pa.
Kovo 11, kalbėjo “Vilnies” 

redaktorius d. V. Andrulis: 
“Kas gali būt po karui bendra
me pasaulyj ir Lietuvoje.” Jo 
kalba klausytojus sudomino 
tuomi, kad jis panaudojo fak
tus iš praktiško veikimo įvai
riose šios šalies valdžios įstai
gose, su kuriom Chicagoje ten
ka dažnai susidurti. Jis padarė 
plačia peržvalga iŠ konservaty
vių elementų, kurių dalį karo 
sąlygos pakeitė. Viso pasaulio 
žmonės susidomėja šio karo pa
baiga ir jis padarė atatinkamą 
išvadą, kas gali atsitikti ir 
įvykti po karui. Po karui pa
saulis bus laimingesnis, nes 
naujos sąlygos susidarys užtik
rinti pasauliui taiką. Lietuva 
amžiais pasiliks laisva ir lai
minga bendroj Tarybų Sąjun
goje. *>

Prie pabaigos jis prisiminė 
apie “Vilnies” padėtį ir jos 
25-kių metų Jubiliejų. Gavo 
dvi prenumeratas ir bendrai su 
aukomis philadelphiečiai sudė
jo $40.05. Aukavo $2 A. Bak
šys, A. Galkus; po $1: Rainys, 
Merkis, Kaspariūnas, Baluke- 
vičius, Merkienė, Vikelis, Kan- 
sevičius, Bulauka, Scotch, Ger
vė, Klimas, Gružauskas, Smi
tas, Tureikienė, Stankūnienė, 
Mulakiūtė, V. Baniulienė, A. 
Samulionis, Pilėnas, A. J. Pra
naitis, K. Žilinskas, G. šaprin 
ir S. Jeszulunienė.

Po 50c: Markūnas, Minkele- 
vičius.

Ant rytojaus Petras Kodis 
su savo mašina pavažiojo pas 
biznierius ir da surinko aukų 
ir prenumeratų sumoje $36.00. 
Svečias išvažiavo smagus. Pas
taruoju laiku mūsų organizaci
jos turėjo surengę net trejas/ 
prakalbas, kuriose kalbėtojais 
buvo: Margaret Cowl (Kava
liauskaitė) , R. Mizara ir V. An
drulis. Dvejas turėjome su 
geromis diskusijomis.

Svarbus Susirinkimas.
Ateinantį sekmadienį, 25 d. 

kovo, įvyks visuotinas mūsų 
organizacijų ir Veik. Kom. su
sirinkimas, kuriame turėsime 
apsvarstyti daug reikalų. Pra
šome atsilankyti į Liaudies Na
mą, 735 Fairmount Ave., 3 v. 
po pietų. Rep.

GIVE
GIVE MORE

TO RED CROSS
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Astuonios Dienos
EaiįvS—Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtadienis, Kovo 22, 1945!

Rašo Leit. V. Bernotėnas, Tarybų Sąjungos Didvyris

Mano revolvery, sprendžiau, bebuvo li
kę 4-5 šoviniai. Pasisukau ir greitai ė- 
miau šliaužti atgal. Automato kulka per
vėrė šlaunį. Akimirksnį,sustojau. Atsar
giai pajudinau koją: — kaulas — svei
kas. Vėl ėmiau šliaužti. Krestelėjo antrą 
koją. Supratau, jog vieną kartą neme
luos ir aš gausiu mirtiną šūvį, jei judė
siu toliau. Tartum mirties agonijoj, apsi
verčiau aukštielninkas ir sustyrau negy
vėlio pozoje. Kaip tik tuo momentu į ap
kasus įšoko fašistai. Iš kilusio triukšmo, 
bėgiojimo, šūkavimo sprendžiau, kad jie 
renka savuosius lavonus, tvarko apka
sus ir t.t. Apsimesdamas mirštąs, nuga
ra pasistumdavau šiek tiek pirmyn ir 
vėl kaip negyvas sustingdavau. Įsitikinęs, 
kad į mane niekas nešaudo, vadinasi, 
mano veiksmas nėra pastebėtas, aš jį dar 
kartą pakartojau. Ir taip atsidūriau ne
toli priešo vielų kliūčių. Iš kairiosios pu
sės pastebėjau šliaužiant mano kryptimi 
vieną kovotoją. Jis šūktelėjo man, kad 
šliaužčiau kairiau, nes tik ten praėjimai 
per vielų kliūtis. Prišliaužiau prie jo. Jo 
pasiūlytos pagalbos atsisakiau, liepdamas 
ko greičiau vykti pas dalies vadą ir pra
nešti, kad aukštuma priešo rankose. Tuo 
metu jaučiausi toks nusilpęs, ypač nuo 
skausmo galvoje, jog maniau gyvenąs 
paskutines minutes.

Kada kovotojas nuo manęs pasitraukė, 
jau nebejutau, o jis palaikė mane miru
siu ir grįžęs taip pranešė dalies vadovy
bei. Sąmonę atgavau saulei leidžiantis. 
Galva kaito. Užčiuopęs šalimais gulintį 
revolverį, pamėginau šliaužti. Aplink 
buvo mirtinai tylu. Metras po metro 
slinkau į priekį. Prišliaužęs minos išmuš
tą duobę, nusprendžiau laukti aušros: 
jaučiausi nusilpęs, be to, žinojau, jog ne
trukus, kaip paprastai naktį, prasidės iš 
abiejų pusių šaudymas...

Burna džiūvo... Troškulys kas kartą 
didėjo. Akys merkėsi, o pats, rodės, kaž
kur riedu, riedu... Bet pasąmonės balsas 
kuždėjo:

— Laikykis, budėk! Gali priešo žval
gai tave užtikti.

Šiurpulys perbėgo per kūną. Sukaupęs 
visą savo valią kovoje su 'kažkokiu lėtu 
svaiguliu, kuris brovėsi į mano organiz
mą, kietai spausdamas rankoje ginklą, 
klausiausi akis įsmeigęs į tamsą. Nė ma
žiausias žolės sušlamėjimas nepraeidavo 
nepastebėtas pro mano ausis. Ėmė krėsti 
drebulys. O naktis rodėsi, nesibaigs...

Kažkur toli brėško. Atsidusau: atei
nanti diena mano padėtį turėjo padaryti 
šiek tiek aiškesnę, o kartu pašalinti pa
vojų iš priešo žvalgų pusės. Ir juo labiau 
mane gaubė dienos šviesa, juo daugiau 
jaučiausi netenkąs jėgų. Gal nuovargis 
mane pakirto po praleistos įtempto bu
dėjimo nakties, gal dėl žaizdų saulėtekio 
taip ir neteko matyti. Kada vėl pravėriau , 
akis, saulė jau buvo aukštokai, jos šilti 
spinduliai švelniai mane glostė, gaivino, 
sustyrusį kūną. Niekur nė garso. Apsi
dairiau: mano žvilgsnis neprasiskverbė 
pro aplink augančią žolę. “Kur aš, kokio
je vietoje?” sukosi galvoje mintys. O vis 
dėlto savijauta buvo puikiausia. “Dar 
kartą, šunes, pajusite mano ranką!” ir 
niršdamas pažvelgdavau į tą pusę, kur, 
mano manymu, turėjo būti fašistai. Ma
nyje buvo toks jausmas, tarytum jau 
būčiau pasiekęs saviškius. Kad man prieš 
akis dar ištisos kančių dienos, tai ir į 
galvą neatėjo: aš tikėjausi grįžti atgal 
dar šiandien...

Mano rankose sušvito kompasas. Pa
garbiai į jį žvelgdamas, atleidau plunks
nelę. Deja, kompasas nebeveikė. Tai 
•manęs, kaip žvalgo, itin nenugąsdino. 
“Dieną — saulė, naktį — žvaigždės”, — 
pagalvojau. Blogiau buvo, kad neturėjau 
vandens. Gerklė perdžiūvo... Akimis jieš- 
kojau, kuo bent kiek galėčiau sudrėkinti 
lūpas. Veltui. Aplink augo tokia augme
nija, kuri pati, saulės kepinama, skurdo 
be vandens. Kyštelėjau tarp dantų vieną 
kitą žalesnį stiebelį, bet pajutau tiktai 
kartumą. Ir prisiminė žydinčios Radviliš
kio pievos, kurias braidžiau vaikystės 
dienomis: vešlūs dobiliukai — ir balti ir 
raudoni, sodrūs zuikio kopūstai, sultin
gos rūkštynės... Burna beregint sudrėko 
nuo sėlių, kilo neišpasakytas noras judė
ti, šliaužti, kad tik greičiau pasiekčiau 
savuosius! ”Bet kurioje vietoje aš esu?” 
— mąsčiau: “Gal priešas netoliese, o ta
da jeigu pastebės, — neišvengsiu snaipe
rio kulkos”... Nusprendžiau laukti tam
sos. Apsiverčiau aukštielninkas. Saulė 
vos vos rangėsi. Akimis matavau, iki .ku

rios vietos ji kils, nuo kurios pradės leis
tis, kame dings jos šviesa...

Galva kaito... Sukepusios lūpos nesą
moningai šnibždėjo: “Vandens, bent la
šelį vandens!” O saulė taip negailestin
gai kepino! Sumaniau pinti vainiką: 
dirbdamas tikėjausi sumažinsiąs kan
čias; vainikas, be to turėjo mane šiek 
tiek užmaskuoti.

Truktelėjau artimiausiąjį stiebelį. Kie
tai laikėsi jis, šaknimis įkibęs į žemę, 
kuri jį penėjo savo sultimis. Akimirksnį 
susilaikiau. Įdomus pasirodė man šis au
galas — toks jis buvo panašus į žmogų. 
Geisdamas išblaškyti liūdnas mintis, ati
traukiančias mane nuo tikrovės, su kaž
kokiu įnirtimu roviau stiebą po stiebo. 
Pagaliau apie mane susidarė pakankamai 
medžiagos. Griebiausi darbo: pamiršau ir 
troškulį, ir alkį, ir žaizdas. Trapūs stie
bai nesidavė rišami. Išverčiau kišenes, 
jieškodamas virvės ar špagato. Neradau. 
Nenoromis teko susimąstyti, kaip rasti 
išėjimą iš tos padėties. “Siūlai iš palaidi
nės”, blykstelėjo šviesi mintis. Siūlelį po 
sūlelio tampiau iš savo drabužio, sugur
davau, trūkdavo, ir vėl durdavau ir taip 
be galo. Vis dėlto vainiką baigiau. Ro
dos, turėjau būti patenkintas! Bet prie
šingai, vėl pajutau baisų troškulį. Ver
čiausi nuo šono ant šono, tartum žuvis 
išmesta ant kranto....

Buvo jau ir vidurdienis. Akimis saulę 
tempte tempiau žemyn, o ji taip lėtai lei
dos, jog kartais, rodės, visai sustoja. Pa
žvelgiau į kompasą. Plunksnelės judesiai 
atrodė įtartini. Nusprendžiau orientuotis 
daugiau pagal saulę. “Priešas — vaka
ruose... kur mano tėviškė! Vadinasi, man 
į rytus.” Ir noras pradėti judėti savųjų 
pusėn buvo toks milžiniškas, jog per di
delę jėgą jį tegalėjai sutramdyti. Vis 
dėlto pagaliau pajudėjau. Kairėje ranko
je — skylėtas šalmas, dešinėje — revol
veris. Ištiesdavau priekin abi rankas, pa
dėdavau šalmą ir ginklą, paskui prisi
traukdavau prie jų, perdėdavau vėl to
liau, prisitraukdavau ir taip pėda po pė
dos iš skausmo sukandęs dantis, vėžlio 
greitumu slinkau... Neminint kančių, ku
rias itin pajusdavau po kiekvieno jude
sio, širdyje buvo taip džiugu, jog aš vis 
arčiau ir arčiau saviškių... “Grįšiu, grįšiu 
pas savus mylimus vyrus žvalgus, vėl bū
siu drauge su jais!... O tada keršysim, 
žiauriai keršysim fašistams už viską, vis
ką!”... Tokiais momentais man atrodė, 
kad aš visiškai sveikas: tereikia tik ąso- 
sio šalto vandens, ir jis grąžins man bu
vusias jėgas. Bet kaip sunku buvo nu
šliaužti kiekvieną metrą! Kaip tyčia bu
vau sužeistas ir į tas vietas — krūtinę, 
vidinę pusę kojos kelio, pėdos riešą, — 
kuriomis daugiausia tenka veikti šliau
žiant.

Saulė jau slėpės už horizonto. Supra
tau, kad jei po poros valandų nebūsiu 
namie, tai teks išbūti čia dar vieną kan
čių dieną. Pasirodė pirmosios trasuojan
čios kulkos. Nusprendžiau, jog laikas pa- 
sijieškot tokios vietos, kur jausčiausi sau
gus nuo prasidedančios ugnies. Zigzagais 
šliaužiau čia pirmyn, čia į šonus, steng
damasis pajusti žemėjančią vietą. Pra
dėjau nervintis: visur lyguma, jokios 
duobelės. Ugnis darėsi vis> tankesnė. 
Kartais kulkos jau suzvimbdavo viršum 
galvos. Ir jeigu daug sunkesnėmis kovos 
aplinkybėmis nejausdavau net šešėlio 
mirties baimės, tai dabar ją pergyvenau. 
Skaudu rodėsi mirti nuo atsitiktinės kul
kos, juo labiau — gal būt nuo savųjų. Ir 
niekas nežinos, kad, rodos, jau nugalėjęs 
mirtį, kad dar kartą susiremčiau kovoje 
su. priešu, sustingsiu lavonu, gal būt, prie 
pat savo tikslo. Tarytum suaugęs su že
me, iki skausmo spausdamas prie jos vei
dą, mėčiausi iš vienos vietos į kitą. Stai
ga pajutau, kad svyru žemyn. Džiaugs
mo banga užliejo krūtinę: aš atsidūriau 
minos išmuštoje duobėje. Nagais drasky
damas žemę, taisiau savo guolį; paga
liau pasidarė pakankamai vietos, mano 
laimei, ne taip jau ilgam kūnui. Pergyve
nau tikrą jausmų mišinį: ir skausmą, ir 
troškulį, ir džiaugsmą... Apsipratęs nau
joje vietoje, ėmiau kaišioti galvą, steng
damasis iš šaudymo nustatyti savųjų ir 
priešo padėtį. Sunku buvo daryti kurią 
nors išvadą iš netvarkingo nakties šau
dymo, skiriamo nepatyrusiems žvalgams 
baidyti. Kulkos skraidė įvairiausiomis 
kryptimis. Ir juo daugiau sekiau, juo 
migločiau man darėsi... Vis dėlto rami
nausi, kad esu netoli savųjų.

(Daugiau bus)

Portland, Oregon
žinutės is Mūsų Miesto.

Nuo vasario 4 iki 10 dienos 
per Oregono valstijos guber
natorių E. Snell buvo paskelb
ta savaitė rinkimui drapanų 
pagalbai Sovietų Sąjungos 
žmonių, kurie tiek daug nuken
tėjo nuo hitlerininkų. Surink
ta tūkstančiai tonų drapanų.

Suprantama, kad drabužiai 
eis Sovietų Sąjungoj nukentė
jusioms sritims, tai ir Lietuvoj 
žmonės jų gaus. 1944 metais 
vien Portlando miesto žmones 
suaukavo 5,600,000 svarų dra
panų pagalbai Sovietų Sąjun
gos. Prie to darbo ir lietuviai 
per savo organizacijas prisidė
jo. Tai labai prakilnus darbas. 
Aišku, kad gera dalis tų dra
panų pasiekė ir Lietuvoj nacių 
išvargintus žmones, ir yra siun
tę per Russian War Relief tie
siai Sovietų laivais, kurie iš čia 
plaukia į Sovietų šalį.

Gaila, kad kitos organizaci
jos yra surinkę drapanų, bet 
jų nesiunčia, laiko čia pat 
Amerikoj, pūdo, kuomet tos 
drapanos yra labai reikalingos 
Lietuvos žmonėms ir bendrai 
Sovietų Sąjungos žmonių pa
galbai.

Mūsų mieste Russian War 
Relief išvien su kitomis rusų 
organizacijomis du kartus į 
mėnesį rengia šokius pagarbai 
Sovietų jūreivių. Tai ir mes 
neatsilikome nuo šių darbų, 
prisidėjome prie pagarbos tų 
karžygių ir vasario 17 d. lietu
vių organizacijos, kaip tai 
Liet. Literatūros Draugijos 4 
kuopa, Liet. Lit. Draugijos 223 
kp. iš Oregon ir LDS 106 kuo
pa daug pasidarbavome kartu 
su Russian War Relief ir rusų 
organizacijų nariais, šokiai la
bai gerai pavyko. Skaitlingas 
lietuvių būrelis buvo atsilan
kęs. Mūsų veikli draugė Stella 
Delker iškalno pardavė net 50 
tikintų tų šokių. Taip mes, lie
tuviai, išvien su kitais pažan
giais, darbuojamės greitesnei 
karo pergalei ir sumušimui 
priešo.

Lietuvos vaikučių pagalbai 
mūsų darbščios draugės seka

snio leitenantas Alfonsas Um
brasas, sūnus draugų Umbro- 
sų, huvo parvykęs namo, iš Pa- 
cifiko didjūrio kovų. Jis tar
nauja ant lėktuvų, yra atlikęs 
60 žygių (mission) prieš japo
nus. Jis yra LDS 106 kuopos 
narys. Yra gavęs daug dovanų, 
jų tarpe medalių už atsižymė- 
jimtis kovoj. Dabartiniu laiku 
leitenantas Alfonsas Umbrosas 
randasi kur nors Illinois vals
tijoj ir eina savo karines pa
reigas. Linkime viso gero jam.

Waterbury, Conn.

mai' aukavo:
Varonika Ulskienė .... $25

Rožė Smalinskienė ........... $5
Domicėlė Kalinauskienė . . $5
Stasė Stupurienė ............. $3
Ona Umbrasienė ............. $2

Anna Murphy, Domicėlė Sli- 
žienė ir Mary Jankauskienė po 
$1. Viso sudėta $43. Labai 
ačiū jums, darbščios ir nuošir
džios draugės! Tai graži auka 
Lietuvos žmonėms, kurie tiek 
daug nukentėjo nuo hitlerinin
kų. Šios visos aukos tapo pa
siųstos į Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, Brooklyn, 
N. Y.

Kiek laiko atgal pirmo laip

Leit. Alfonsas Umbras.
Teko susitikti dar vienas ka

reivis lietuvis iš Chicagos, tai 
F. Kasminskis. Jis gražiai lie
tuvių kalbą vartoja ir neseniai- 
grįžo iš karo fronto, kovojo 
Belgijoj ir buvo tris kartus su
žeistas.

Taip šis jaunuolis gerai at
rodo ir jau baigia pasveikti. 
Mes linkime jam greitai pilnai 
susveikti.

Iš Chicagos atvyko į Port- 
landą draugas P. Chapas ir 
mano apsigyventi; tai būtų la
bai gerai, nes būtų daugiau lie
tuvių.

VIEŠA PADĖKA.
Stella Stupurienė ir mano 

šeima tariame nuoširdžiai ačiū 
visiems Seattle, Wash, drau
gams, kurie vasario 23 d., 
1945 m., atidavėte paskutinę 
pagarbą mano tėveliui Frank 
Lewis, o labiausiai S. Beišinų 
ir Gedemino kuopai už nuošir
dumą laike šermenų, taipgi 
ačiū visiems už gražias gėles. 
Lai būna Frank Lewis’ui leng
va Amerikos žemelė! J. S.

J. GARŠVA
'! GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius b

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka- 
i rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

---- --------------------- —

Pasekmingas Vakarėlis.
Kovo 14 dieną surengė mi

nėjimą Moterų Dienos, kuri 
pripuola kovo 8 d. Komisijoj 
buvo: M. Vaitonaitė, M. Meiso- 
nienė ir P. Bokas. Komisija 
labai gerai pasidarbavo ir su
kvietė publiką. Moterys atvyk- 
damos į vakarėlį atsinešė ir 
skanių užkandžių. Susirinkę 
skaniai valgė ir šnekučiavo.

Vakarėlio pirmininkė pa
kvietė K. Stanislovaitienę pa
kalbėti. Kalbėtoja aiškino Mo
terų Dienos svarbą, jungdama 
su moterų role kare ir apibūdi
no Lietuvos padėtį, kurią bai
siai nualino hitlerininkai hr ku
riai yra reikalinga amerikiečių 
lietuvių pagalba. Stanislovai- 
tienei baigus kalbėti publika 
gausiai plojo ir daugelis reiškė 
jai dėkingumą, jog smagu to
kią veikėją turėti mūsų eilėse.

Buvo pakviesta ir dar eilė 
dalyvių' išreikšti savo mintis. 
Visi kalbėjo už karo pastangas 
greitesniam laimėjimui ir rei
kalą pagelbėti Lietuvos žmo
nėms.

Pirmininkei atsikreipus Lie
tuvos žmonių pagalbai tuojau 
suaukavo $117. Pinigai perduo
ta vietos Lietuvos Pagalbos 
Teikimo Komiteto iždininkei, 
kad nupirktų reikalingų dra
bužių Lietuvos vaikams ir ki
tų reikmenų.

K. Stanislovaitienė raporta
vo, kad drg. Norkienė yra pa
siuvus Lietuvos bernaičiams ir 
mergaitėms 100 kavalkų, Gri
nienė — 40 kavalkų. Tai labai 
didelis ir nuoširdus darbas.

Pasibaigus programai daly
viai dar ilgai kalbėjosi, gėrėjo
si Jungtinių Tautų laimėji
mais ir nesiskirstė net iki 11 
valandai, nors ir buvo trečia
dienio vakaras, ant rytojaus 
turėjo eiti į darbą. Smagu, 
kad tok is gražus solidarumas 
ir draugiškumas viešpatauja, 
tas padeda ir veikti. Stasys.

F. W. Shalins
(SHALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

GAUK

EXTRA RAUDO
NU PUNKTŲ

EXTRA KEPSNIUI!

Extra raudonieji punktai gali 
daug patarnauti. Gauk po 2 
raudonu punktu už kiekvieną 
savo pristatomą riebalų svarą. 
Vis Taupyk Panaudotus Rieba
lus Kovos Frontui!

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

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. 8-6723.

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

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

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAGG 2-5046

MATTHEW P. BALIAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj krelpkitęs pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos1 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

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

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

DR. ZINS
110 East 164 SI, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

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. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Mll.l.l ■ ■
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Prezid.

uz
(70)

įvyks

(70)

(68)

(67)

MERGINOS

I 1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.

KRISLAI

priėmėm

BUFFERS4

PIRKITE KARO BONUS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

jį. Šita mostis priimni 
kenksminga.

Kaina—1 oncas $1.00
SVILPA’S Salve. Re-

HELP WANTED—MALU' 
REIKALINGI VYRAI

įžanga 
širdžiai

BOSTON, MASS.
2 kp. susirinkimas įvyks

lietuvius dalyvauti.
(67-68)

Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co,

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS

vi- 
pa-

atstatant su- 
respublikos ūkį. At- 
ir paleista į darbą 
kaip 100 įmonių, ku- 
gruodžio 1 d. davė

nuo Poison Ivy.
Kaina—$1.25 už 2 oncus.

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

Vietiniam—03 Putnam St.

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks penktadienį, kovo 23 d., 
7:30 v. v. 155 Hungerford St. Visos 
draugės būkite laiku.

Kurios Prašalina Daugybę Įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitėmykite nuo Kokių 

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

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

PAKUOTOJAI
KAVOS IR ARBATOS

DALIAI — PILNAM LAIKUI
HARRISON COMPANY 

50 STONE ST. 
83 PEARL ST.

DŽIANITORIUS
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

Lengvas Darbas 
Prisilaikoma WMC Taisyklių. 
Annis-Patterson, Ine.

860 Market Street, 
Paterson, N. J.

FREE 
234 7th 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo

MOTERYS
APTARNAUTOJU PAREIGOM 

LIGONINĖJE
Ant Privatinių Aukščių

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA.

OFISO IR IŠSIUNTIMO RAŠTININKAS 
Daugmeninė groserių įstaiga.

5 Dienų savaitė.
ŠAUKITE MR. DUFFY. 
CUMBERLAND 6-6080.

SO.
ALDLD

kovo 22 d., 7:30 v. v. 376 W. B’way. 
Kviečiame visus dalyvauti mūsų 
susirinkime, nes bus daug svarbių 
nutarimų. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių, nes dabar eina vajus. 
A. D., rast. . (67-68)

MECHANIKAI IR 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI
Gerai mokami, nuolatiniai darbai su 

užtikrinta pokarine ateitim. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.
Annis-Patterson, Ine.

860 Market Street, 
Paterson, N. J. ,

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(72)--- - - -■ .....—

Kovo 
Armijos 
6:30 v. 
ir Sproul Sts. Bus puikus rusų pro
gramas iš Phila. Tad kviečiame 
sus lietuvius dalyvauti, būsite 
tenkinti. (68-69)

laimėjimas; 
karo

CHESTER, PA.
C. P. A. rengia didelį mass meet

ing, kovo 22 d. Odd Fellows salėje, 
8th ir Sproul Sts. Kalbės Elizabeth 
Gurley Flynn; ji kalbės kas link 
po karo už 60 milijonų darbo pro
gramą. Taipgi kalbės Mort Free
man ir John Tomlin. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame

CHAUFFEURS IR DARBININKAI
Geri darbai Manhattan ir Bronx pieno dirb

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

N. Y. C.
(68)

ir

ABELNAI PAGELBININKAI

nutarė įsteigti 
dirbtuvę. Tokia

MONTELLO, MASS.
Kovo 24 d., įvyks svarbios prakal

bos ir koncertas, 7 v. v. Liet. Taut, 
salėje. Drg. V. Andrulis, Vilnies red. 
iš Chicagos, sakys prakalbą šių die
nų gyvenimo reikalais. Ignas B. Ku
biliūnas iš Bostono ir Rose Mcrke- 
liūtė - Stripinienė išpildys Koncer
tinę programos dalį. Po prakalbų 
bus draugiškas pasilinksminimas. 
Rengia bendrai ALDLD 6 kp. ir 
LDS 67 kp. Kviečiame. visus daly
vauti. —■ Kom. (68-69)

PHILADELPHIA, PA.
Kovo 25 d., įvyks visuotinas mū

sų organizacijų ir Veik Kom. susi
rinkimas, 735 Fairmount Ave., .3 
vai. dieną. Yra įvairių reikalų ir 
raportų. — A. J. S., sekr. (68-69)

CHESTER, PA.
25 d., įvyks 27-tas Raud. 
tarptautinis paminėjimas, 

v. Odd Fellows salėje, 8th

APVALYTOJAI
Wholesale suknelių įstaiga. Nuolatinis darbas. 

Viršlaikiai po 40 valandų.
MILTON SAUNDERS, 550—7TH AVE., 

N. Y. C.
(69)

WORCESTER, MASS.
25 d. kovo, 7 v. v., 29 Endicott 

St., ALDLD 11 ir 155 kps. rengia 
bendrai prakalbas. Kalbės V. An
drulis, Vilnies radtkt. iš Crica- 
go, III. Visiems įžanga veltui. Kal
bėtojas riš šiuos klausimus — kąro 

Lietuvos reikalai ir po 
reikalai. — Kviečia Rengėjai. 

(68-69)

SLAUGIŲ 
PAGELBININKĖS

Atvažiavimas ifi New York Miesto viena 
valanda Long Island Gelžkeliu.

Tclefonuokite AMITYVILLE 1700
Telefonuokite mūsų kaštu.

BRUNSWICK HOME,
AMITYVILLE, L. L

___________________________ ____________(72)LANGŲ VALYTOJAI
40 Valandų, 5 Dienų Savaitė

$60 J SAVAITĘ
Nuolatinis Keliavimo Darbas

ARC WINDOW CLEANING CO.
799 Broadway, Room 234.

(70)

PEČKURIAI 
LAISNIUOTI 
mėsininkai

IR MĖSININKŲ PAGELBININKAI 
MEITĖLIŲ SKERDYTOJAI 

NUOLATINIS DARBAS 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

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

North Bergen, N. J.
_____  (73)

VYRAI 17—50
Sandėlio departmente, plumbing medžiagos. 

Nuolatinis darbas, daug viršlaikių.
DANIEL SMITH & CO.

37-14 32nd St., L. I. C. STILLWELL 4-2992
_________________________________________ (70)

4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

(70)

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.

HARCO STEEL CONSTRUCTION CO. 
1180 E. Broad St., Elizabeth, N. J., 

(73)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84' kp. susirinkimas 

kovo 25 d., 3 vai. dieną, pas P. Ma
linauską, 136 Montgomery PI. Na
riai, malonėkite dalyvauti, atsives
kite ir naujų narių. Kaip matote iš 
2-ro Apskr. pirm: A. Gilmano pra
nešimo, kad Apskritys iššaukęs 
Chicagos Apskritį į lenktynes ga
vime naujų narių, proga 30 m. AL 
DLD gyvavimo. Tad mes turime 
žiūrėti, kad Chicagą gerokai pra
lenktume gavime naujų narių ir iš
eitame pergalėtojais. — J. Bimba, 
sekr. (68-69)

PADĖJĖJAI
PRIE ANGLINIŲ TROKŲ

Nuolatinis Darbas
JOHN HAWKINS & SON

198 PARK AVE., 
NUTLEY, N. J.

N UTLEY 2-1800
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

HILLSIDE, N. J.
Arbatos vakarėlis. Rengia LPTK, 

Hillside skyr. Pelnas nuo šio pa
rengimo eis Lietuvos vaikučiams, 
nupirkimui dovanų, tad parengimas 
ruošiamas geram tikslui. Įvyks 24 
d. kovo, 207 Silver Ave., 8 v. v.

50c. Kviečiame visus nuo- 
dalyvauti. (68-69)

HARTFORD, CONN.
Šokiai su užkandžiais. Rengia 

Lietuviško Daržo (Parkių) Draugi
jų Sąryšis. 157 Hungerford St. 
Įvyks kovo 25 d., 2:30 v. dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti, pelnas 
bus skiriamas išlaidoms naujiems 
trepams ir naujam stogui. Pasima
tysime parengime. (68-69)

MOTERYS
WARDU APTARNAVIMO 

PAREIGOM 
LIGONINĖJE

Kreipkitės
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS

PHILADELPHIA, PA. 
_____________________________________ (71)

BERNIUKAI - VYRAI
TAIPGI VETERANAI

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

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
_ __________ ___________________________ (68)

SPECIALIAI VYRAI
ABELNAM VALYMO DARBUI 

LIGONINĖJE 
Kreipkitės

MISS CASSIN, Executive Manager 
UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
________________________________________ (71)

SKALBYKLOS PAGELBININKAI 
LIGONINĖJE 

Kreipkitės 
MISS CASSIN 

UNIVERSITY HOSPITAL 
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
________________________ . (67)

parei likimo.

Raud. Kryžius Dabar Būti
niausias, Sako Roosevelt
Washington 

Rooseveltas per radiją at
sišaukė į amerikiečius, kad 
ne tik sudėtų dabartinę 
kvotą Raudonajam Kryžiui 
— 200 milionų dolerių, bet 
ir viršytų šią sumą. Prezi
dentas sakė, jog Raudono
jo Kryžiaus parama kovū- 
nams frontuose dabar yra 
reikalingesnė, negu bet ka
da. Jis pats yra stebėjęs 
Raudonojo Kryžiaus patar
navimus kariams frontų 
srityse. “O kada karas baig
sis, tai aš nežinau,” pridū
rė prez. Rooseveltas.

Dar Paplatinta Jankių Prie 
tilte Antrapus Rheino

Paryžius, kovo 21. —Pir
moji Amerikos armija, ko
manduojama gener. Hod
ges, rytinėje Rheino upės 
pusėje ties Remagenu, atė
mė iš vokiečių Eudenbachą, 
Hubertusburgą ir eilę kitų 
miestelių bei kaimų. Šios 
armijos kariai pailgino sa-. 
vo prietikę rytiniame Rhei
no šone iki 24 mylių iš viso 
ir užėmė jau 9 mylias še- 
šiaeilio karinio plento, ve
dančio į pramoningiausią 
vokiečių Ruhr apskritį.

Kariniai Kriminalistai Suo
mijoj Neimami Nagan

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Suomijos val
džia nelabai nori bausti 
karinius kriminalistus, kaip 
kad sovietinių belaisvių 
kankintojus ir žudytojus ir 
kitus. Tass, Sovietų žinių 
agentūra, sako, kad jeigu 
suomių valdžia ir užveda 
kokią bylą prieš karinį kri
minalistą, tai delsią ir daro 
visokias bereikalingas cere
monijas.

I

' Penktas puslapis

Ką Veikia Lietuvos Ko 
munistų Partija?

Sausio 4 dienos Vilniaus Tiesoje randame straipsnį iš Lie
tuvos Komunistų Partijos Centralinio Komiteto Ketvirtojo Pra
plėsto susirinkimo. Susirinkime plačiai diskusuota komunistų 
rolė ir uždaviniai išlaisvintoje Lietuvoje. Labai pravartu ir 
Amerikos lietuviams susipažinti su tos revoliucinės partijos 
veikla. Todėl žemiau tą aprašymą ir paduodame.

1944 metų gruodžio 27—30i Rankamai įvertino visą svarbu- 
dd. įvyko Lietuvos Komunistų 
Partijos (bolševikų) Centro 
Komiteto IV plenumas.

Plenumas apsvarstė šiuos 
klausimus:

1. Apie Lietuvos TSR parti
nės organizacijos darbo trūku
mus ir uždavinius.

2. Organizaciniai klausimai.
Pirmuoju klausimu praneši

mą padarė Lietuvos KP (b) 
Centro Komiteto sekretorius 
drg. A. Sniečkus. Dideliame ir 
turiningame pranešime jis su
vedė kai kuriuos partinės or
ganizacijos darbo rezultatus.

—Per trumpą laiką, — sa
ko pranešėjas, — Lietuvos 
TSR partinė organizacija atli
ko žymų darbą 
griautą

į statyta 
s daugiau 
rios iki 
bendros produkcijos už 27 niil. 
rublių. Keturiolikoje apskri
čių, pirmiausia išvaduotų iš 
hitlerinių grobikų jungo, 37.- 
074 valstiečių ūkiai — žemės 
ūkio darbininkų, bežemių ir 
mažažemių valstiečių — gavo 
226.564 ha žemės.

Maskva.— Sovietines jė
gos kovo 19 d. sudaužė bei 
išmušė iš veikimo 115 vo
kiečių tankiu ir motorinių 
patrankų ir nušovė 116 jų 
lėktuvų.

London. — Suburta so
vietine artilerija galingai 
bombarduoja vokiečius Ste- 
ttino uostamiestyje.

Amerikiečiai rytiniame 
Rheino upės šone užėmė 
jau 25 mylių ilgio ir 9 my
lių pločio ruožą.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
j imas dolerio kito knygų lei
dimui pagelbės Draugijos Cen
trui finansiškai šiemet išeiti 
lygiomis!

Ypatingai svarbu duoklių 
mokėjimas. Jau beveik trys 
šių metų mėnesiai praėjo. Iki 
liepos 1 
tik trys 
stitucija 
1 diena
būti pasimokėjęs metines duo
kles.

Kuopų valdybos ir veikėjai, 
susirūpinkite tuomi reikalu!

Saar srityje amerikiniai 
lėktuvai per dienų sudaužė 
3,000 vokiečių trokų ir au
tomobilių.

Anglų lakūnai vėl bom
bardavo Bremeną.

Sovietai puola nacius 
30 myl. nuo Berlyno.

—Tačiau,* — sako drg. 
Sniečkus, — mūsų darbe atsta
tant respubliką, ypač Lietuvos 
KP (b) partinių organizacijų 
politinio darbo srityje, yra 
stambių trūkumų ir klaidų.

Rimtų klaidų buvo padary
ta vykdant gyvenime įstatymą 
dėl vokiečių okupacijos pada
rinių žemės ūkyje likvidavimo. 
Daugelyje apskričių ir valsčių 
aprūpinimas žeme teisėtų šei
mininkų — žemės ūkio darbi
ninkų, bežemių ir mažažemių 
valstiečių ėjo savieigos keliu. 
Valstiečiams nebuvo grąžina
ma gyvuliai, inventorius ir 
ūkio pastatai. Vietiniai tarybų 
valdžios organai nesiėmė rei
kiamų priemonių apsaugoji
mui. darbo valstiečių nuo buo
žių ir dvarininkų keršto.

Drg. Sniečkus nurodo, kad 
partiniai ir tarybiniai organai 
nepakankamai ryžtingai de
maskuoja lietuviškuosius vo
kiškuosius nacionalistus, kaip 
vokiškųjų, fašistų samdinius, 
lietuvių tautos reikalų išdavi
kus ir pikčiausius jos priešus. 
Partiniai ir tarybiniai organai 
nesiėmė reikiamų 
rūsčiai 
pantų 
ninkus, 
skirų 
kurie
nacionalistus ir jų ideologiją.

Drg. Sniečkus kritikavo pir
maujančių liaudies komisaria
tų — vietinės pramonės, že
mės ūkio, prekybos — veiklą, 
eilės partijos apskrities komi
tetų ir vykdomųjų, komitetų 
darbą.

—Partinės organizacijos ir 
liaudies komisariatų bei įstai
gų vadovai.—sako drg. Snieč
kus, — pridarė rimtų klaidų 
ir turėjo rimtų trūkumų, pa
renkant kadrus, ir dėl to že
mės Ūkio Liaudies Komisaria
to, Prekybos Liaudies Komisa
riato ir eilės kitų organizacijų 
aparatas pasirodė užterštas 
klasiniu požiūriu svetimais ir 
priešiškais tarybų valdžiaii ele
mentais. Mes turime drąsiau 
kelti į tarybinį ir ūkinį darbą 
geriausius tarybų valdžiai at
sidavusius darbo žmones, jau
nimą, partizanus, Tėvynės ka
ro invalidus, visus tuos, kas 
brangina Tarybų Lietuvos at
statymo reikalus.

Daug vietos savo pranešime 
drg. Sniečkus paskyrė Lietu
vos partinių organizacijų po
litiniam darbui.

—Partinės organizacijos, — 
sako drg. Sniečkus, — nepa-

priemonių 
nubausti vokiškų oku- 
piktadarybių bendri- 
nekritikavo klaidų at- 

vadovaujančių draugų, 
taikstydamiesi žiūri į

dienos tuojau bebus 
mėnesiai. Mūsų Kon- 
sako, kad su liepos 

kiekvienas narys turi

Baltimore, Md
Mirė Juozas Metelis.

Kovo 12 dieną mirė Juozas 
Metelis ir palaidotas 15 d. Jis 
gyveno 1913 Letitia Ave., Mo
rel Parke. Paliko nuliūdime 
moterį, dvi dukteris, sūnų — 
Andrių, kuris prieš vokiečius 
kariauja už jūrų ir du brolius.

Velionis paėjo iš Lietuvos 
Pildžiūnų .kaimo, Raseinių ap
skričio. Buvo Laisvės skaityto
jas. Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Lai jam būna leng
va žemelė, o giminėms reiškia
me užuojautą. S. Mack.

mą išvystyti politinį darbą 
respublikos gyventojų, tarpe, 
kurie per daugelį metų buvo 
veikiami buržuazinės naciona
listinės ideologijos, o per pas
kutiniuosius trejus metus bu
vo veikiami melagingos vokie
čių fašistų propagandos. Mes 
turime melagingai lietuviškųjų 
vokiškųjų nacionalistų propa
gandai priešpastatyti teisingą 
bolševikišką žodį, auklėdami 
savo tautą atsidavimo tarybų 
valdžiai, draugystės ir broly
bės su rusų ir kitomis Tarybų 
Sąjungos tautomis dvasia, mo
bilizuodami Tarybai Lietuvos 
darbo žmones stiprinimui pa
galbos Raudonajai Armijai — 
savo išvaduotojai, kuri triuš
kinto triuškina priešą jo lan
dynėje.

Po pranešimo išsivystė gy
vos diskusijos. Lietuvos KP (b) 
Vilniaus miesto komiteto sek
retorius drg. Fedoravičius nu
rodė į klaidas, kurias padarė 
sostinės partorganizacija. Kai 
kurios pirminės partinės orga
nizacijos, — pareiškė jis, — 
nepakankamai ryžtingai kovo
ja prieš lietuviškuosius vokiš
kuosius nacionalistus, prasi
skverbusius į miesto įmones ir 
įstaigas, nedemaskuoja jų. 
Drg. Fedoravičius kritikavo 
“Viktorijos” fabriko, Maisto 
Pramonės Liaudies Komisaria
to, Valstybinės Filharmonijos 
partinių organizacijų darbą, 
pareiškė, kad komunistai, dir
bantieji šiose įmonėse, taiksto
si su liaudies priešais, visaip 
kliudančiais bendrą reikalą, 
grobstančiais socialistinę nuo
savybę, nedemaskuoja jų niek
šingų darbų.

Kaip į vieną didžių uždavi
nių, stovinčių dabar prieš Vil
niaus partines organizacijas, 
drg. Fedoravičius nurodė į 
miesto atstatymą ir rekons
trukciją. Išspręsti šiam užda
viniui, pareiškė jis, turi būti 
pritrauktos plačiausios darbo 
žmonių masės.

Griežtai kritikavo žemės 
Ūkio ir Vietinės Pramonės 
Liaudies Komisariatų darbą 
drg. Kulibabinas (Zarasų ap
skričio). Eilę svarbiausių orga
nizacinių ūkinių reikalų ap
skrities gyvenime negalima iš
spręsti be šių liaudies komi
sariatų. Vietose laukia iš jų 
nurodymų, nepradeda dirbti, 
o liaudies komisariatai tyli. 
Partijos Zarasų apskrities ko
mitetas, davė pavyzdį drg. 
Kulibabinas, 
instrumentų 
dirbtuvė labai reikalinga. Su
radome patalpas, 
darbininkus. Bet kai kurių ža
liavų rūšių trūksta. Jas turi 
prisiųsti Vietinės Pramonės 
Liaudies Komisariatas arba 
bent nurodyti, kur paimti tą 
žaliavą. O liaudies komisa
riatas tarsi žado neteko. Blo
gas, neoperatyvus žemės ūkio 
Liaudies Komisariato darbas 
kliudo išspręsti pirmaeilius už
davinius žemės ūkio srityje.

Drg.. Kulibabinas atžymėjo 
ir esminius trūkumus Zarasų 
partinės organizacijos darbe. 
Partinė organizacija paviršu
tiniškai prieina prie klausimų 
sprendimo, dažnai daro klai
das, paskirai imant neryžtin
gumą nacionalistų, buožių ir 
kitų vokiškųjų fašistinių niek
šų bendrininkų atžvilgiu. Dau
gelyje atvejų 
paaiškinamos
idėjiniu komunistų, apsiginkla
vimu. šiuo atžvilgiu mums tu
ri padėti Lietuvos KP(b) Cen
tro Komiteto propagandos ir 
agitacijos skyrius, padėti 
mums sutvarkyti rimtą teore
tinį komunistų lavinimąsi.

(Bus daugiau)

mūsų klaidos 
nepakankamu

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

No. 2. M. J. 
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

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

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

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

*

v

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

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

Jūsų varginimosi dėl brudo ir pelių užsibaigs kai atsikreipsite 
į BLUE RIBBON EXTERMINATORS.

Dieną ir Naktį Patarnavimas. Visas Darbas Guarantuotas.
Lietuvis atstovas — FRANK A. BOGUŠIUS.

EV. 4-7345 Lie. by Board of Health

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

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

KREIPKITĖS
MR. W. J. HICKEY

TYPIST—BILLERS 
Daugmeninė groserių ištaiga.

5 dienų savaitė. Gera Alga. Pageidaujama 
brooklyniečių merginų.

JOHN SEXTON & CO., 
CUMBERLAND 6-6080

(74)

VIEŠBUTIS (Eastside), reikalauja moterų 
dirbti prie Bufeto, moterų prie Steam Table, 
moterų Virtuvėje. Puikios darbo sąlygos.

Pilnam—daliai laiko.
BEEKMAN TOWER HOTEL, 49th St. 

ir 1st Ave.
_________________________________________(70)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
MOTERYS IR VYRAI—NERIBOTO AM
ŽIAUS. NUOLAT—PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. GERA ALGA—VISUOSE DE- 
PAKTMENTUOSE. NĖRA AGENTŪROS IS- 

; LAIDU. DARBAS HOTELS McALPTN, NEW
WESTON, ------------ ----------------------------- "WINSLOW, WELLINGTON IR 

KITUOSE.
KNOTT HOTELS

EMPLOYMENT SERVICE
Ave., tarpe 23rd & 24th Stu.

MERGINOS-MOTERYS
DIRBTI ŠVARIOJE. MODERNIŠKOJE KOS
METIKŲ DIRBTUVĖJE. NUOLATINIS 

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

ŠAUKITE MR. JONES 
LEHIGH 4-2552.

_________________________________________ (70)

SĄSKAITŲ RAŠTININKE 
Tik patyrusi typistė. Nuolat. Fabriko ofisas. 

5V6 dienos, $29.90. šaukite Mr. Charles, 
LEhigh 4-2550.

___________________________ (70)

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

BROOKLYN, N. Y.
(73)

PATYRĘ

PEČKURYS
LAISNIUOTAS

Įrankių Dėžių Prižiūrėtojas
MES IŠMOKYSIME

Pyrene Mfg. Co.
560 BELMONT AVE.

NEWARK 8, N. J.
Free Employment Office 

Įėjimas iš
230 RIDGEWOOD AVE.

Reikalingas atliekamumo 
pareiškimas.

(68)

IšSIUNTINĖJIMŲ , 
RAŠTININKAS

PATYRĘS, GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS

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

(68)

STATE ROAD & 
RHAWN ST.

HOLMESBURG
PHILADELPHIA, PA

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS 

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str., 

PHILADELPHIA, PA.
.________ (72)

LEDO TRAUKIKAI IR 
BOXMANAI

• Nuolatinis darbas.
GERA ALGA.

DIETZ ICE CO.
FRESH POND ROAD 

& MYRTLE AVE.
RIDGEWOOD, L. I.

_____________ .____________________ W9

BERNIUKAI
16 metų amžiaus ir viršaus 
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS 
Kreipkitės

AMERICAN ČAN CO 
Delaware Ave. & Palmer St. 

PHILADELPHIA, PA.

APVALYTOJAI
Valandos 8 A. M. iki 5 P. M. 

Kreipkitės
UNITED PARCEL SERVICE

2320 Walnut St., 
PHILADELPHIA, PA.

AUTO MECHANIKAI
PRIE AUTOMOTIVE JOBBERS 

MAŠINŠAPEJ; PUIKIAUSIOS DABAR 
IR POKARINES PROGOS: 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
KREIPKITĖS 
AMSCO,

53 LOCK ST.. NEWARK. N. J.

N

(72)

(69)

(70)
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Greatneckietė Klaston 

Sveiksta
Mrs. J. Klaston po operaci

jos sėkmingai sveiksta, galo 
pereitos savaitės sugrįžo iš li
goninės namo, 11 Orchard 
St., Great Neck. Ją per eilę 
metų vargino augantis “tu
mor,” kurį vylėsi suvaldyti be 
operacijos. Tačiau tas labai 
retam kam pavyksta, tad ne
pavyko ir jai, prisiėjo užbaig
ti operacijos keliu.

Mrs. Klaston apgailestavo, 
kad negalėjo dalyvauti Lais
vės bazare. Kad jis nenuken- 

anksto 
bazaro

Tai Tokios “Mamos” Važiuos 
44Atstovauti” Lietuvių 

Karių Motinas

Ona Balčiūnienė Jau 
Parvyko Namo

tetų, jinai bazarą 
aprūpino su dovana, 
dieną vyrą dainininką išsiun
tė bazaran su choru Pirmyn, 
pasilikdama pati save prižiū
rėti namie, kol choristai su
grįš.

Linkime draugei greitai su
grįžti į sveikatą. B-tė.

Ne Viskas Amerikoniš
ko Patinka Europoje, 
Rašo Korpor. Berenis

pamoka tolerantiš- 
gražiai parodo, jog 
kas amerikoniško, 
europiečiams. Ta-

Kariškio korp. Wally Bere- 
nio laiškas iš Franci jos galėtų 
būti gera 
kūmo. Jis 
ne viskas, 
tepatinka
čiau jie mus nelaiko blogais, 
kaipo talkininkus gerbia ir 
myli. Pažiūrėję į dalyką iš ki
tos pusės, mes taip pat turėtu
me susiprasti, jog mes negali
me smerkti, niekinti mūsų tal
kininkų, jeigu mums kas nors 

‘pas juos nepatinka.
Kaipo muzikališkos šeimos 

žmogus, Wally laiške ir kalba
si su savo tėvu apie abiem ar
timiausiu sritį — muziką:
Mielas' Tėte,

Keliais žbdžiais pranešu, 
jog su manimi viskas gerai ir 
linkiu, kad mano laiškas jus 
rastų geroje padėtyje taipgi.

Mačiau laikraščiuose, kad 
jūs turite pusiaunaktines pa
silinksminimo baigtuves. Vai
kine, tai daug žmonių pasilie
ka benamiais po pusiaunakčio, 
ypatingai Brooklyne.

Padėtis čionai vystosi gero- 
jon pusėn, užbaiga turėtų būti 
netoli.

Prieš keletą savaičių man 
teko palandyti po mažą mies
telį ir buvau nustebintas, kaip 
moderniška buvo Francūzija. 
žmonės čionai, pavyzdin, ren
giasi ir apsieina taip, kaip mū
siškiai. Gal būt, kad didžiuma 
iš mūs turime netikrus supra
timus apie kitų kraštų žmo
nes, jų apsirengimą, pirm jų 
pamatymo. Tad, visuomet bū
name nustebinti, pamatę juos 
taip pat apsirengusiais, kaip 
mūsiškiai. Mes, veikiausia, ga
lime užmiršti, jog Francūzija 
yra ir buvo moderniškas kraš
tas, gal būt moderniškesnis už 
mūsų daugeliu atžvilgių. Vie
nok frančūzai žiūri ir klausosi 
su nuostaba mūsų amerikoniš
ko “jive.” Kitais žodžiais, jie 
mąsto, kas čia tokia velnioniš
ka per muzika.

Mes kartą sustojome vieno
je vietoje, kur du mūsų ka
riai, vienas prie piano, o kitas 
klarinetu grojo. Klarinetistas 
vos stogo nenukėlė karštais 
garsais ir frančūzai klausyto- j 
jai žvelginėjo į vienas kitą su 
nuostaba ir užsiimdinėjo au
sis pačiais garsiausiai momen
tais. Man, pamatiniai žiūrint 
į dalyką, nesunku buvo sur 
prasti jų pažiūras. Ameriko
niškas swing yra dalykas, ku
ris griežtai priklauso tik ame
rikiečiams ir, kaip frančūzai 
sako, mes galime jį sau pasi
laikyti.

Baigdamas, prašau tėtės 
žiūrėti savo sveikatos ir lau
kiu greito pasimatymo.

Jus mylintis sūnus Wally.

šiomis dienomis iš visos 
Amerikos smetonuoti lietuviai 
ponai ir ponios trauks į Wa
shingtona pabaliavoti viešbu
tyje Statler. Tame, rodos, nie
ko blogo; kas nori, tegu balia- 
voja. Tačiau šis baliavojimas 
bus gėdingas lietuvių tautai, 
kadangi jis apipintas melų šy
du nuo pradžios iki galo. Tie 
ponai važinės, ės, girkšnos vi
suomenės sudėtais pinigais tos 
visuomenės apgaulei ir nelai
mei, tos visuomenės didelei gė
dai. Dėl ko taip?

Jie sakosi važiuosią laisvin
ti Lietuvą, bet važiuoja išlais
vintai Lietuvai kenkti. Ar jūs 
matėt juos važiuojant prašyti 
Lietuvą laisvinti, kada Hitleris 
buvo ją pavergęs? Ne. Ponų 
“samozvancų” “atstovų” vizi
tai Washingtonan pasidarė 
reikalingi tik Lietuvą išlaisvi
nus.

Jie važiuos vardan Lietuvai 
pagalbos teikimo surinktais iš 
žmonių pinigais per Lietuvių 
Tarybą.

Jie sakosi važiuoją “atsto
vauti” Amerikos lietuvius. Bet 
ar jūs juos rinkote?

Ponios važiuosiančios “at
stovauti” Amerikos lietuvių 
karių motinas pačios neturė
damos kariškoj tarnyboj nei 
vieno'kariškio ar kariškės. Va
žiuos reikalauti, kad Jungti
nės Valstijos skelbtų karą So
vietų Sąjungai atvadavimui 
Lietuvos nuo lietuvių. Važiuos 
reikalauti atiduoti Lietuvą po
nų fašistų valdymui, kaip to 
nori Juliukas Smetona

Iki pačių 
didžiajame 
dar nebuvo 
tikros kario
karių motinos, protingos mo
tinos, nenorės savo vaikams ar 
anūkams antro karo dėl Sme
tonų k. u i sosto ar dvarų atga
vimo. O ypatingai darbininkės 
motinos nenori karo prieš iš
silaisvinusius nuo fašistiškų 
ponų ir dvarininkų vergijos 
žmones Tarybų Lietuvoje.

Taigi, šiuos žodžius rašant, 
kovo 20-tą, buvo žinoma, kad 
iš didžiojo Brooklyno važiuok 
į Washingtona mažiausia 5 
naujos, gražios skrybėlės, 5

Balčiūnienė, turėjusi 
operaciją, jau parvyko 
36-40 Stagg St., Brook-

Tas

naujos suknelės, 5 naujutėliai 
manikiūrai ir visa kita, kas ei
na su tinkamu ponioms pasi
rodymu Washingtone,
naujoves seks 5 ponios. Visa 
ta procesija vyks “atstovauti“ 
lietuves Amerikos karių moti
nas, kurios tų ponių nerinko. 
Ir visoj toj procesijoj nesiran
da nei vienos išleidusios karo 
tarnybon sūnų ar dukterį.

Jeigu abejojate, paklauskite 
pas ponią Valaitienę, ponią 
Bacey, ponią šimėnienę, ponią 
Strumskienę, ar ponią Walu- 
kienę, kiek tos į Washingtona 
keliausiančios moterys išleido 
vaikų į karą?

O gal iki 23-čios dar atsiras 
tokia lengvutė motina, kuri už 
parodymą Washingtono, už 
pagirkšnojimą (ir už pasijuo
kimą iš jos už jos akių) su
tiks pabūti
eisiančioms prašyti 
kariauti už Smetonom ir ki
tiem ponam dvarus ir kitus 
turtus Lietuvoje? Gal sutiks 
būti stumiama į gėdą prieš sa
vo žmones, kad kelios fašistuo- 
jančios ponios galėtų kas me
tai važinėti į Lietuvos kuror
tus su ponais valdininkais ne
mokamai vakacijas praleisti?

Taip, ponai ir ponios va
žiuos į Washingtona už savo 
ar savo gerų kolegų, dvarus, 
fabrikus, bankus, šiltas viete
les valdžioje. Tie dalykėliai 
jiems reiškia Lietuvos “lais
vę.” Bet už ką tu, darbinin
kė motina, važiuosi (jeigu 
žinosi) ?

Kiekviena rimta moteris ap(- 
mąstys ne . kartą ir ne 
klausimą, ar jai apsimoka būti 
fašistu o j ančių ponų stumiamai 
į Washingtona prašyti Ameri
kos vyriausybės palikti jos sū
nų karo lauke dar vienam ka
rui. Ar tinka prašyti kito ka
ro, karo prieš tą didvyrišką 
mūsų talkininkę Sovietų Są
jungą ir jos Raudonąją Armi
ją? Juk jos sūnus laukia die
nos susitikimo ir širdingai pa
sisveikinimo su Raudonąja 
Armija. Laukia, kaip užtekan
čios saulės, nes tai bus diena, 
kuri jam užtikrins greitesnę 
užbaigą karo ir laimingą su
grįžimą į namus. T-a.

Ona 
sunkią 
namo, 
lyne.

Iš ligoninės jinai buvo 
nokai išėjusi, bet buvojo 
savo draugus Sutkus, 
draugė Sutkienė ją prižiūrėjo,
kol priežiūra buvo reikalinga, 
kadangi vyras turi išvažiuoti 
su darbu visai dienai, o duk
relė Ruth — mokyklon. Tuo 
draugišku būdu ji padėjo Rū
tai išsilaikyti mokykloj.

Balčiūnienė gerai atrodo ir 
jaučiasi gerai, kaip tik gerai 
galima jaustis už kelių savai
čių po sunkios operacijos.

Jaunutė Ruth 
nebuvimo namie 
savo mokyklinio 
rais atidarydavo
pagirtinai atlikdavo 
pyragų pardavėjos darbą be
veik viena, tik retkarčiais už
vaduojama kepyklos darbinin
kų ir kitų tėvo pagėlbinipkų. 
Darbas, tiesa, jai ne naujas. 
Jau ir seniau toji mergaitė 
tankiai bū d am o matoma dar
be krautuvėje užvaduojant tė
vą ir motiną.

visu motinos 
laiku,

darbo,' vaita
is rautu vę ir 

duonos-

frontu ponioms,
Amerika

va-

ir Ko. 
dienų 
ponai 

vienos

paskiausių
Brooklyne 

suradę nei 
motinos. Tikrosios

Laisvės Bazarui
Dovanos

DAIKTAIS
ALDLD 198 -kuopa, Oak

land, Calif., didelę dėžę džio
vintų vaisių (per K. B. Karo- 
sienę).

Kazimiera Pranaitis, Coop
ersburg, Pa., sūrio, dvi bonku- 
tes grybų ir didelį kavalką 
“sandwich meat.”

Paul Butkus, Upper Black 
Eddy, Pa., 3 medinius orlai- 
viukus, rankų darbas.

U. Sinkevičiūtė, Ulster Park, 
N. Y., prisiuntė 4 vištas.

John 
rankom 
(mats).

Elinske, Scranton, Pa., 
numegstus divonelius

PINIGAIS

P.

Po

P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 
(bl.) : Po $1: P. Šlekaitis, 
Wm. Miknevičius, Elzbieta 
Glušauskienė (Newark, N. J.), 
Liet. Vyskūpas. Po 50c: F. 
Indriulis, I. Klevinskas, 
Pėstininkas, O. Pabalienė, 
Bružas, E. Geležauskienė.
25c: R. Janušaitis, W. Mede
lis, M. Kupstienė, D. Elinckie- 
nė, J. Gluoksnis. Viso $8.25.

V. Sutkienė, San Francisco, 
Calif., LLD 153 kp. $5. Po $1: 
V. Sutkienė, M. Baltulioniutė, 
E. Vilkaitė, A. Šatas, J. Kob- 
linas. Viso $10.

Pavieniai:

n>‘i iiriiiiMirrinii

du

se-

Jos

R.

REIKALAVIMAI
su-

282 UNION AVĖ. BROOKLYN

VAL ANDOS:

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

Tel. EVergreen 7-6868

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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)

Didžiuma jų išgaišta nuo skur
do — neturėjimo reikiamos 
priežiūros.

Desėtkai vyskupų ir kitų 
aukštų dvasiškių iš viso kraš
to buvo suvažiavę i New Yor- 
ką vieno dvasiškio, vyskupo 
Joseph P. Donahue, pakėlimui

Notice is hereby given that I. 
LefkowitZ & Sons, Inc., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade
mark “Blossom” with the Secretary 

I of State of New1 York, to be used 
on food products, namely, beverage 
syrups. (65-82)

Reikalingas darbininkas dirbti 
prie Lunch Counter (valgių bufeto) 
ir taipgi abelnai pagelbėti restau- 
rante. Kreipkitės pas Louis Alek
siejų, 33 Hudson Ave., Brooklyn,

Jis 
pirkimą- gaudavęs po $6,000 algos me- 

neužtekę, no-

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalmos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. T.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

PRANEŠIMAI
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)

. >3171

Persodinam Deimantus Jums belaukiant.

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

Jules, Jurgensen.

me pasaulyje yra tas, kad 
žmonės atsisako .pripažinti 
“visus žmones broliais, vieno 
gyvo Dievo vaikais.” Atrodė, 
kad kiti dvasiškiai su tuo su
tiko.

Linkėtina ,kad mūsų lietu
viškieji kunigai įsigytų tokio 
logiško supratimo — “com
mon sense.”

Kitą svarbią mintį pabrėžė 
kitas įtakingas brooklynietis 
rabinas Reichler, Peoples 
Temple dvasiškis. Jisai nuro
dė, kad jeigu pas mus bus at
virai skiepijama mintis, būk 
teisėta esą atskiram asmeniui 
siektis ekonominės galios be 
atodairos, kaip tas palies ki
tus žmonės, mes neturime ste
bėtis, kad naciai ir japonai sa
vo siekiams panaudoja tokį 
nusistatymą.

Kitais žodžiais, neturi būti 
leista atskiriems asmenims 
grobti sau turtus, jeigu tas blo
gai paliečia kitus žmones.

Štai, Ta Balta Suknelė, 
Kurios Negalėjot Atrast

Kainų Administracijos pa
šaukta teisman B. Gallison & 
Bros, firma, 528 8th Avė., 
New Yorke, užsimokėjo $22,- 
539 pabaudos už pardavimą 
22,000 baltų suknelių per 
aukštomis kainomis. Tai suk
nelės, kurias mergaitės perka
si mokyklos baigimo ar pir
mos komunijos ceremonijoms 
atlikti. Matydami, kad tokias 
sukneles tėvai pirks iš pasku
tiniųjų, prekėjai ir sumanė 
pasinaudoti.

Kainų administratorius Da
niel P. Woolley sako, jog jo 
įstaiga visu griežtumu baus 
prasikaltusius. Kainų Adminis
tracija dės pastangas, kad 
kiekviena mergaitė gautų tra
dicinę baltą uniformą savo iš
kilmėms. Tačiau už- šias pas
tangas Kainų Administracija 
atsiima daug liežuvio bizūnų
nuo tų, kurie stoja už lupiką- į aukštesnį laipsnį. Ceremoni- 
vimą ir krašto paskandinimą jos įvyko pereitą pirmadienį, 
infliacijoj. j St. Patrick’o katedroj.

greta Kuopos Komisija Per
kelia Pramogą

Ketvirtadienis. Kovo 22, 1945

Pervaža, perplaukianti per 
18 minučių nuo St. George, 
Staten Island iki 69th St., 
Brooklyne, pereitą antradienį 
kelyje paklydo ir pavėlavo 
pustrečios valandos. Priežas
tis: migla ir beklidinėjant ap
gadintas propeleris.

Bronxe kelioms 
joms patvarkyta numažinti fė- 
rus nuo 10 iki 5 centų. Con
course-1 38 St. ir Concourse- 
Hub linijų keleiviai tuo būdu 
per metus sutaupys (bendroje 
sumoje) apie $13,000, Castle 
Hill ir City Island linijomis 
sutaupęs sieksiančios iki $38,- 
000.

“Nepripažinimas Visu 
Žmonių Broliais 
Gimdo Karus”

buvo
institutą 
svarstyti 
sąryšyje

Temple Em an u-El 
šaukęs vienos dienos 
pereitą pirmadienį 
religines problemas
su tos įstaigos 100 metų su
kaktimi. Susirinkę 100 religi
nių vadų įstaigos patalpose, 
5th Avė. ir 65th St., New 
Yorke, svarstė, kaip pašalinti 
iš pasaulio blogą.

O kaip, jūs manytumėte, žy
dų dvasiškiai siūlė tą padary
ti? Gal liepė sėdėti bažnyčio
je, o po to niekinti kitus žmo
nes? Ne. Brooklyno žydų Cen
tro rabinas Levinthal padarė 
išvadą, jog viena iš didžiausių 
priežasčių karams civilizuota-

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptas

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N.įY.

Tel. ST. 2-8342

S. Tamsonienė, Long Is. Ci-

A. ir M. Kaimai, St. Clair, 
Pa., $2.

Tai tiek šį sykį gavome au
kų bazarui. širdingai tariame 
ačiū !

Laisves Adm-cija.
(Bus daugiau)

“Saužude ’ Dalyvavo 
Vaikų Laidotuvėse

Mrs. Helen G. Russell, 29 
m., pereitą penktadienį savo 
kambariuose atidarė gasą, kad 
nužudyti savo du kūdikius ir 
pati nusižudyti. Jinai žinojo, 
kad vaikai mirs, bet ir pati ne
sitikėjo būti jų laidotuvėse. 
Jos vaikai, Arlene, 5, ir Ro
maine, 3 metų, mirė. Bet ji
nai pati buvo atrasta nemirus 
ir areštuota. Teisėjas jai leido 
dalyvauti vaikų laidotuvėse, 
antradienį, o po to ir vėl į ka
lėjimą.

Mrs. Russell su vaikais gy
veno 1656 St. Johns Place. Jos 
vyras randasi kur nors Angli
joj, esąs sužeistas mūšiuose.

Bronx jau sukėlęs 43 nuo
šimčius savo kvotos Raudona
jam Kryžiui.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^Tagg 2-8842

LDS 1-mos kuopos parengi
mas perkeliamas iš kovo 31- 
mos į balandžio 7-tą. Priežas
tis: kovo 31 pripuola Velykų 
vakaras. Mūsų kuopos narių 
daug yra religinių. Tai komi
sija nori pataikyti kuoops pra
mogą visiems patogiu laiku, 
perkelia parengimą į balan
džio 7-tą. Nariai ir simpati- 
kai, nepamirškite tos dienos.

Rengimo Komisijos 
narys George Kuraitis. Į

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givials.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MŪH

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Draugija Apsaugai Gyvulių Daniel M. Croucher, buvęs 
nuo žiaurumo sako, kad pir-j Port Washingtono bankierius, 
kimas mažų viščiukų žaismėms j federaliame teisme Brooklyne 
ar tik įvairumui yra neleistinu ; prisipažinęs kaltu išeikvojime 
žiaurumu. Ji sako, jog ir teis-į $47,424.12 banko pinigų, 
mai yra pripažinę 
pardavimą mažiau 6 viščiukų tams, bet jam 
žiaurumu tiems paukščiam, rėjosi daugiau turto.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
STANLEY RŲTKCNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

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?

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

HRI-THIN RYTHM...17-j.w.J P„cWa.
movement Smartly ityled yellow

ROBERT
701 Grand St.

Tel ST. 2-2178

WlIURJ

LIPTON, Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




