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LAISVĖS šr.«MM»nT,"!E'r Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo-March 27, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV. Dienraščio XXVILAmerikos Darbo Federaci
jos prezidentas William Green 
netrivoja piktumu, jeigu kasi 
išsitaria, kad vokiečiai kariai 
turėtų būti būti panaudoti at
statymui sugriautųjų kraštų. 
Jis tuojau šaukia: “Verguvė!”!

Tam senam biurokratui gra-> 
žiai atsako mūsų kariai mūsų 
armijos laikraštyje “Stars and 
Stripes.” Vierias sunkiai su
žeistas karys rašo iš armijos 
ligoninės. Jis sako:

“Aš esu tikras, kad jeigu 
Green pabūtų čionai nors vie
ną dieną, jisai visiškai kitaip 
giedotų.”

O kitas 
laikraštyje

“Dieve 
mūsų tauta nuo tokių silpnų: me fronto gale, nuti’enkė, bombardavo 
senų žmonių, kaip 
Green.”

PATTONO KARIAI ŠTURMUOJA FRANKFORTO DIDMIESTĮ
Jungtinių Valstijų 
Armija Arti Ruhr 

Širdies Esseno

SOVIETAI ARTĖJA PRIE AUSTRIJOS
-------------------------------------------------- 0 ___________________________ 13------------------------------------------------

u

Amerikos Kariai Mėginę Įsi- Ukrainos Armija Nuvijo Nacius 
veržt j Ryukyu Salas 2li Mylias Atgal Vengrijoje

Jankiu Lakūnų Nuostoliai 
Italijos Fronte

Fl

Pattono Jankiai Pa 
ėmė Darmstadtą ir 
Daug Kitų Miestų

Japonų radijas pirmadie
nį sakė, jog tūkstančiai a- 
merikiečių bandę įsiveržt į 
Japonijos Ryukyu salyną. 
Jankių laivynas ir lėktuvai 
_________ > japonus Oki- 

Wilham vokiečius iki 10 mylių at-;nawa saloj; lakūnai puolė 
gal, rytiniame Rheino upės įvairias karines bazes pieti- 
šone, ir užėmė vietas tik už i ngje Japonijoje. Diena pir- 
pustuzinio mylių nuo Esse !miau Amerikos karo laivai 
no didmiesčio, pramonių-Į ir lėktuvai atakavo Minami 
giausios vokiečių Ruhr sri-;Dajto sają jr nuskandino 8s 
ties. Essene yra didžiausi; japOnų laivus.
Vokietijos Kruppų ginklų;

1 ir amunicijos fabrikai. Su-, 
prantama, kad šie ameri
kiečiai pasiryžę greit iš- 
mušt nacius iš Ruhr fabri
kų ir kasyklų srities. Nete- 

didžiosiose kuo- kę Ruhr pramonės, hitleri-

Paryžius, kovo 26. —I)e- 
vintoji Amerikos armija, 
komanduojama gene rolo 

ir saugok Wni. H. Simsono, šiauriniu-

karys tam pačiam 
sako: 
gelbėk

Džiugu pranešti, kad jau 
turime Lietuvių Literatūros 
Draugijos 43 kuopas, kurios 
Įeina Į garbės surašą, nes jos 
jau yra iškolektavusios duok
les iš visu savo nariu, 
vis daugiau atsiranda!

Tiesa, jos visos yra mažosios; 
kuopos. Didžiosioms kuopoms,' 
aišku, sunkiau pasiekti visus 
narius, ima daugiau laiko.

Ypatingai < 
pose nepaprastai svarbi rolė ninkai negalėtų kariauti 
yra finansinio sekretoriaus ir i pilnoje to žodžio prasmėje.' _ , . v < « • » • . • . Į t—v • • • A • 1 •

Paryžius, kovo 26. — Ge
nerolo Pattono Trečiosios 
armijos jankiai su tankais 
ir šarvuotais automobiliais 
per dieną numaršavo 27 
mylias pirmyn ir užėmė po
zicijas už 40 mylių į rytus 
nuo Rheino upės. Šalia kit
ko, jie paėmė sveiką Main- 
zo upės tiltą, apie 235 my
lios nuo Berlyno. Pattono 
kariai užėmė Darmstadtą, 
115,000 gyventojų miestą, 
svarbų geležinkelių mazgą, 
mašinų ir chemikalų fabri
kų centrą, su gera lėktuvų 
aikšte. Darmstadtas paim
tas tik su silpnais pasiprie
šinimais iš vokiečių pusės.

Trečiosios armijos kovū- 
nai perėjo per Mainzo upę 
11*

London, kovo 26. —Ant- Austrijos rubežiaus ir 791 
roji Ukrainos armija, ko- mylios nuo Vienos, to kraš-; 
manduojama maršalo Ro- to sostinės. Tolbuchino ka- 
diono Malinovskio, šiaurva-iriai per 24 valandas išmušė 
karinėje Vengrijoje nubloš-'vokiečius iš daugiau kaip; 
kė hitlerininkus 28 mylias j 50 gyvenamųjų vietovių, 
atgal per dieną, užėmė Esz-' Raudonarmiečiai Vengri- 
tergom, Neszmely, Felsoe- įjos fronte per dieną užmu- 
galla ir Tata miestus ir'šė 4,000 hitlerininkų, suė- 
daugiau kaip 200 kitų gy- mė 7,000. priešų, pagrobė 

įvenamųjų vietovių, jų tarpe;bei sunaikino 250 vokiečių 
iNocsą, už 6 mylių į pietų j tankų ir motorinių patran- 
rytus nuo Dunojaus tvirto- kų ir daugiau kaip 300 ki- 
vės Komarno, geležinkelių itų patrankų. Viso paskuti- 
ir plentų mazgo. jnėmis dienomis sovietiniai

Maršalo Tolbuchino Tre-!kariai šiame fronte suėmė 
čioji Ukrainos armija, į bei nukovė 83,000 vokiečių.ŠAUDO JANKIUS 'pietus nuo Malinovskio ka-1 Sovietų armijos iš šiauri-;

Jrl n UO 'riuomenės, pažygiavo darinio ir pietinio šonų apėjo ;
17 mylių į vakarus ir, tarp i didįjį Vengrijos ežerą Ba- .
kitko, paėmė Tapolcafoe irllaton ir ima miestą po mie-l K.he’no frontas. — Ire- 
Papateszera, 36 mylios nuolsto į vakarus nuo to ežero J Ameiikos armija, va- ,

■_______ _______________________ _______________ ;dovaujama generolo Patto-;Vo r ____ .c
no, kasdien suima tiek į Frankforto - prie - Mainzo. 
daug vokiečių karių, kad Taigi jie šonu apėjo Frank-

TUOJ ŠAUDYS CIVI- 
! LIŪS NACIUS, KURIE

Paryžius. — Beinant pir- 
kitų valdybos narių. Kurios tik j Pirmoji Amerikos armi- ; myn Trečiajai Amerikos 
kuopos sekretorius darbštus ii’! ja, gener. Hodges koman- armijai, civiliai vokiečiai 
rūpestingas, pamatysite, ta j Joj, pailgino savo užimtą išaudė į amerikiečius. Tarp 
kuopa ir gerai stovi ir augajruožą rytinėje Rheino upės kitko, pranešama, kad vie
naip ant mielių. pusėje iki 35 mylių ir pa- na vokietuke, 10 metų mer- '

★ ★ ★ . _| platino jį iki 10*' mylių.; gaitė, pašovė du Amerikos
Centro sekretorius pridavė; £f0CĮges kariai per dieną I kareivius.

man surašą keleto labai gerai■pagmg ke]is desėtkus gyve-! Amerikiečių komanda į- 
Stovincių didžiųjų kuopų. &e-;namuju vietOvių, triuškin- sakė tuojau šaudyt visus 
kretorhKtU tU kl'°PU “’^amf nusilpusius, iškriku-i tokius vokiečius, be jokių 

štai So. Bostono 2-roji kuo 'sius vokiečkJ pasipriešini-'ceremonijų. Iki šiol jie buvo 
, . no • i - • mus ’ areštuojami. Neseniai viena jau turi 93 pasimokeiu-!1UU0, . J . v. , .

sius narius. J. Šukys yra jos' Anglai - kanadiečiai, j.nas 70 metų amžiaus vokie- 
sekretorius. šiaurę nuo Devintosios ame-; tys persmeige amerikiečiui

Binghamtono 20 kuopos se- rikiečių armijos fronto, da- riugaią ii buvo areštuotas, 
kretorius yra poetas-rašytojas sigrūmė iki aštuonių mylių; E.t’feldene, rytin. Rheino 
St. Jasilionis. 72 nariai jau 
užsimokėjo duokles už šiuos 
metus.

Rochesterio I
78 pasimokėjusius narius ir jos 
sekretorium yra J. Stanley 
(Stančikas).

Arba ve Los Angeles 145 
kuopa jau turi 79 pasimokėju-j 
sius narius, o jos sekretorė yra! 
gera, veikli, nuoširdi 
M. Bush (Bušienė).

RAUDON. ARMIJA NUŠLAVĖ 
NACIUS Į PIETVAKARIUS 

NUO KARALIAUČIAUS
kariuomenė suėmė

Vidur- 
Jūros srityje, gen. 

pranešė, jog pernai 
amerikiečiai tame 
neteko daugiau kaip 
lakūnų. Tarp kitko,

Roma. — Amerikos oro 
jėgų komandierius 
žemio 
Eaker 
metais 
fronte 
20,000
jie nustojo 2,050 didžiųjų 
bombanešių žygiuose prieš 
nacius šiaurinėje Italijoje, 
pietavakarinėje Vokietijoje, 
Austrijoje, Vengrijoje ir 
Jugoslavijoje.

VIEN 3-JI JANKIU AR
MIJA SUĖMĖ 300,000 

NACIU

2 0 mylių nužygia- 
i žiemių rytus nuo

nepaspėja persiųst juos į fortą, 546,600 gyventojų 
koncentracijos s t o vykias miestą, didį fabrikų centrąI koncentracijos 
užfrontėje. Nuo dabartinio įr galingą vokiečių tvirto- 

;ofensyvo pradžios Saar sri vę. Associated Press rašo, 
--tyje kovo 1 d. iki kovo 25 j Penktoji Trečiosios ar- 

vien ši Amerikos armija mijos divizija užėmė vie-London, kovo 26. — Tre- j tinę ___ _______ a
čioji Baltarusijos armija i daugiau kaip 9,000 vokie- SUėmė 75,600 nacių kareivių! tas* jau tik už 10 myliu nuo 
paėmė paskutinį tvirtoviš- jčių kareivių ir oficierių irkr oficierių. O nuo pernai 
ką vokiečių atspirties punk-1pagrobė 109 nacių lėktuvus,;rUgpjūčio 1 d. iki šiol genė
tą, Heiligenbeil miestą, 27; 65 tankus ir motorines pa- rojo pattono kariai viso pa-

245 kitokias pa- nelaisvėn 300,000mylios į pietų vakarus nuo; tvankas, 
Karaliaučiaus, ir faktinai: tvankas, 176

vien ši Amerikos

VO

Frankforto.
Trečioji jankių armija 

dar keliuose punktuose per
ėjo iš vakarinių Rheino u-111 • v ~ v 7 CJV VaiYČU 111114 llllVlHV 14

• v i— • • v • v • i • ooo /r 4 i • i • * 9 • Id, s ui 11 n o im i s cl i omo ■ pės krantų į rytinius tarp
išvalė nacius is viso ruožo džius, 3,330 automobilių ir mjs Trečioji Armija suima' Koblenzo ir Boppardo. Aud- 
T7V. .J ~ „K « ~ TT„W 11 „ I . Kll c<«> wiia1 no tmlrnc . • v. , • i 1 1žieminėie-rvtinėie i upės šone, vokiečių civiliai į . v .zicminejL lyunejfc I 1 . . | Frisches Haff įlankos pa- 69 šarvuotus trokus.

Trečioji Baltarusijos ar-
pirmyn i „ ............. ..
Rheino upės pusėje, perėjo!ir policija iš rakietinių pa- 
Ijssel upę ir perkirto'didelį buklų šaudė amerikiečius.

50 kuopa turi;karinį vokiečių plentą, ei- i
■ • • V T T 1 • j • • • v • •

draugė

Neabejoju, jog ir 
didžiųjų kuopų turi 
sekretorius ir jau gerai stovi 
su duoklėmis.

Kuri 
mutinė 
ša ?

daugiau 
veiklius

iš didžiųjų kuopų pir- 
pateks į garbės sura-

;nantį iš Vokietijos į šiauri-' Nutilo nacių 
inę Holandiją. Anglai visai I Frankforte-prie-Mainzo. 
i apvalė tvirtovišką Rees 
miestą nuo vokiečių.

Anglai, be to, pdėuiė į 
Hamminkelną ir tūlas ki- j 
tas vietoves, 
susijungė
Lipperdorfu ir pramarša- 

vo pro Hiesfeldą. Daugiau 
jankių ir anglų parašiutistų 
nusileido iš lėktuvų ir 
sklandytuvų į žiem. ir pie
tų rytus nuo nacių tvirto- 
vės Weselio. Sklandytuvai 
nuleido ir naujus kiekius

i krantėse, Heiligenbeilio a-
pylinkėje. Raudon. Armija mija dabar naikina hitleri- 

radijas 'taip pat užėmė Pakaimius,'ninkus apsuptus pačiame
Į Bensegutą, Keimkalnius, ; Karaliaučiuje ir Samlando

to, paėmė: Rokossovskio Kariai
Amerikiečiai 

su anglais ties
Užėmė Dancigo-Gdy- 

nios Priemiesčius

Keimkalnius, i Karaliaučiuje ir Samlando 
Bregdėnus, Karbėnus, Ste- pussalyje, į žiemių vakarus 
indorfą, Preussich - Ban-!nuo jo. P 
nau, Šetinėnus, 
dorfą, Raadę, 
Buesterwaldę ir 
bergą.

Per kautynes šioje sri
tyje kovo 24 ir 25 d. sovie-

Gerlachs-
Leisūnus,
Ruhnen-

jo. Sovietų lakūnai; 
bombarduoja Piliavos uos
tą, netoli į vakarus nuo 
Karaliaučiaus. Tas uostas 
yra paskutinis vandens ke
lias mėgint naciams iš
trūkt iš apsupimo Kara
liaučiuj ir apylinkėj.

O štai žodis vidurinių vals- tankų, patrankų ir kitų ka-
prieteliams.

Pagalbos
Nesiųskite ro reikmenų.

Teikimu Pirmoji Amerikos armi
ja, tarp kitko, užėmė Bur- 
gofą ir Vallendarą. Berly
no radijas sakė, kad Septin
toji jankių armija puola 

i Karlsruhe p r i e m iesčius. 
iTai reikštų, kad ir ši armi
ja prasiveržė į rytinę Rhei-

tiją
Lietuvai
Komitetui daiktų per 
Continental Freight 
kompaniją, nebent 
nuo jų užtikrinimą, 
daiktai bus pristatyti 
teto Centrą Brooklynan! 

ši kompanija atveža daik
tus New Yorkan, padeda į sa
vo sandėlį, praneša Komitetui, no uPes pusę, 
kad atsiimtų, o už palaikymą: --- -----
dienos kitos ima randą! Ko-j Šluoja Paskutinius Nacius 
"altiNia "i' Vakarinėje Rheino PusėjKai I t? 1 Iy 1 d UdlMUo dlollIIll/1, Ldl Q *

būna didžiausia nelaimė! 
Pirmiau Grand Rapidsas per

šią kompaniją siųsdavo daik- Amerikos armija, gen. Pat- 
tus, dabar atsiuntė Benton, cho komandoje, baigia nai- 
111. kinti ir imti paskutinius vo-

Geriausia daiktus siųsti kiečių karių likučius, į va- 
Railway Express, ypatingai, 
kai tų daiktų nesti labai daug.

“Trans-!
Service”

gausite 
kad tie 
j Komi-

Paryžius. Septintoji

karus nuo Rheino upės, ties 
Karlsruhe.

Tai jau ir Pattono armija 
persikėlė per Rheino upę ir 
pliekia vokiškuosius plėšikus. 
Generolas Bradley sako, kad 
Rheinas nesulaikys amerikie-

(Tąsa 5-tame pusi.)

Anglų lakūnai, neseniai 
bombarduodami nacių poli
cijos centrą Kopenhagene, 
Danijoj, užmušė 300 iki 400 
Hitlerio žandarų.

London, kovo 26. — So
vietų kariuomenė, maršalo 
Rokossovskio komandoje, 
užėmė Olivą, pusantros my
lios į šiaurvakarius nuo j 
Dancigo uostamiesčio ir 

Borgfeldą, pustrečio mylios 
į pietus nuo jo. Kiti Roko
ssovskio kariai paėmė Wi- 
tomino, pusantros mylios 
nuo Gdynios uostamiesčio. 
Naciai tapo nušluoti nuo 8 
mylių jūrinių krantų 
tarp Gdynios ir Dancigo. 
Raudonarmiečiai juos muša 
ir nelaisvėn ima paskiruose 
Gdynios ir Dancigo apsupi
muose. Per dieną jie užėmė 
šešis Dancigo ir Gdynios 
priemiesčius, suėmė dau
giau kaip 1,000 vokiečių ka
reivių ir oficierių, pagrobė 
500 vagonų su kroviniais ir 
daug kitų karinių reikme
nų.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Dancigo Įlankoje vie
ną karinį priešų laivą, pa
degė kitą ir sužalojo penkis 
vokiečių transporto laivus.

VOKIETIJOS KLERIKALAI 
BANDO GAIVINT IMPERIA

LIZMĄ, RAŠO PRAVDA

Skaičiuojama, kad su
burta 1,250,000 amerikiečių 
ir anglų prieš nacius.

Maskva. — Čionaitinis 
dienraštis Pravda, rašo, 
kad Vokietijos klerikalų 
partija, vadinamas katalikų 
centras, stengiasi išgelbėti 
ir atgaivint vokiečių impe
rializmą. Pravda primena, 
kad jie turi padėjėjų Ame
rikoj ir Anglijoj; sako, jog 
katalikų laikraščiai Ameri
koj ir Anglijoj dabar la
biausia rūpinasi Vokietijos 
atstatymu. Jeigu tie laik
raščiai ne anglų kalba ra
šytų, tai galima būtų pa
laikyti juos vokiečių leidi
niais, sako žymusis sovieti
nis laikraštininkas Uja E- 
renburg Pravdoje. Jis įta
ria seniaus buvusį Vokieti
jos premjerą Heinrichą 
Brueningą, klerikalų parti
jos vadą, kaipo kandidatą į 
Hitlerio vietą. Erenburgas 
kaltina Vatikaną už mėgi
nimus nubaltint karinius 
nacių kriminalistus; girdi, 
“Vatikanas bijo, kad, su-

naikinus fašizmą, neatgim- 
tų šviesa, išmintis ir lais
vė.”

“Pati katalikų religija 
nekalta tuomi. Francijos, 
Belgijos ir Lenkijos katali
kai drąsiai kovojo prieš vo
kiečius įsiveržėlius,” pridu
ria Erenburgas.

ANGLŲ IR SOVIETŲ LAKŪ
NAI PUOLĖ BERLYNĄ

London, kovo 26. — Ang
lijos bombanešiai jau 34 
naktis paeiliui naikino, de
gino Berlyną. Vėl tūkstan
čiai talkininkų lėktuvų 
puolė įvairius Vokietijos ir 
Austrijos miestus.

Maskva. — Sovietų jėgos 
visuose frontuose kovo 22 
d. sunaikino bei išmušė iŠ 
veikimo 156 vokiečių tan
kus ir nušovė 149 jų lėktu
vus.

daug vokiečių berniukų tik- ringais veiksmais rytinėje 
tai 14 ir 15 metų amžiaus, Rheino pusėje šie jankiai 
kurie beveik nepramokinti ties Mainz ir Worms mies- 
kariaut. ,tais sučiupo 700 vagonų,

pilnų amunicijos, ginklų ir’ 
kitų karinių reikmenų.

Naciai Neginsią Frank- 
f orto

Civiliai vokiečiai Darms- 
tadte, Vokietijoj, sakė, kad 
naciai paskelbsią Frankfor
tą atviru miestu ir neginsią 
jo. Suimti vokiečių kariai 
teigė, kad jų armija nežada 
rimtai ginti Frankforto.

Generolo Pattono kariai, 
be kitko, užėmė Oberrams- 
tadtą, Aehnleiną, Eberstad- 
tą ir tuzinus kitų gyvena
mųjų vietovių. Kiek pir
miau jie paėmė Ludwigsha- 
veną, stambų miestą ir didį 
karinių chemikalų pramo
nės centrą, vakarinėj Rhei
no upės pakrantėje.

Vien tik praeitą šeštadie
nį Trečioji armija suėmė 
18,818 vokiečių kareivių ir 
oficierių.

Amerikiečiai Nepri 
ima Buvusių Nacių j 

Miestų Valdybas
Cologne, Vokietija. — A- 

merikietis šio didmiesčio 
karinis gubernatorius, pul
kininkas John T. Patterson, 
nepriima jokio buvusio hit
lerininko į miestinę valdy
bą. Amerikiniai administra
toriai kituose užimtuose 
miestuose Vokietijoje taip 
pat atmeta nacius, kads 
skiria vietinius valdininkus 
Amerikiečiai atsimena klai
dą, padarytą seniau užimta
me Aachene. Skiriant civi- 
lę Aacheno valdybą, negana 
buvo atsižvelgta į nacišką 
asmenų praeitį.

Gavę valdininkų vietas 
vokiečiai fabrikantai ir kit 
biznieriai Aachene susimetė 
į fašistinę šaiką ir pasiva
dino “ponų kliubu.” Mieste 
darbininkai ėmė kelt pro
testus ir skundus, kad nau
jieji valdininkai lygiai min 
džioja žmonių teises, kaip 
ir naciai. Tada karinė tal
kininkų vyriausybė ir .pa
keitė civilę Aacheno valdy
bą.

Japonų radijas skelbė, 
kad 2,000 amerikiečių ver
žęsi į Okinawa salas, 380 
mylių nuo pačios Japonijos.

TREČIOJI ARMIJA JAU 
FRANKFORTO DIDMIESTY
Paryžius, kovo 26. —Ge

nerolo Pattono Trečioji A- 
merikos armija įsiveržė į 
Frankfortą - prie - Main- 
zo, daugiau kaip pusės mi- 
liono gyventojų miestą, sa
ko neoficialiai pranešimai 
iš Francijos ir Švedijos.

Paryžius, kovo 26. — 
Teigiama, kad “trupa” ir 
kinka vokiečių frontas 200 
mylių ilgio linijoj rytinėje 
Rheino upės pusėje.
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Ar Lenkija Bus Atstovauta 
San Francisco?

Šiandien viso pasaulio akys kreipia
mos į busimąją San Francisco konfe
renciją. Tai bus nepaprastos svarbos 
konferencija ir joje norima matyti kiek
vieną Jungtinę Tautų atstovaujamą.

Deja, Lenkija šitoje konferencijoje 
gali būti neatstovauta, — nors ši šalis 
buvo pati pirmutinė hitlerininkų užpul
ta ir naikinta. Tai, atrodo, nebūtų nor
malu, tačiau taip gali būti.

Krymo konferencijoje, kaip žinoma, 
buvo nutarta praplėsti laikinąją Lenki
jos vyriausybę (“Liublino vyriausybę”, 
kaip yra įprasta ją vadinti), įtraukiant 
į ją kai kuriuos demokrat. nusistatymo 
lenkus, gyvenančius už Lenkijos sienų. 
Darbas atlikti pavestas Amerikos ir An
glijos ambasadoriams Maskvoje ir Ta
rybų Sąjungos liaudies užsienio komi
sarui Molotovui.

Bet ten kas nors kur nors kliūva ir 
dėl to dar ir šiandien toji vyriausybė ne
bėra papildyta. Iki ji nebus papildyta, 
Amerika ir Anglija jos nepripažinsian- 
čio, o dėl to, esą, Lenkija ir nebus atsto
vaujama konferencijoje.

Apie tai, kad Lenkiją galėtų atstovau
ti San Francisco konferencijoje londo- 
niškė dvarponių-fašistų valdžia, nebėra 
nei kalbos.

Žinių agentūra ONA paskelbė iš Lon
dono, jog Tarybų Sąjunga neseniai įtei
kusi Amerikai ir Anglijai tam tikrą do
kumentą, kuriuo siūloma, kad laikinoji 
Lenkijos vyriausybė atstovautų Lenkiją 
paminėtoje tarptautinėje konferencijo
je, bet sakoma, Amerikos, ir Anglijos 
vyriausybės į tokį pasiūlymą žiūrinčios 
šaltokai.

Mums rodosi, jog Lenkija turėtų būti 
atstovaujama konferencijoje, net jeigu 
laikinoji Lenkijos vyriausybė ir nebus 
iki to laiko papildyta. Jeigu Lenkija ne
turės San Francisco konferencijoje savo 
atstovų, tai tuomi bus užduotas didelis 
tai tautai moralinis smūgis.

Lenkiją privalo atstovauti, aišku, lai
kinoji Lenkijos vyriausybė, — šiandie
ninis Lenkijos šeimininkas.

Turime atsiminti, kad Lenkija -beveik 
visa išvaduota ir išvaduotąjį kraštą val
do niekas kitas, kaip paminėtoji “Liub
lino” vyriausybė. Daugiau: ši vyriausy
bė jau skiria tam tikrus organus iki šiol 
buvusioms vokiečių sritims valdyti, — 
sritims, kurios bus įkorporuotos į poka
rinę Lenkiją — Rytų Prūsijai, Pomera
nijai, Silezijai.

Ši vyriausybė veikia lenkų tautos var
du ir tos tautos naudai. Ši vyriausybė 
dėl to turėtų būti atstovaujama tarptau
tinėje konferencijoje, prasidėsiančioj š. 
m. balandžio mėn. 25 d.

Kalbant Apie Tvirtumas
Tam tikri “karo reikalų žinovai” ka

daise pernelyg daug rašalo ir popieros 
išeikvojo berašydami apie kai kurias 
“tvirtumų linijas.” Atsimename Mažino 
(Maginot) tvirtumų liniją Franci joje, 
atsimename Mannerheimo tvirtumų li
niją Suomijoje, Siegfriedo liniją; 1941 
m. buvo atsiradusi (tų ekspertų galvo
se) ir “Stalino tvirtumų linija” Tarybų 
Sąjungoje.

Kai kur tokios tvirtumų linijos gero
kai pakenkė bendrajam Jungtinių Tau
tų reikalui. Imkime Mažino liniją. Fran- 
cijos “ekspertai” tvirtino, būk per ją vo
kiečiai nepraeisią, būk toji linija apsau
gosianti Franciją nuo vokiečių. Kadangi 
daugeliui francūzų galva buvo apsukta 
Mažino linijos nenugalimumu, tai toji li
nija Franci j ai daugiau, pakenkė negu pa
dėjo. Atsimename, kaip hitlerininkai len
gvai pei’ ją perėjo ir Franciją užkaria
vo!

______________________________ Laiave—Liberty, Lithuanian Daily

Siegfriedo tvirtumų linija didžiavosi 
vokiečiai, dėdami j on daug vilčių. Kur 
ji šianden? Sudaužyta! Mūsų kariuome
nė tai atliko ir šiandien mūsų armijos 
jau rytiniame Reino šone.

Mannerheimo tvirtumų linijos tik ši
puliai tepasiliko.

Kada 1941 m. Amerikos, Anglijos ir 
kitų kraštų “karo ekspertai” pradėjo 
pernelyg daug plepėti apie “Stalino tvir
tumų liniją”, tai Maskvos spauda aiškiai 
jiems pasakė: tokios Stalino tvirtumų 
linijos, kokią įsivaizduoja tūli ekspertai, 
pas mus nėra. Stalino tvirtumų linija yra 
visa Tarybų Sąjunga, visos Tarybų Są
jungą sudarančios tautos, visi šalies re
sursai, visi žmonės, — net medžiai ir 
akmenys!

Tai buvo gražiausias ir ryškiausias 
(be to, reališkiausias) tvirtumų linijų 
apibūdinimas. Nes kas gi yra nenugali
moji tvirtuma? Nenugalimoji tvirtuma 
yra ne tik po žeme paslėptos patrankos 
arba kulkosvydžiai, ne tik po žeme pa
slėpti karinių reikmenų sandėliai, ne tik 
upės su aptvirtintomis pakrantėmis, bet 
— ir tai vyriausiai — žmonės ir jų pa- 
sirįžimas, pasiaukojimas muštis. Visi 
žmonės, — ne tik tiek, kurie prie tų 
tvirtumų stovi. Kiek tie žmonės drąsūs, 
pasišventę, narsūs, pasirįžę mušti priešą, 
tiek gali būti tvirta jųjų tvirtuma!

Kad taip buvo, — aiškiausiai matome 
iš gyvenimo.

Pagal ‘ekspertų” teigimą, “Stalino 
tvirtumų linija” (pagal Dnieprą, pagal 
Dauguvą, etc.) buvo nugalėta. “Eksper
tai pradėjo plepėti: dabar jau po Tary
bų Sąjungos! Jie, mat, dar vis netikėjo 
Tarybų Sąjungos žmonių balsui, kad 
Stalino tvirtumų linija yra visa Tarybų 
Sąjunga.

Priešas buvo įsileistas giliau ir giliau. 
Jis buvo įsileistas net iki Stalingrado. 
Na, ir kas gi tuomet atsitiko?

Visi žinome!
Vokiečiai turėjo Siegfriedo tvirtumų 

liniją, bet ji nieko nereiškia, nes Vokie
tija yra silpna, kaipo tokia. Dabar, kai 
mūsų armijos pradėjo keltis per Reiną, 
kai jos pradės žygiuoti link rytų,—ma
tysime, kas bus! Vokiečiai niekur nesu
darys mums nei Raudonajai Armijai 
Stalingrado, neigi Leningrado. Jų Sieg
friedo linija reiškė tiek, kiek francū- 
zams reiškė Mažino linija, kiek suo
miams — Mannerheimo linija.

Šitaip kadaise išgarbintosios “neper
žengiamosios” tvirtumos pasiliks savo
tiškais mytais!

Kas Dirba Prieš Tarybų Sąjungą
— Dirba Prieš Savo Kraštą

' -Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:
Visi antisovietiniai elementai, ko

kios tautybės jie bebūtų, dirba prieš 
Kanados interesus. Ypatingai jie .dir
ba prieš darbo žmonių interesus. 
Trumpai tariant, jie dirba tam, kad 
po karo kanadiečiai neturėtų darbo ir 
stovėtų suplainėse. i

Jau ne vienas aukštas Kanados val
stybininkas nurodė, kad Kanados pre
kyba su Sovietų Sąjunga yra labai 
svarbus dalykas Kanadai dėl palaiky
mo gerlaikio po karo. Sovietų Sąjun
ga yra ir bus didžiausias Kanados ga
minių pirklys. Bet tą pirklį reikia už
sitikrinti. Kaip jį užsitikrinti?

Visų pirmiausiai reikia, kad Kana
dos ir Sovietų Sąjungos santykiai bū
tų draugiški. Jeigu Kanada nebus 
draugiška Sovietų Sąjungai, tai ji ne
turės ir užsakymų iš jos. O jos užsa
kymai gali siekti bilijonus dolerių.

Prie to, reikia pasitikėjimo ta ša
limi. Norint turėti didelius užsaky
mus, reikia sudaryti atatinkamas su
tartis, parduoti kreditan. Sovietų Są
junga, karo išvarginta, negalės pirkti 
viską už gryną auksą.

Kurie kursto Kanadą prieš Sovietų 
' Sąjungą, nori pastatyti prie valdžios 

antisovietinius politikierius, sabota- 
žuoja Kanados ir Sovietų draugystę, 
kenkia Kanados ateičiai, o ypatingai 
darbo žmonių interesams. Jeigu Ka
nados priešakiu atsistotų atžagarei

viai, kaip kad buvo krizio metu, tai jie 
vėl atsisakytų parduoti Kanados ga
minius Sovietams ir tokiu būdu užda
rytų Kanados fabrikus.

Kanados geri santykiai su Sovietų 
Sąjunga yra tiek pat reikalingi Kana
dos žmonėms, kaip ir Sovietų žmo
nėms. Kas įsivaizdina, kad Kanada ga
lės duoti visiems darbus be gerų san
tykių su tokiais kaimynais, kaip SS
RS, tas mažai ką nusimano.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO ^9
KLIEDANČIO ŽMOGAUS 

DŽIAUGSMAS
Tėvynės redaktorius pa

rašė editorialą ir pavadino 
jį, “Pritrenkė Amerikos 
Lietuvių Komunistų Lyde
rius...” Užsimanėme ir mes 
su ta “komunistų nelaime” 
susipažinti. Sakome, gal tų 
vargšų lyderių nė gyvų ne
beliko. Pasiskaitėme ir su
žinojome, kad visa ta jų 
“nelaimė” sukasi apie tą 
pačią mums labai seniai 
pažįstamąją senąją Lietuvą.

užtikrina, kad jiems užtik
rinęs valstybės sekreto
riaus pavaduotojas ponas 
Grew, kad Amerikos nusi
statymas nei nago juodimu 
nepasikeitęs.

Ir todėl jis džiaugiasi:
“Taigi, šiuo tarpu išrodo 

pusėtinai gerai: jei ne kur 
kitur, tai tame pačiame 
Washingtone dar plevėsuo
ja Lietuvos trispalve ir 
majastotingai kabo Lietu
vos žirgvaikis” (Tėvynė, 
kovo 23 d.)

Amerikos lietuvių komu
nistų lyderiai, — sako Pra
nas Bajoras — jau pranaša
vo Lietuvos nepriklausomy
bės pražūtį: jie džiūgavo, 
buk “netrukus” Amerika 
pripažins Lietuvą “tarybinė” 
ir kad, taipgi “netrukus,” į 
Ameriką atvyks tos “tarybi
nės” Lietuvos atstovas... šios 
“tranzakcijos” pra vedimui, 
jie pusėtinai palandžiojo 
musų valstybės departmen- 
tuose. Jie jau tikrino, buk p. 
žadeikis Amerikoje “atsto
vaująs ne Lietuvą, o tik pats 
save”. Jis savo viešuose su
sirinkimuose ir konferencijo
se priimdinėjo rezoliucijas, 
reikalaudami Amerikos vy
riausybės p. žadeikį “išde- 
portuoti” ir nemokėti jam ai-į 
gos. Paskutiniu laiku jie net 
paleido paskalą, buk Lietu
vos ministerio alga jau “už
šaldyta”. Tuo jie norėjo “įro
dyti”, buk Lietuvos reikalai 
Amerikoje labai blogoje ,pa-

i dėtyje ir kad gal “netrukus”! 
p. žadeikio vietą užims bent į 
kuris “tarybinės” Lietuvos 
pakalikas. Jie, kaip ta lapėj 
žiūrėdama į aukštai kabau-! 
čias vynuoges, vinguliavo uo
degomis ir laukė, kada turės j 
progos nuo Lietuvos atstovy-! 
bes Washingtone nuplėšti! 
Lietuvos trispalvę su žirgvai-i 
kiu ir jų vietoje iškelti So-j 
vietų vėliavą su kuju ir pjau-į 
tuvu... Bot, vargeli-vargeli tu i 
mano — kaip skaudžiai jie! 
nusivilė!
Mažai mes tenusimanom 

apie uodegas, bet jeigu ne
klystame, tai tokią pat “uo
degą” turi juk ir Tėvynės 
redaktorius. Nesame girdė
ję, kad kas nors ją būtų 
jau nupjovęs ir numetęs 
lietuviškam katinui suėsti. 
Todėl, rodos, negražu pri
kaišioti kitiems uodegas!

Kiek mažai bereikia Ba
jorui ir jo vienminčiam, 
kad taip garsiai ir smarkiai 

j apsidžiaugus: tik vieno ke
leto jardų sklypelio!

Tačiau, kaip atrodo, ne 
Iper ilgiausia teks nė tuo 
sklypeliu džiaugtis gal 
dar kelis mėnesius, dau
giausia metus kitus. Juk 
tik visai atsisveikinęs su’ 
blaivu protu žmogus šian
dien dar gali tikėti, kad 
Lietuva vėl pateks smeto
ninio tipo chuliganams ir 
kad Žadeikio Amerikos vy
riausybė anksčiau arba vė
liau nenuvys nuo to “skly
pelio.”

Tėvynės redaktoriaus 
kliedėjimas apie komunistų 
“džiūgavimus” yra bandy
mas savo neramią sąžinę 
nuraminti.

O kas liečia pranašavimą 
apie Lietuvos nepriklauso
mybės pražūtį, tai juk 
kaip tik smetonininkai, Ba
joro kolegos, jau seniai yra 
paskelbę, kad Lietuvos ne
bėra. Mes niekur nematė
me, kad komunistai būtų 
taip pranašavę. Jie, komu
nistai, prisimygę tvirtina, 
kad Lietuva, išlaisvinta iš 
nacių vergijos, pakilo nau
jajam gyvenimui. Ji buvo, 
yra ir bus. Ji laisva ir ne
priklausoma. Pirmu sykiu 
visoje lietuvių tautos istori
joje, jie sako, Lietuva ga
lės laisvai kilti į pirmiau 

! niekados negirdėtas kultū
rines aukštumas.

Lietuvos pražūties pra
našais yra ne komunistų 
lyderiai, bet desperacijoje 
atsidūrusieji k 1 e r i k a lų, 
menševikų ir smetonininkų 
vadai.

Komunistai d ž i a ugiasi
Kas liečia Lietuvą, tail visa Lietuva, o tie tik kele- 

Tėvynės redaktorius mums I to jardų sklypeliu!

Antradienis, Kovo 27, 1945

važiuos San Francisco kon-
ferencijon “Lietuvos teises 
apginti”, o apžvalgoje tei-

PATYS SU SAVIMI NE- 
BESUSIKALBA

Kaip atrodo, tai Chicagos 
kunigų Draugo redakcijoje 
žmonės vienas su kitu ne- 
besusikalba. Kovo 20 dienos 
editoriale “ALT ir San 
Francisco Konferencija” 
skaitome:

Viso pasaulio akys yra at
kreiptos į San Francisco kon
ferenciją, kuri prasidės ba
landžio mėnesio 25 d. Nors 
Lietuva negalės oficialiai jo
je dalyvauti, tačiau jos žmo
nės su dideliu nekantrumu 
lauks jos nutarimų. Jie lauks, 
kad ir jų teisės į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą ne
būtų paneigtos, kad Atlanto 
čarterio dėsniai ir Lietuvai 
būtų taikomi, kad Lietuva, 
kaipo taiką mylinti tauta, įei
tų į tarptautinę saugumo or
ganizaciją.

Mes, Amerikos lietuviai, 
žinodami, kad Lietuvos žmo
nės nebus atstovaujami San 
Francisco konferencijoj, turi
me pasirūpinti, kad lietuvių 
tauta bent netiesioginiu bū
du būtų reprezentuojama.

Džiugu yra konstatuoti 
faktą, kad Amerikos Lietu
vių Tarybos egzekutyvis ko
mitetas ir jos Informacijų 
Centras labai rimtai jau iš 
seniau ruošiasi, kad Lietuvos 
reikalai San Francisco kon
ferencijoj nebūtų užmiršti.
Bet tos pačios dienos ap

žvalgoje “San Francisco 
Konferencijos belaukiant”, 
į klausimą “Kas bus svars
toma?”, randame tokį atsa
kymą :

Nepaisant, kad konferenci
jos darbotvarkė dar nėra pa
skelbta, esamoji medžiaga ir 
ALT turimos informacijos 
leidžia susidaryti pakanka
mą vaizdą, kas dėl numato
mų konferencijos darbų.

Konferencija yra šaukia
ma svarstyti pokarinę tarp
tautinio saugumo organizaci
ją, išeinant iš Dumbarton 
Oaks metmenų.

Neabejotina, kad bus pa
liesta ir “senos” Tautų Sąjun
gos įpėdinystė. Tai ir viskas.

Jokie konkretūs ir specifi
niai pokarinės Europos struk
tūros klausimai San Francis
co, atrodo, nebus svarstomi. 
Vadinasi, tokie klausimai 
kaip sienų nustatymas, ar bet 
kieno nors suverenumo at
statymas ir t.t. iš viso liečia
mi nebus.
Editoriale sako, kad jie

gia, kad tokie dalykai, kaip 
“konkretūs ir specifiniai 
pokarinės Europos struktū
ros klausimai nebus svars
tomi.”

Tai koks tikslas jiems į 
San Francisco važiuoti ir 
laiką ir visuomenės pinigus 
eikvoti ?

Klerikalai ir menševikai, 
Į turi tiktai vieną tikslą: nu
važiuoti į San Francisco ir 
virti fašistinę smalą prieš 
Tarybinę Lietuvą. Jie ma
no, kad jie konferencijos 
delegatų tarpe suras tokių 
durnių, kurie duos jiems 
savo ausį tos smalos įpilti.

KĄ KRIENAS SAKO-

Kiekvieną gerą darbą ga
lima atlikti dar geriau; ar
ba — vis dar būna vietos 
pagerinimui.

Tik labai geras katalikas 
ir kiekvienas geras komu
nistas pasako teisybę.

Pasirodo, kad japonus, 
kaip ir blakes, geriausia yra 
naikinti ugnimi — deginant 
jų miestus ir lizdus.

Kur tik yra netikslumai, 
ten kyla zurzėjimai.

Kovo mėnesio bangos — 
šlbgų bangos, kurios litera
tiškai tapo žinomos nuo 
Romos valdono Juliaus Ce
zario laikų.

Mūsiškius pro-nacius ir 
kryžiokus, manau, tinka
miau būtų vadinti atžaga
reiviais, kadangi didžiumo
je jie yra bukapročiai atža
gareiviai.

Newyorkiškis tipas: daug 
žinąs, daug išmanąs, bet 
nemokąs pasakyti “Labas 
Rytas” ir negalįs tiesiai į 
akis pažvelgti.

Pasigrožėjau ir aš pažan
gaus bostoniečio Petro Šve
do sūnaus leitenanto at
vaizdu. Dar taip neseniai 
jis buvo berniukas, o dabar 
—kandidatas į didvyrius!

Rimtas pijokas po barą 
nesišvaisto, bet punta savo 
vietoj, kaip arklys prie sa
vo ėdžių, kadangi jis turi 
bent arklio sensą.

Pr. Krienas.

Mes Tęsiame Žalgirio Laukuose Pradėtą Žygį
Ir štai prasidėjo ilgai 

lauktas puolimas. Kai kitą 
dieną atėjo įsakymas pra
dėti puolimą, lietuviai rau
donarmiečiai sutiko jį di
džiausiu entuziazmu. Kiek
vienas džiaugėsi, galėda
mas dalyvauti Lietuvos te
ritorijos' išvalymo užbaigia
mose kautynėse. Visi degte 
degė noru kuo greičiausiai 
išvaduoti brolius žemaičius 
iš vokiečių letenos.

Kai pasigirdo seniai lauk
tas ženklas, mūsų kovotojai 
kaip vienas pakilo iš savo 
žemėje iškastų slėptuvių, iš 
pamiškės, kur buvo susitel
kę puolimui, ir atrodė nėra 
pasaulyje jėgos, kuri galė
tų sulaikyti šį lietuvių ver
žimąsi pirmyn.

Mūsų artilerija buvo ge
rokai apdaužiusi priešo ug
nies taškus dar prieš pra
dedant puolimą, tačiau kai 
kurie tų taškų vėl buvo at
giję ir bandė kulkosvaidžių 
bei minosvaidžių ugnimi 
sulaikyti mūsų kovotojus. 
Tačiau lietuviai raudonar
miečiai, rūsčios neapykan
tos gimtosios . žemės engė
jams — vokiečiams kupini, 
vis labiau artėjo prie prie

šakinių hitlerininkų linijų.
Sunkiuose mūšiuose išva

duoti Lietuvos plotai lieka 
užnugaryje. Puolimas ne
sulaikomai plečiasi, ir su
daužytos vokiečių techni
kos laužai žymi Raudono
sios Armijos lietuvių kovo
tojų kelią. Spalio 8 d. vaka
re daliniuose pasklinda 
džiaugsminga žinia — mū
sų lietuviškasis junginys 
susilaukė aukšto įvertini
mo: Vyriausiojo Kariuome
nės vado Tarybų Sąjungos 
Maršalo drg. Stalino padė
kos.

Kur gi dingo nuovargis! 
Atrodo, kad nesijaučia ir 
sunkus, beveik 100 kilomet
rų per šias kelias dienas 
nueitas kelias. Visi supran
ta, kad drg. Stalino padėką 
už parodytąją drąsą yra 
kartu ir paraginimas nau-' 
jiems žygiams, šaukimas į 
tolimesnę kovą.

Po 7 puolimo dienų kiek
vienas mūsų junginio ka
rys su pasididžiavimu suži
nojo, kad per šį laiką, su 
kovomis buvo praeita apie 
150 kilometrų, išvaduota 
daugiau kaip 400 gyvena
mųjų vietovių, jų tarpe 8

miesteliai, sunaikinta 4dau
giau kaip 1300 hitlerininkų, 
o taip pat 15 vokiečių tan
kų, 67 kulkosvaidžiai, pa
imta daug sandėlių su įvai
riu kariniu turtu.

Nujausdamas savo arti
mą galą, priešas deda visas 
pastangas, kad sulaikytų 
mūsų puolimą, atitolintų 
savo pralaimėjimo valandą. 
Jis meta į mūsų junginio 
barą savo kituose frontuo
se jau apdaužytas divizijas, 
nuolat kontratakuoja. Mū
sų kovotojams tenka atlai
kyti po 8 — 10 kontratakų 
į dieną, kai kuriose jų da
lyvauja po 50 - 70 priešo 
tankų. Nuo 3-čios valandos 
ryto, dar neišaušus, prasi
deda kulkosvaidžių 
tratėjimas, kaukia minos, 
urzgia tankų motorai, bet 
lietuviai sudaužo visus 
priešo mėginimus prasi
veržti, padaro jam didelių 
nuostolių. Per dvi gynimosi 
mūšių dienas mūsų jungi
nio kariai sunaikino 42 prie
šo tankus, jų tarpe nemaža 
“Tigrų”, 15 transporterių, 
daugiau kaip 2000 priešo 
kareivių ir karininkų. Už 
šiuos sėkmingus gynybos

mūšius lietuviai kariai su
silaukė Armijos ir Fronto 
Karo Tarybų padėkos.

Gerai kaunasi jaunieji 
kovotojai, tik neseniai at
vykę į junginį. Per trejus 
okupacijos metus kentėję 
v o k i e čių pasityčiojimus, 
matę jų žvėriškumus, nete
kę nuo šių rudųjų barbarų 
rankos savo artimųjų ir gi
minių, netekę savo tėvų ū- 
kio ir turtų, jaunieji kovo
tojai, tik neseniai prisiekę 
ištikimai kautis dėl savo 
socialistinės Tėvynės laisvės 
ir nepriklausomybės, gar
bingai pateisina savo duo
tąją priesaiką, aukštai pa
laiko savo junginio kovose 
prieš okupantus iškovotą 
garbę.

Mūsų protėvių dar Žalgi-' 
rio laukuose pradėtąjį žygį 
— vokiškojo žvėries naiki
nimą jo paties urve —gar
bingai atsidavę tęsia dabar 
mūsų lietuviškieji Raudo
nosios Armijos junginiai. 
Lietuviškieji pulkai vis to
liau žygiuoja į vakarus...

Raibūnas.
Veikiančioji Armija

1944 m. spalis.
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TALKON LIETUVAI
Išlaisvinta Lietuva Rūpinasi Savo Karių Šeimomis

Vilniaus Tiesoje randame 
įdomų straipsnį apie tai, 
kaip laisva Tarybinė Lietu
va stengiasi suteikti visoke
riopą pagalbą toms šei
moms, kurių sūnūs tarnau
ja Raudonojoje Armijoje. 
Straipsnio autorius yra A. 
Liepinis. Tarp kitko, jis ra
šo:

Karas su vokiškaisiais 
grobikais pareikalavo iš 
lietuvių tautos imtis ginklo 
ir drauge su kitomis tary
binėmis tautomis stoti ginti 
savo laisvės. Tūkstančiai 
lietuvių karių, susiforma
vusių į lietuviškųjų jungi
nių dalinius, dalyvauja ko
voje su vokiškaisiais grobi
kais.

Vieni išėjusiųjų į Raudo
nąją Armiją paliko namuo
se savo tėvus, kiti paliko 
savo žmonas ir vaikus. Ta
rybinė vyriausybė, gerai 
suprasdama likusių namiš
kių padėtį, teikia šeimų ap
rūpinimui kuo didžiausią 
dėmesį ir visais atžvilgiais 
jas globoja. Tam reikalui ir 
yra sudaryta speciali Ka
rių Šeimų Valstybinio Ap- 
rūpinirųp ir Buities Sutvar
kymo Valdyba su skyriais 
prie visų miestų ir apskri
čių vykdomųjų komitetų.

Karių šefinų Valstybinio 
Aprūpinimo ir Buities Su- 

i tvarkymo Valdybos Užda
viniai

Apie karių Šeimų Valsty
binio Aprūpinimo ir Buities 
; Sutvarkymo Valdybos už- 
! davinius teikėsi smulkiau 
’painformuoti šios Valdybos 
viršininkas drg. St. Brašiš- 
kis.

— Mūsų Valdybos užda- 
! vinys, — sako drg. viršinin
kas — yra ne tiek pačiai 

i rūpintis savais resursais 
pašauktųjų Raudon. Armi- 
jon karių šeimomis, kiek 
globoti tas šeimas ir suda
ryti sąlygas, kad visos mū- 

įsų respublikos įstaigos ir į- 
monės kiekvienu atveju at
sižvelgtų į karių šeimas ir 
teiktų joms paramą, kuri 
tik pasirodo esanti reika- 

ilinga.
Sekmingesniam karių 

šeimų aprūpinimui vykdyti 
atskirose Tarybų Lietuvos 
vietovėse prie kiekvieno 
miestų ir apskričių vykdo
mojo komiteto yra sudaly
ti Karių Šeimų Valstybinio 
Aprūpinimo ir Buities Su
tvarkymo skyriai, kurie y- 
ra jau pradėję savo darbą.

Kas Daroma Karių šei
moms Aprūpinti ir Jų 

Buičiai Sutvarkyti
“Karių šeimų Valstybi

nio Aprūpinimo ir Buities 
Sutvarkymo skyriai moka 
jau karių šeimoms pašal
pas, o jeigu pašauktasis y- 
ra žuvęs ar dingęs be ži
nios — išmokamos jo šei
mos nariams pensijos. Be 
to, suteikiama pašauktųjų 
šeimoms parama maisto, 
drabužių, kuro, žemės ap
dirbimo ir kitokiuose reika
luose. Maisto kortelės karių 
šeimoms išduodamos tos 
pačios įstaigos, kurioje pa
šauktasis dirbo prieš išei
damas į kariuomenę. Nie
kas neturi teisės kario šei
mos išmesti iš buto. Butų 
nuoma karių šeimoms visa
da yra mažesnė, kaip ki
tiems gyventojams. Išėju
siojo gi kariuomenėn buto 
dalis visai atleidžiama nuo 
nuompinigių mokėjimo. Bu
tai karių šeimoms suteikia
mi pirmoje eilėje. Yra iš
skirti tam tikri drabužių 
kontingentai iš atsiųstų iš 
Amerikos dovanų, kurias 
paskirstyti pavesta vykdo
miesiems komitetams. Da
romos pastangos prie vals
čių vykdomųjų komitetų

sudaryti iš vietinių resur
sų (malūnų rinkliavų, apsi- 
dėjimų ir p.) maisto gami
nių fondus, iš kurių bus re
miamos karių šeimos. Da
romi taip pat žygiai suor
ganizuoti talkas kurui pa
šauktųjų šeimoms atvežti. 
Šiaulių, Raseinių ir Panevė
žio apskrityse buvo suorga
nizuotos vietos valstiečių 
talkos padėti pašauktųjų 
šeimoms nuimti nuo laukų 
derlių. Pabrėžtina ir tai, 
kad karių šeimos turi visą 
eilę lengvatų mokesčių ir 
privalomų valstybei prista
tymų reikaluose. Taigi ka
rių šeimoms padedama vi
sokiomis priemonėmis.

Aprūpinant valstiečius 
žeme, pirmoje eilėje duoda
ma žemė karių šeimoms. 
Vilniaus apskrityje jau 30 
karių šeimų gavo žemės 
nemažiau kaip po 10 ha. 
žemės vienas tarybinis par
tizanas. Utenos apskrityje 
gavo žemės 100 karių šei
mų. Kauno apskrityje ke
lioms dešimtims valstiečių, 
kurių šeimų nariai yra išė
ję į Raudonąją Armiją, iš
sirūpina lengvatų privalo
mų pristatymų valstybei 
normų sumažinimo reika
lu.

Vokišku ją Budelių Siautėjimas Pakuonyj Pirmieji
Kaip Buvo Sudegintas 

Pakuonis
Septyniasdešimt metų senu

tė, valstietė Kalasauskienė
{Lietuviškajame Raudonosios Armijos Junginyje)

Pirmiesiems Raudonosios Aj-: 
mijos daliniams įžengus Į 
valsčiaus ribas, tiek pačiame;
miestelyje, .tiek ir visame vals
čiuje veik visi pastatai buvo li
kę sveiki. Džiaugdamiesi vals
tiečiai vaišino raudonarmiečius 
ir tikėjosi, kad žiauri fronto 
šmėkla nuslinko nuo jų. Deja, 
mažą raudonarmiečių daliuj
puolė stiprios vokiečių tankų' 
voros. Atkakliai ir ryžtingai Į 
traukdamasis dalinys kovėsi'
bolševikišku patvarumu. Hit
lerininkų lavonai tysojo lau
kuose. Tačiau pirmieji šaunūs 
kovotojai, didžiulės mechani
zuotos masės spaudžiami, tu
rėjo pasitraukti. Tada prasi
dėjo miestelio ir paskiri] sody
bų deginimas. Privažiuodavo 
prie namo tankas, stogą ir 
sienas apliedavo skysčiu, iš
leisdavo liepsnos srovę ir visą 
pastatą apimdavo liepsnos jū
ra. Paskui tankas pasukdavo 
prie kito namo. Atstatę pa
rengtus šauti automatus, sto
vėdavo hitlerininkai šalia de
gančių namų ir iš skausmo 
klykiančioms moterims, rau
dantiems seneliams ir verkian
tiems vaikams nieko neleisda-
davo išsinešti. Traškėdami de
gė pakuoniečių pastatai, degė 
ir visas jų turtas, kurį buvo 
įgiję kruopščiu triūsu ir kru
vinu savo darbu.

Kai liepsnos laižė gyvena
muosius namus, su žvėrišku 
šaltakraujiškumu budeliai pri
siartino prie mokyklų pasta
tų. Netrukus graži, septynių 
komplektų, dviejų aukštų mo
kykla, kuri buvo neseniai pa
čių pakuoniečių pastangomis 
atremontuota, taip pat degė 
aplieta mazutu. Neišvengė ug
nies ir gražūs valsčiaus savi
valdybės bei kooperatyvo pa
statai. Visas Pakuonis buvo
paskendęs liepsnose. Už me
džių, kiek atokiau, stovėjo 
bažnyčia. Ugnis jos nesiekė. 
Tačiau hitlerininkai ir čia ra
do išeitį: jie užminavo Pakuo
nio bažnyčią ir ją išsprogdino. 
Barbaras atliko savo darbą.

Už Ką Jas Sušaudė?
Nujausdami neilgą savo 

siautėjimą Pakuonio apylinkė
se, šie žvėrys savo pagiežą 
pradėjo lieti ant nekaltų mo
terų.

Elena, vedė slėpti vienintelę 
karvę. Pribėgęs vokietis šau
tuvo buože parmušė šią senu
tę ant žemės ir keliais revol
verio šūviais nušovė.

Kita valstietė, Ragickienė 
Ona, su savo nepilnamečiu sū
num iš laukų vedėsi arklį. Ir 
Ragickienę ištiko senutės Ka- 
lasauskienės likimas: vokietis 
nušovė ją pačią, jos arklį ir 
peršovė jos sūnų. Ragickis,’ 
sunkiai sužeistas, dar šiandien 
tebeguli ligoninėje.

Kryžminė Kulkosvaidžių 
Ugnis i Valstiečius

Raudonoji Armija forsavo 
Nemuną. Liepsnojanti Pakuo
nio apylinkė drebėjo nuo ka- 
tiušų pergalingo griausmo. 
Būrelis valsčiaus gyventojų, 
tūnoję vienoje duobėje, sten
gėsi pabėgti į saugesnę nuo 
šūvių vietą: sulinkę seneliai ir 
moterys, maži vaikiai ir mer
gaitės gelbėjosi nuo mirties. 
Dviejose landynėse lindėję 
hitleriniai žvėrys pastebėjo šių 
žmonių bėgimą. Jie į valstie
čius paleido kryžminę kulko
svaidžių ugnį ir išskynė 14 
žmonių. Tarp kitų buvo nu
šauti šie Pakuonio valsčiaus 
gyventojai: J. Garmus, Kaza
kevičius, K. Čepėnas, M. Gar- 
miūtė, M. Bieliūnaitė ir kiti, 
atvykę iš tolimų vietovių.

Kruvini, sutriuškintais sąna
riais ir išplėštomis kūno dali
mis, apšviesti besileidžiančios 
saulės spindulių, jie gulėjo, 
kai įžengė forsavę . Nemuną 
stiprūs raudonarmiečių dali
niai. Pakuonio apylinkes den
gė degančių sodybų dūmai. 
Tarp aimanų sklido rūstūs, 
keršto pritvinkę, likusių gyvų 
pakuoniečių garsai:

—Mes atkeršysime už jus.

Vakar buvau Pakuonyje. 
Mačiau sudegintas savo tėviš
kės žemelės sodybas ir aplan
kiau nekaltai nužudytų kapus.

Tai mažutė dalelė to sadisti
nio barbariškumo, kurį įvykdė 
hitleriniai žvėrys, bėgdami 
nuo triuškinančių Raudonosios 
Armijos smūgių. Su jais už tai 
bus atsiskaityta. Tą žino kiek
vienas pakuonietis...

P. Mitas.

Ankštoj, mažoj, menkai ap
šviestoje žeminėje susirinko 
daugiau kaip dešimt raudonar
miečių jaunuolių, kurie pada
vė prašymus įstoti į komjauni
mo organizacijos eiles.

Prasidėjo komunistinio jau
nimo kuopelės posėdis.

Daug kartų man teko būti 
fronte esančiame lietuviškaja
me Raudonosios Armijos jun
ginyje. Lietuviai raudonarmie
čiai dažųai įstodavo į komjau
nimo eiles kelias minutes prieš 
eidami į ataką, arba tuoj po 
kautynių, kartais net sužeisti.

Bet tada tai įvykdavo kaž
kaip nepastebimai, įprastai. 
Sunkiausiuose gyvenimo mo
mentuose — gyvybės ir mirties 
angoje — jaunąs kareivis no
rėjo išreikšti konkrečioje for
moje savo jausmus bei pasiry
žimą, reikalui esant, net savo 
gyvybę tėvynei paaukoti.

Bet šis posėdis menkai ap- 
šviestoje žeminėje, įvykęs toli 
nuo primų jų fronto linijų, ma
ne giliai paveikė. Penkias va
landas aš sėdėjau žeminėje su
jaudintas komjaunimo kandi
datų pasakojimų.

— Tai pirmieji prašymai — 
prabilo ordinu apdovanotas vyr. 
seržantas Bikelis, bataliono 
komjaunimo’ organizatorius. 
Bet aš manau, kad šie prašy
mai ne pirmieji šitame naujai 
sudarytame lietuvių dalinyje. 
Simboliška yra tai, kad pirmie
ji, neseniai išėję iš pogrindžio, 
jaunuoliai, prašantieji priimti 
juos į komjaunimo organizaci
ją, yra aprengti raudonarmie
čių drabužius. Trumpi ir. pa
prasti komjaunuolių žodžiai: 
“Prašau priimti mane į kom
jaunimo eiles. Noriu ‘ kovoti 
prieš mano liaudies priešus iki 
galutinio jų sutriuškinimo.” Ir 
jaunuoliška ranka tvirtai jau 
laiko šautuvą, pąruoštą kovai.

Vyr. seržantas perskaito pir
mąjį prašymą: Martišauskas 
Juozas, gimęs 1924 m., lietuvis, 
iš Garliavos valse., Pagirių 
km., žemdirbys.

Martišauskas .Juozas pasako
ja savo biografiją. Jis kalba 
nelygiu tonu. Jis pareiškia, 
kad “teisybę sakant, neturiu ko 
papasakoti, nes nieko ypatingo 
mano gyvenime neatsitiko, tik
tai daug vargų bei kančių pa
tyriau.” Jo tėvai turėję pusę

hektaro žemės. Nuo pat jau
nystės dirbę dvarininkui ir 
miško darbus.

Kai karas prasidėjo, jis bu
vęs 17 metų. Evakuodamasis 
jis Juros miestely drauge su 
dvidešimčia komjaunuolių bu
vęs suimtas. Du mėnesius jis 
sėdėjęs Marijampolės kalėjime. 
Paskui, policijos lydimus, juos 
nuvarę dirbti į durpyną. 1942 
m. gegužės mėnesio pabaigoje 
Jūros-Kazlų-Rūdos geležinkelių 
ruože buvo susprogdintas ka
rinis ešelonas. Juozas suima
mas. Trumpam laikui palei
džiamas, o 1944 metų pradžioje 
patalpinamas vėl į Marijampo
lės kalėjimą. Raud. Armijos 
atvykimas jį išvaduoja iš nuo
latinių policijos persekiojimų.

Baigdamas pasakoti savo bio
grafiją, Martišauskas sako: 
“Vokiečiai — laukiniai žvėrys. 
Jie visus persekiodavo, visus. 
Dabar mes turime juos sunai
kinti ir tik tada vėl galėsim 
ramiai gyventi.”.

Martišauskas buvo priimtas 
komjaunimo nariu visais bal
sais.

Antras prašymas Narausko 
Romo, gimusio Šančiuose 1924 
m., šaltkalvio. Ir atsiskleidė 
prieš mano akis kito jaunuolio 
kančių kelias. Kai vokiečiai už
grobė Lietuvą, Narauskas dir
bo Tilmanso fabrike. Jis, kartu 
su 16-18 metų jaunuolių grupe 
buvo nuvarytas į Vokietiją, į 
“papildomus amato kursus.” 
Tačiau mokymas vyko ten ne 
mokykloje ar fabrike, bet vo
kiško pono dvare, kur jie buvo 
žiauriai eksploatuojami. Na
rauskas ir jo draugai mėgino 
pabėgti, bet jiems nepavyko. 
Narauskas degė noru grįžti į 
savo gimtinę. Susirgęs apendi
citu, jis po operacijos tol plėš
davo tvarsčius ir neleisdavo iš
gyti žaizdai, kol jį pripažino 
“netinkamu” ir atsiuntė atgal 
į Lietuvą.

Bet daug vargų teko patirti 
ir grįžus Lietuvon. Kartą per 
“medžioklę” gestapininkai jį 
pagavo ir pasodino į kalėjimą, 
o paskui -nusiuntė į civilių be
laisvių stovyklą. Per trejus 
okupacijos metus nemaža ken
tėjo ir jo šeima. Brolis ir da
bar tebeskursta katorgos dar
buose Vokietijoj. Jo motina mi
rė vargų ir sielvarto nukamuo-

ta. Narauskas, degęs noru ko
voti su mūsų liaudies amžinai
siais priešais, ir pasiryžęs pa
rodyti kovingumo pavyzdį, taip 
pat buvo priimtas į komjauni
mo eiles. Paskui papasakojo 
savo biografiją Bučinskas Zig
mas iš Pažaislio valse., Valskis 
Jonas iš Kėdainių apskr., Kra
kių* valse. Ažitėnų km., Pūras 
Petras iš Rumšiškių valse. Kas
kart, kai jaunuoliai imdavo pa
sakoti, aš galvodavau: nejaugi 
vėl išgirsiu tą pačią patirtų 
vargų, kančių, persekiojimų 
bei žvėriškumo istoriją?

Ir aš girdėjau.
Bet niekas jų nesiskundė. 

Paprastais ir smarkiais žo
džiais jaunieji kovotojai nupa
sakodavo, kaip buvo nužemin
ta jų savigarba per tuos klai
kius vokiečių okupacijos metus.

Į susirinkusius prabyla kom
jaunimo organizatorius seržan
tas Bikelis.

— Aš matau, kad niekas jū
sų nepasidavė prispaudėjui. 
Kiekvienas jūsų pagal savo jė
gas priešinosi. Nepaisant to, 
kad jūsų kova prieš okupantą 
nebuvo tinkamai organizuota, 
vis dėlto vokiečiai neįstengė 
pravesti krašte nė vienos mobi
lizacijos. Jūs aktyviai sabota
vote priešo įsakymus. Ir, gal 
būt, ne vienas jūsų už nuveik
tus darbus bus apdovanotas.

Neapsakomi buvo Lietuvos 
jaunimo vargai vokiškos oku
pacijos metu. Stankevičius Jus
tinas iš šakių apskr., Jankų 
valse, pasakoja kaip vokiečiai 
nušovė jo pusbrolį ir dėdę. Jam 
su tėvu pavyko pabėgti. La- 
dauskas Bronius, kilęs iš Kau
no, 1940 tarybiniais metais uo
liai mokėsi. “Man buvo atsivė
rę, — pasakoja jis, — laimės 
vartai. Bet šituos vartus užra
kino vokiečiai, užgrobdami 
Lietuvą.” Savo mokslo knygas 
jis ilgai saugojo, bet vargo pri
verstas .pardavė jas, kad gale-
tų duonos nusipirkti.

Balys Žukas, šaltkalvis. Jis 
du kartus buvo kalinamas Kau
no kalėjime. Kai vyr. seržan
tas Bikelis jį paklausė, ką vei
kęs, kai kalėjime nesėdėjo, Žu
kas trumpai atsakė:

— Klajojau.
Klajojo Valskis Jonas iš Kė

dainių apskrities. Gestapinin
kai buvo pagavę, bet jis pabė
go iš jų rankų ir vėl klajojo. 
Klajojo ir Bučinskas Zigmas iš 
Petrašiūnų, ir Drumstas Ro
mualdas iš Rumšiškių " valse. 
Lėliškių km., ir Skromovas 
Vincas. Visais Lietuvos keliais 
bei vieškeliais, iš kaimo į kai
mą klajojo jauni lietuviai,’ iš
tremti iš savo tėviškės, bena
miai savo gimtinėje.

Daugelis tų klajūnų nuėjo į 
miškus kovoti drauge su parti
zanais. Skromovas Vincas pa
bėgo iš vokiškosios katorgos 
darbų. Vos tik grįžusį į Lietu
vą gestapininkai jį pagavo. 
Skromovas dėjosi bepročių, dėl 
to jį laikinai paleido. Bet ne
trukus, naktį, atėjo grupė ges
tapininkų jo suimti. Tada jisai 
pabėgo į mišką. Jo brolį ges
tapininkai nušovė. Tačiau už 
brolio mirtį jis atsilygino. Ne
veltui partizanų būrys, .kuria
me jis veikė, vadinosi “Kerš
tas.”

Keršto jausmas kasdien 
brendo jaunuolių širdyse. O 
dabar lietuvių jaunuoliai, gavę 
ginklus, gali atkeršyti priešui. 
Čia ankštoje žeminėje, komjau
nimo kuopelės posėdyje, aš 
kiekvienoje kalboje girdėjau 
išreikštą gilų dėkingumą Rau
donajai Armijai už lietuvių že
mės išvadavimą iš priespau
dos. Kiekvienas jų prisiekė ati
duoti savo jėgas, o reikalui 
esant net ir gyvybę, kad tik 
greičiau išlaisvintų vergovėje 
likusius brolius, ir kovoti tol, 
kol priešas bus visiškai su
triuškintas.

Tą vakarą į komjaunimo ei
les buvo priimta vienuolika 
jaunuolių, mobilizuotų į lietu
viškųjų dalinių eiles.

Vėlų vakarą aš išėjau iš že
minės. Mane palydėjo vyr. ser
žantas Bikelis. ‘

— Tai pirmieji, — paaiškino 
jis man. — Mes jau gavome 
šimtus prašymų. Dabar, po vi
so to, ką mūsų jaunimas per
gyveno, aišku, kad jų kelias

PHILADELPHIA, PA.
' Kas Veikiama?

įvyko susirin- 
Pagalbos Tei- 
raportų paaiš- 
šį mėnesį nu-

Kovo 17 d. 
k imas Lietuvai 
kimo Kom. Iš 
kėjo, kad per
dirbta darbo nemažai dėl pa
galbos Lietuvai. Aukų pini
gais gauta net $426.85 per 
mėnesį. Stambiausią auką 
įteikė Lietuvių. Republikonų 
Susivienijimas — $200. Tai 
jau antru kartu po tokią su
mą aukoja minimas susivieni
jimas. Kas žin, kur randasi ki
ta tokia draugija, kuri būtų 
aukojus jau $400?

Priduota aukos surinktos 
per d. P. Bačansko laidotuves 
$113.50. Per d. Mizaros pra
kalbas surinkta $98.35. Kur- 
žinsko auka, $10, J. Stasiu- 
kaičio $5.

Pirkta vėl naujų drabužių 
už $454 su centais. Svederių 
mezgėjos gerai darbuojasi. 
Siuvėjos naujų vaikams dra
bužių jau pasiuvę nemažai 
suknelių iš veltui gauto aude
klo iš dirbtuvių.

Rinkimas padėvėtų drapa
nų biskį atslūgęs, bet renka
mos, reikėtų dar pasmarkinti. 
Todėl visų Laisvės skaitytojų 
prašome susidomėti rimtai 
šiuom reikalu ir kas ką tik su
sitinkat, tai pakalbinkit, kad 
paaukotų drabužių. Gavę pa
sižadėjimą, praneškite komi
tetams: dd. A. šmitui, 5809 
N. Fairhill St. ar patelefonuo
kite WAV 2538. Ar P. Mack, 
1218 Wallace St., telef. PRE 
6057. Tuomet bus paimti dra
bužiai ir atliktas labai naudin
gas darbas.

wards, Mrs. V. Urbienė, Mr. ir 
Mrs. Kaz. Kairaitis, K. Bui- 
nauskas, R. Merkis, S. Wolf 
ir Mrs. C. Seaman.

Po $1: S. Sitkowski, Ted 
Pajarskis, A. Naujunas, Ant. 
Bareikis, L. Radel, Kaz. Viko- 
nis, V. Scotch, A. Macelis, P. 
Plungys, E. Malukiutė, Mrs. 
M. Miller, Jul. Vaitkus, Mrs. 
M. Stankaitiene, A. Pilkauskie
nė, Šimkienė, J. Normantas, 
7j. Tamulis, A. Batulionis, Gri
galiūnas, Chas. Bugenski, J. . 
Baltušis, Mrs. Sheridan, J. So
kol, Jonas Petkus, J. Gružaus
kas, Alex Tarozas, Geo. Luko- 
sevičia, A. Galkus, M. Sus- 
kauskas, Mrs. M. Marko; 
Frank Erb, F. Leib, M. Smith,
M. Kazlauski, J. Kasinskas, 
Kaz. Vasiliauskas, Chas. Calg,

Į W. Shemones, Stanley Bach.
P. Kristaponis, Jos. Mockunas,
N. N., N. N., Nasilano, M. 
Deksnis, Kaz. Gramošauskas, 
P. Kutra, Sugintas, J. Pakalnis 
ir B. Banis. Smulkių $1.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū, kaip auka
vusiems pagalbai Lietuvos 
žmonių, taip ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

S. Kliubietis.

Kovo 18 d. Lietuvių Repu
blikonų Susivienijimas turėjo 
parengimėlį dėl naudos Rau-r 
donojo Kryžiaus, šiam tikslui 
kliubas ir yra paskyręs du šim 
tu dolerių, o parengimėlyj su
dėjo atsilankiusieji $150.50. 
Sykiu turėjo ir programėlę.

Pirmininkas d. J. Biekšas 
perstatė pakalbėti kliubo pir
mininką J. Lukaševičių. Taip
gi, rodyta krutami paveikslai 
iš Raud. Kr. darbuotės karo 
lauke.

Po to padainavo keletą dai
nelių merginų choras iš Inter
national Institute, po vadovys
te Rožės Merkiutės (Behmer). 
Tai įdomus chorelis, dešimts 
mergaičių, priklausančių net 
septynioms tautoms, žinoma, 
visos čia augę ir gimę, bet

Newark, N. J
Prakalbos Jvyko; Aukų 

Sukelta

Mes, newarkieciai irgi at
likome savo pareigas, nors, 
tiesą reikia pasakyti, kad tos 
pareigos atliktos daug vė
liau ir gera dalis mūs rengė
jų neprisidėjo prie šio darbo, 
tačiaus visgi dalį nudirbome.

Kovo 15 dieną pas mus kai- ' 
bėjo svečias draugas Andrulis 
iš Chicagos, dienraščio Vilnies 
redaktorius. Kalbėjo apie va
landą 
Pirma 
ir jos 
gaujų
abelnai apie 
tautos viena po kitai išlaisvi
namos ir kuriamas naujas de
mokratinis gyvenimas.

Draugas Andrulis gražiai iš
aiškino tų naujų žmonių ku
riamus darbus ir taip aiškiai 
šviesiai žiūrint į savo ateitį, 
pasitikint savo jėgomis ir 
litiniais žinojimais savo 
duočių.

Kadangi šios prakalbos 
vo surengtos darbo dienos

ir pusę dviem atvejais, 
apie išlaisvintą Lietuvą 
atsteigimą, kuri nacių 

nuteriota; o antru kart 
situaciją, kur

po-
už-

bu- 
va-

stebėtina, kaip aiškiai taria ^ara jr c]ar taip trumpu laiku,
dainų žodžius, rusiškus, len
kiškus, italijoniškus ir lietu
viškus. Rodosi, kad kiekviena 
jų gerai kalba lietuviškai.
Raudonajam Kryžiui Aukavo 

Sekamai:
Walter Talunas $25.
Mr. ir Mrs. J. Stankus $20.
Po $5: Frank Stankus, Mr.
Mrs. J. Davidonis, Mr. irir

Mrs. D. Baliukevičiai, Z. Kriš- 
taponis, Mrs. Helen Talunas, 
Frank Dulinskas, Mr. ir Mrs. 
J. Biekša ir Pet. Zaleckas.

Po $2 aukavo: Jack Ed-

veda į komjaunimo organizaci
ją-

Kiek lukterėjęs jis pridūrė:
— Ir aš, gal būt, už savo gy

vybę esu dėkingas komjauni- 
mui. Komjaunimas mane mokė, 
kaip kovoti su priešu, komjau
nimas man parodė tiesųjį ke
lią, kaip atnešti didesnę naudą 
savo liaudžiai.

Vyr. seržantas Bikelis staiga 
nutraukė savo kalbą. Mes ėjo
me tylėdami. Tiktai mėnulio 
sidabrinėje šviesoje matėsi že
minių šešėliai. O prie kiekvie
nos jų stovėjo ginkluota sargy
ba.

— Jie dabar miega ramiai, 
mano jaunieji broliai lietuviai, 
— pagalvojau aš. — Iš visur 
jie čia atvyko, iš viso krašto. 
Jie dabar raudonarmiečiai — 
kovotojai.

Jie stiprūs ne vien moder- 
niškiausįais ginklais, bet ir gi
lia neapykanta vokiečiui, — 
amžinajam mūsų tėvynės prie
šui. O tai užtikrina mūsų per
galę. J. J o sode.

(Tiesa)

tai nebuvo galima gerai išgar
sinti. Visgi, kad ir neskaitlin
gos prakalbos, bet sukelta Lie
tuvos broliams pagalbos $75.

Aukojo:
Dr. ir žmona Kaškiaučiai 

$10.
Po $5: Petras Tamašauskas 

(per Andrulį), K. Anuškis, V. 
P. šimanauskai, Ona Laba- 
šauskienė.

Po $2: J. Kairis, A. B. Kuš- 
liai, O. V. Žilinskai, J. M. Ži
linskai, G. Žukauskas, A. Ka- 
zavičius ir J. Paukštaitis.

Po $1: A. Kazakevičienė, J. 
želionis, H. P. Pavalkiai, Ar
lauskas, J. Marcinkevičius, 
Baziliauskai, A. Žalys, M. Vit
kus, Kuzmickas, G. Jamison, 
V. J. Kasparas, J. M. Bujaus- 
kas, A. Teleiša, S. Mikionis, J. 
Kūniškas, M. Kisielienė, M. 
Pakštienė, A. Stenionienė, S. • 
Tyliunienė, J. Miškeliunienė, 
N. Rukiškienė, J. Siman, V. 
Sabalius, J. Stanionis ir K. 
Stelmokienė.

šias prakalbas rengė LDS 8 
kuopa ir 
širdingas 
draugams, 
surengime,
gražią prakalbą. Na, ir tiems, 
kurie galėjo prisidėti, o nepa
darė to, gal vėliau jie atliks 
savo.

Pinigai, $67, perduota per 
dd. AnuŠkį LPT Komitetui ir, 
$9 su centais vietinėms išlai
doms padengti. Taipgi didelis 
ačiū ir švento Jurgio Draugi
jai ir jos gaspadoriui už sve
tainę, kurią jie mums veltui 
suteikė.,

Harrison draugai, 
ačiū aukotojams, 
kurie pasidarbavo 

d. Andruliui už

G. A. Jamison.
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Astuonios Dienos
Eaiįvfc—• Liberty, Lithuanian P*Hy

Chicago, 10.
Rašo Leit V. Bernotenas, Tarybų Sąjungos Didvyris

(Tąsa)
Kartais ilgai gulėdavau ant pilvo, ste

bėdamas žoleles bei besitriusiančią, iš 
kažin kur atklydusią skruzdėlę. Viskas 
buvo gražu,. įdomu. Gyvenimas man ro
dėsi toks puikus! Mėgdavau ir anksčiau 
gėrėtis gamta, bet niekad nemačiau jojė 
tiek grožio, kiek išvydau per šias dienas. 
Dangus kaip dangus. Kas, rodos, gali bū
ti jame ypatingo? Bet kada jauti, kad 
tavo akys gal paskutinį kartą žvelgia į 
jo mėlynę, neatitrauksi nuo jo žvilgsnio: 
tiek nuostabaus grožio joje surandi! 0 
saulėlydis! Į jį įsisiurbiau godžiomis 
akimis ir, sulaikęs kvėpavimą, žiūrėjau, 
žiūrėjau. Visa tai, kaip ir neapykanta 
priešui, man buvo šaltinis, iš kurio sė
miausi jėgų.

Ir vėl tempiau žeme savo kūną, o kartu 
su juo skausmus ir kančias. Nesustoda
mas, įtempęs paskutines jėgas kovoje su 
nuovargiu, slinkau, sliuogiau į ten, kur 
manęs laukė gyvenimas, garbinga kova 
su fašizmu. Saulė jau visai nusileido. 
Reikėjo skubėti, kol neprasidėjo nakties 
šaudymas. Jausdamas, kad padariau ne
mažą kelio tarpą, pradėjau dažniau su
stoti ir įsiklausyti. Pagaliau vėl džiaugs
mo banga užliejo mane, kai išgirdau tur 
būt bėgančio žmogaus kojų stuksenimus. 
Netoli manęs turėjo būti priekinis kraš
tas. Bet kieno ? Pamokytas pirmojo karto, 
nutariau veikti be rizikos. Tai buvo sun
kiausieji kovos su savimi momentai. Dėl 
troškulio, alkio, žaizdų ir nuovargio taip 
ir judėjo kojos eiti, ir baigti savo kan
čias. Bet protas prieštaravo jausmams. 
Minutės rodėsi amžinybe. Vienur -kitur 
pradrioksėdavo šūviai. Beliko du išėji
mai: manyti, kad ten savieji ir nedel
siant eiti į juos arba jieškoti, kol nevė
lu, vietos pasislėpti nuo netrukus prasi
dėsiančio naktinio šaudymo. Mano as
menybė skilo į dvi: viena, nebepakelda- 
ma kančių, linkusi buvo rizikuoti, o kita 
samprotavo: “Jei ten savieji, tai laukda
mas rytojaus, pakentėsiu tik keletą va
landų, jeigu gi ten priešas — tai žus vi
sas gyvenimas!” Po ilgo svyravimo nu
sprendžiau griebtis vidurio, tai yra, pa
čiam iššaukti požymius, iš kurių galė
čiau nustatyti, ar ten priešas, ar ne. Pa
rinkęs šiek tiek žemesnę vietą, riktelė
jau: “Alio” — nei rusiškai, nei vokiškai. 
Drebėjau iš susijaudinimo. Iki šiol ne
aiškūs garsai visai nutilo. Švystelėjo ore 
rakieta. Apmiriau vietoje — nė krust. 
Kažkur šone prazvimbė serija automati
nių šūvių. Prašliaužiau į šoną ir vėl rik
telėjau. Kaip ir tikėjausi, po įsiviešpata
vusios tylos pasigirdo pakelti, pilni nu
stebimo balsai! Dar vienas smūgis, nuo 
kurio maniau iš proto išeinąs: mano au
sis pasiekė vokiškas gargaliavimas. Nė 
minutės nebuvo galima delsti: šliaužiau 
kaip įmanydamas atgal. Kelios rakietos 
sušvito danguje. Prazvimbė kulkų kru
ša: kai kurios toli šonuose, kai kurios— 
viršum galvos. “Užmuš, gyvatės”, pagal
vojau ir, atsukęs galvą į priešo pusę, vėl 
šūktelėjau: “Nė streliaite!”, o pats kiek 
tik jėga leido, spaudžiau atgal ir į šoną. 
Šaudymas nutilo. Užpakalyj savęs girdė
jau šūkaujant. Tik spėjau atsidurti že- 
mumėlėje — vėl sutraškėjo automatai. 
Malonus jausmas pagalvojus, kaip tūp
čioja eigose fašistai, nesuprasdami, kas 
čia per šūkavimai. Iš lengvo sliuogiau 
žemumėle. Staiga dingtelėjo galvon, kad 
po praėjusių kautynių turi būti lavonų, 
prie kurių šonų gali būti užsilikusios ba- 
klagės su vandeniu. Atrodė jie čia pat 
prie manęs. Jaučiau, kad pradedu haliu- 
cinuoti. Iki skausmo gnaibiau rankomis 
veidą, kumštimis daužiau smilkinius, kad 
tik neprarasčiau sveikos sąmonės, juo 
labiau, kad galėjo būti pasiųsti priešo 
žvalgai išaiškinti neseniai buvusio nak
ties triukšmo. Išgirdęs mažiausią krep
štelėjimą, ištiesdavau bent kiek priekin 
.revolverį ir ilgai tokioj padėtyje gulėda
vau. Kada įsitikindavau, jog niekas prie 
manęs nesėlina, pajusdavau lyg nepasi
tenkinimą, nusivylimą. Jutau, kad jėgos 
senka... Kiekvienu metu galėjau netekti 
sąmonės... Viltis grįžti pas savuosius at
rodė tokia nepasiekiama. Vieno tada te- 
troškau: užmušti dar bent vieną vokietį; 
po to, rodos, ramia sąžine galėčiau ir 
pats mirti...

Iš lengvo į nakties tamsą brovėsi die
nos šviesa. Šaudymas aptilo. Praėjus 
nakties pavojui, jau nebeįstengiau tram
dyti nuovargio; užmigau, o gal sąmonės 
netekau... Gal po kelių valandų atgavau 
nuovoką. Pasijutau gulįs kniūbščias, vei
du įsirausęs į žemę. Žemės gelmėse ju

tau vandenį. Kaip beprotis puoliau į jį; 
po savimi pajutau tąją pačią žemę, o šal
tinis, nutolęs nuo manęs, čiurleno, čiurle
no... Atsargiai sėlinu prie jo... Jau tiesiu 
rankas — pasisemiu,—ir vėl visa dings
ta: prieš akis vien skurdi, išdžiūvusi 
augmenija... Iš skausmo ir pykčio dau
žiau galvą į žemę...

Nusilpęs gulėjau aukštielninkas ir a- 
bejingomis akimis žiūrėjau į dangų. Gal
voje — tuščia, jokios minties. Retkar
čiais blykstelėdavo viena kita mintis. 
Kaip skęstantis šiaudo, griebdavau jos, 
kad tik priversčiau save galvoti. Pavy
kus, stengdavausi atsiminti seniai mo
kytas matematines formules, spręsti į- 
vairiausius uždavinius. Rankomis gi ska
biau apie save augančias rūgštynes ir jo
mis gaivinausi...

Pabandžiau šliaužti. Taip norėjau pa
sikelti ir bent viena akimi žvilgterėti į 
vietovę: vis suprasčiau, kur esu. Bet bai
mė, kad tuo metu galiu būti pastebėtas 
priešo, o tada jau neišsisukčiau nuo jo 
snaiperių ugnies, vertė mane atsisakyti 
šios minties. Bešliauždamas užtikau šau
tuvą, kastuvėlį ir katiliuką. Atidžiai juos 
apžiūrėjęs įsitikinau, kad visa tai likę iš 
žiemos kautynių. Sukramčiau paskutinį
jį sigarą: po to užkrimtau rūgštynių: 
pasidarė geriau. Iš rastųjų daiktų pada
riau išvadą, kad nuo priešo esu tolokai; 
toje vietoje teko kautis žiemos metu, o 
dėl to sprendžiau, kurioje vietoje maž
daug esu. Nuotaika pagerėjo. Kastuvėlį 
nutariau pasiimti su savimi.

Mano džiaugsmui nebuvo ribų, kai iš
vydau sunkųjį kulkosvaidį. “O jeigu au
šintuve vanduo”, šmėkštelėjo galvoje. 
Deja, įsitikinau, kad kulkosvaidis irgi iš
likęs iš žiemos. Vis dėlto jį berakinėda
mas, užtikau, kažkokį baltą tirštį. Lyž
telėjau — saldus! Priskabęs rūgštynių, 
tepiau jas su rastuoju glicerinu ir val
giau. Per visas šias praleistas dienas tai 
buvo skaniausias mano patiekalas: bur
noje buvo ir saldu ir rūksta. Be to, kul
kosvaidžio vamzdis kaip tik buvo nu
kreiptas į tą pusę, kur, pagal paskutinius 
mano duomenis turėjo būti priešas. Nu
sprendžiau laukti, iki prasidės naktinis 
šaudymas, kad galutinai nustatyčiau tik
rąją savųjų dalinių kryptį. Būtinai rei
kėjo išsikasti apkasėlį. Kai kur kastu
vėliu, kai kur nagais plėšiau žemę. Bū
davo, iškrenta kastuvėlis iš rankų, na
gais dirvoną plėšiu, žemę kojomis drab
stau... Pagaliau, apkasas buvo baigtas: 
kaip pelų maišas susmukau jame. “Koks 
sunkus kelias grįžti į gyvenimą”, mąs
čiau. “O vis tiek grįšiu, turiu grįžti! Per 
daug patyriau kančių, kad likčiau čia 
amžinai gulėti, dar kartą nesusirėmęs su 
priešu!...” Ir rankos stipriau spaudė gin
klą- / m

Nakties ‘koncertas” prasidėjo. Atrodė, 
jog šiuo kartu teisingai nusprendžiau 
savųjų padėtį. Beliko laukti aušros. Guo
džiat! save, kad tai paskutinioji kančių 
naktis... Gal todėl atrodė ji man lengves
nė nei kitos...

Prašvito... Išsiraugiau iš apkaso ir ė- 
miau šliaužti. Nenušliaužiau ir kelių met
rų, o apėmė toks silpnumas, jog neįsten
giau pajudinti nei kojų nei rankų. Var
gais negalais įsliuogiau atgal į apkasą. 
Akys aptemo; pats, rodos, kritau, riedė
jau į kažkokią prarają. Retkarčiais atsi
peikėdavau, bet vėl nustodavau nuovokos. 
Taip truko veik ištisą dieną. Vakare pa
sijutau šiek tiek gerėliau. Supratau, kad 
kiekviena čia praleista valandėlė neša 
man pražūtį, nes kas kartą silpnėjau. Ry
žausi žūt būt šliaužti...

Ir taip, naktį šliauždamas, dieną ilsė
damas, grūmiausi su mirtimi. Rūgštynės, 
rytmečio rasa, — tai buvo viskas, kas 
palaikė mano gyvybę. Per dieną kelis 
kartus netekdavau sąmonės: jokiomis 
priemonėmis nebeįstengiau jos palaikyti. 
Vieną naktį, atsimenu, lijo. Drebėjau, 
kaip epušės lapas. Staiga, rodos, prieina 
prie manęs mano dalinio keli kovotojai... 
Aš išgelbėtas! Iš džiaugsmo žodžio iš
tarti negaliu. Vienas kovotojų man sa
ko: “Drauge vade, štai, jums ąsuotis 
vandens... Mes einame parengti sausą 
guolį čia netoliese esančioje žemėkopo- 
je.” Nenorėdamas parodyt kovotojų aky
se savo silpnumo, nesusivaldymo, net ne
pažvelgiau į vandenį. Pats gi laukiau, 
kad tik greičiau jie nueitų. Rodos, nuėjo.

(Daugiau bus)

Komunistzį Politinės Sąjungos 
Apšvietos Darbo V ėdimui

Sumetė Aukų $823.00.
Pereitą sekmadienį Ashland 

Auditorium įvyko kultūrinis 
parengimas atžymėjimui 10 
metu veiklos Komunistų Poli
tinės Sąjungos šio distrikto 
pirmininko Morris Childs. Die
na pasitaikė labai graži, sau
lėta ir šilta. Daug žmonių ne
norėjo vykti į svetaines ir tas 
kiek sumažino publikos pribu
vimą į Ashland Auditorium. 
Tačiau kujtūriniame vakare 
buvo per 1,000 žmonių. Prog
ramas buvo žavėjantis. Dau
giau per tris valandas tęsėsi 
dainos, muzika ir klasiški šo
kiai. Publika, kaip prikalta prie 
krėslų, su didžiausiu įdomumu 
sekė kas vyksta estradoje.

Programą atidarė tautinių 
grupių komiteto pirmininkas, 
prabildamas kokiu tikslu buvo 
surengta kultūrinis vakaras ir 
perstatė programo vedėją Har
riet Pipper. Ji labai sugabiai 
vedė programą, perstatant 
įvairias menininkų grupes ir 
nupiešiant, ką jos atsovauja, ir 
tt.

Sunku pasakyti, kuri meni
ninkų grupė geriau, įdomiau ir 
meniškiau pasirodė, nes kiek
viena turėjo ypatingų grožės 
savybių. Vengrai patiekė čigo
niškos muzikos, klasiškų šokių 
ir dainų. Meksikiečiai dainomis 
ir šokiais perstatė tos šalies 
liaudies meno dalelę. Ukrainie
tė dainininkė gražiai padaina
vo solo. Negras, garsus solis
tas, William Johnson, kuris 
atidarė programą sudainuojant 
šios šalies himną, dar padaina
vo keletą gražių dainų. Jam 
akompanavo akordijonistė.

Programo viduryje buvd pa-i 
tiekta reikšmingų kalbų. Pra-j 
kalbų programui pirmininkavo 
Alfred Wagenknecht. Buvo 
kalbėtojai nuo negrų, nuo tau
tinių grupių, kurie sykiu įteikė 
ir aukų dėl Komunistų Politi
nės Sąjungos. Lietuviai pasvei
kino jubiliejinį parengimą įtei
kiant Sąjungai $110.00 aukų, 
Vengrai geriausia pasižymėjo 
— įteikė $135.00. Gausiai au
kojo ir kitos tautinės grupės.

Morris Childs, kurio pager
bimui buvo suruošta kultūrinis 
vakaras, pasakė išsamią ir

reikšmingą kalbą apie Jaltos 
konferenciją ryšium su komu
nistine veikla.

Po to vėl tęsėsi kultūrinis 
programas. Labai gražiai pasi
žymėjo iChicagos Balalaikų Or
kestras, vadovybėje J. Budre- 
vičiaus. Straukaitė, kuri užima 
labai svarbią vietą orkestre, 
net iš darbo išliko. Rengėjai 
yra didžiai jai ir kitoms mer
gaitėms dėkingi.

Chicagos Balalaikų Orkestrui 
skambinant A. Kenstavičienė 
ir K. Abekienė padainavo tris 
dainas duetu. Jų dainavimas, 
kaip visuomet, iššaukė smarkų 
delnų plojimą. Publika reikala
vo ir daugiau dainuoti, bet dėl 
stokos laiko turėjo pasitenkin
ti kiek nužymėta programoj.

Gražiai pasirodė Moterų 
Kultūros Choras. Visos choris
tės susirinko anksti ir nežiū
rint, kad teko ilgai laukti, vi
sos laukė, kada bus jų numeris. 
Jos gražiai padainavo Florence 
Balsiūtės vadovybėje. F. Bal- 
siūtė turėjo kitur reikalų, bet 
ji paliko anuos ir atvyko į pa
rengimą gan anksti. Rengėjai 
ačiuoja Florence už jos nuošir
dumą meno darbe.

Puikiai padainavo kroatų 
choras. Choras didelis, yra 
daug gerų balsų ir daug jau
nimo. Choras puikiai pasižy
mėjo.

Programą baigė Rusų Cho
ras, Popovo vadovybėj. Choras 
didelis, turi daug jaunimo ir 
šaunių talentų. Jie dainavo, šo
ko ir tt. Publikai labai patiko 
jų patiektas programas.

Bendrai programas buvo 
šaunus, šitas koncertas parodo, 
kiek yra puikių talentų, kurie 
gali padėti ir padeda bendrame 
komunistiniame darbe ir mūsų 
šalies karo pastangose nugalėti 
fašizmą.

Visi talentai nieko neėmė už 
savo darbą.

Komunistų Politinės Sąjun
gos apšvietos veiklai dalyviai 
sudėjo aukų $823. Visiems pro- 
gramb dalyviam, visiem auko- 
jusiem, visiem prisidėjusiem 
prie šio kultūrinio vakaro šau
naus parengimo pasisekimo 
Tautinių Grupių Komitetas yra 
labai dėkingas.

Komiteto Narys.

Amerikos karo laivai bom
bardavo japonų Ryukyu sa
las.

Telef. HUmboldt 2-7964

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. Newark, N. J.
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NOTARY 
PUBLIC

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

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

TELEPHONE 
8TAGG 2-5046

Waterbury, Conn.
Aukos Lietuvos Žmonėms
Laike Moterų Dienos minė

jimo suaukavo Lietuvos žmo
nių pagalbai $120. Aukavo se
kamai :

Po $10: S. M. Meison, J. M. 
Strižauskai ir V. Jakubonis.

Po $5 : M. Paugis, K. Jenke- 
liunienė, P. Bakas, J. M. Ja- 
siulevičia, Kutelis, V. Kras- 
nickas ir Andruliui.

Po $4: Marozai, P. Blie- 
kis, M. Dubauskienė. K. C. 
Sinkevičiai $3.

Po $2: A. Antanavičius, K. 
Danisevičius, Kuciauskai, Lau
rinaitis, Katonienė, A. Abla- 
zienė, J. Mankus, Ch. As- 
tromskas, Ch. Sabutis, P. Ku- 
kanskis, J. Kudlinskas ir Gri
nienė.

Po $1: F. Bagdan, M. Bal
čiūnienė, M. Vitkauskienė, K. 
Stanislovaitienė, M. Vaitonai- 
tė, M. Atkočaitienė, F. O. 
Dapsiai, J. Vaitonis. Dabi- 
laitienė 50c.

Viso aukų $119.95.
Visiems aukavusiems taria

me širdingai ačiū, tai graži pa
galba Lietuvos žmonėms, ku
rie tiek daug nukentėjo nuo 
barbariškų vokiečių.

M. Vaitonaite.

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

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

1 Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. i
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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.

★ KAIP PAREIT NAMO SU ★

* Extra Raudo- *
* naisiai Punktais *
★ ★

★ Tik nepamirškite nunešt ★
* tą savo panaudotų rieba- 

lų dėžę mėsininkui. Gau- 
kite 2 raudonus punktus

* dovanai už kiekvieną sva- *
★ rą. Vis Taupykite Panau- *
* dotus Riebalus Kovos * 

Frontui!
★ ★

★ ★★★★★★★★★★★

KARŠTIS NAIKINA
NUGAROS GĖLĄ!

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

irHoback plaster

t 
t

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktores

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.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 BROADWAY

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

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

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

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

DR. ZINS
110 Easl 161h Si, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

g

S

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS VS

-ii
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Masinis Nacių Tankų Naiki
nimas Rytiniame Fronte
Maskva. — Sovietų jėgos 

kovo 24 d. visuose frontuo
se sudaužė bei sunkiai ap- 
šlubino 147 vokiečių tankus 
ir motorines patrankas ir 
nušovė 63 jų lėktuvus.

20 NACIŲ DIVIZIJŲ Iš 
VAKARŲ Į RYTUS

Naciai permetė iš vaka
rų fronto bent 20 savo ar
mijos divizijų į rytų frontą 
prieš Sovietus, kaip rašo 
N. Y. Times karinis ap-| 
žvalgininkas Hanson W. 
Baldwin.

Iš Šveicarijos pranešama, 
kad vokiečiai persigandę 
talkininkų žygių, ir Hitle
ris sušaukęs nepaprastą sa
vo ministerių ir nacių vadų 
susirinkimą.

Tarp jankių ir Sovietų 
armijų tėra 250 mylių.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

čių. Visi užtvarai bus nugalė
ti ir mes trauksime į Berlyną!

Taip, “nė peklos vartai” ne
besulaikys Jungtinių Tautų 
pergalingų armijų. Iš Rytų 
Raudonoji Armija, iš vakarų ' 
Amerikos ir Anglijos armijos 
— vis arčiau prie Berlyno!

Hitlerinė gyvatė bus su-1 
trėkšta!

★ ★ ★
Jau pakilo komercinėje 

spaudoje balsai, kad Tarybų 
Sąjunga viena neprivalanti 
vesti derybas ir susitarti nė 
su Turkija! ,

Turkija nebuvo kare, nebu
vo okupuota. Kai kitos šalys 
upeliais kraują liejo už laisvę, 
tai Turkija iš karo puikų biz
ni darėsi.

★ ★ ★
Išeina, kad Tarybų Sąjun

ga negali nė pasijudinti, nega
li tartis nė su viena pasaulio 
šalimi be atsiklausimo Ameri
kos ir Britanijos!

Tai tikrų pakvaišėlių filozo- 
fija.

Ką pasakytų Jungtinės Vals
tijos, jeigu kas nors joms už
giedotų, kad jos neturi teisės 
tartis ir sutarties pasirašyti nei 
su Meksika, nei su Brazilija, 
nei su Čile, be atsiklausimo 
Tarybų Sąjungos, Chinijos bei 
Anglijos! ?

Haverhill, Mass.
Kovo 1 d. atsibuvo prakal

bos ir judami paveikslai, Len
kų Tautiškame name. Kalbėjo 
Otis A. Hood iš Bostono. Pa
sakė gerą prakalbą ir buvo 
rodomi paveikslai “Mašenka” 
ir pora kitų paveikslų. Publi
kos buvo pilna svetainė—apie 
300 ypatų. Rengė Haverhill 
Komunistų Kliubas. Viskas pa
vyko gerai ir publika buvo už
ganėdinta.

Kovo 7 d. apsivedė First 
Lt. James M. Mahoney, 232 
Bay State Rd., Boston, su Lena 
Rich (Radzevičiūte), 6 Swain 
St., Haverhill.

Šliūbą ėmė Holy Cross ka
tedroj, Bostone. Vestuvės atsi
buvo dalyvaujant 12 ypatų 
Copley Plaza Hotel, Boston.

Po vestuvių jaunavedžiai iš
vyko ant 3 dienų į New Yor- 
ką, o po to Jimis grįžta armi
jom kur jis jau išbuvo 18 mė
nesių Francijoj, dabar važiuo
ja Camp Belvoir, o Lena pasi
liks pas savo tėvelius Baltrų 
ir Elzbietą Rich.

Šiomis dienomis parvažia
vo pas tėvelius lt. slaugė Julia 
M. Jurgel, Benjamin St., South 
Groveland. Julė jau Dėdės Ša
mo tarnystoj nuo 1942 metų. 
Buvo North Afrikoj, Sicilijoj, 
Italijoj ir už 15 dienų vėl grįž
ta prie savo darbo.

Raudonajam Kryžiui buvo 
skirta kvota $71,000, o surink
ta $78,406 ir dar vis daugiau 
pribūna. . .Senis.

TALKININKŲ VADAI 
PERPLAUKĖ rheiną 
Anglijos premjeras Chur- 

chillas, anglų feldmaršalas 
Montgomery, Amerikos ge
nerolas Simpson ir kiti va
dai karine valčia perplauke 
šiaurinę Rheino upes tėk
mę, aplankydami anglus, 
kanadiečius ir amerikiečius 
karius.

Yonkers, N. Y.
Žinios iš Mūsų Kolonijos
Mrs. ir Mr. P. Plaugos ga

vo žinią iš Karo Departmen- 
to, kad jų sūnus seržantas P. 
Plauga, Jr., yra sužeistas ko
voj už žmonijos laisvę. Linki
me jam greitai pasveikti.

Į karinę tarnybą išėjo du 
broliai Yurevičiai ir P. Ali- 
šavskas. Apsivedė korporalas 
P. Staponavish, Jr. Jis yra Su
žeistas į koją.

Per kelias savaites sirgo ir 
dar vis serga Mrs. Skistimie- 
nė, A. Malašinutė, K. Ravuc- 
kas ir B. Rudzinskas. Linkiu 
įsiems greitai pasveikti.

'Lietuvos žmonių pagalbai 
Mrs. S. Klišienė aukavo daug 
ir gerų drabužių. Šv. Vincen
to Draugystė nupirko berniu
kui drabužius už $9. J. Yudei- 
kis nupirko naujus drabužius 
mergaitei už $18. Ačiū auka
vusiems.

Tiesa, iš mūsų kolonijos bū
tų reikalas daugiau paremti 
Lietuvą ir jos žmones, bet bė
da yra tame, kad tūli suklai
dinti antilietuviškos spaudos, 
tai jie jau negali surasti nei 
Lietuvos, nei Lietuvoj lietu
vių, jiems ten tik “ruskiai,” 
“burliokai,” “kacapai” ir at
liktas kriukis. Gaila tų žmo
nių !

Reporteris.

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Pasisakymas

Kovo 11 dieną, laike lietu
vių bankieto, buvo priimta se
kamo turinio rezoliucija ir pa
siųsta atatinkamoms Jungt. 
Valstijų vyriausybės įstaigom:

At a dinner, Sunday, March 
11, 1945, tendered by the Li
thuanian-Americans in Bing
hamton at the Lithuanian 
Hall, the liberation battles by 
the Red Army were praised. 
News was related on the ef
forts by the Lithuanian peo
ple who are streaming from 
the interior of the Soviet Un
ion to rebuild their homes and 
farms and the factories of Li
thuania, now that they have 
been completely liberated 
from the Hitler hordes.

The. Lithuanian-Americans 
in Binghamton and through
out the country are answering 
the call of their ancestors for 
aid in reconstructing a new 
life. In conformity with the 
ruling by the State Depart
ment at Washington, the Li
thuanian-Americans are rais
ing funds for which clothing, 
food and other essentials are 
sent to Soviet Lithuania 
through the efforts of the 
Council of Democratic Amer
ican Lithuanians Binghamton 
Branch.

The resolution adopted by 
the dinner guests read in 
part:

“We, Lithuanian-Americans 
of Binghamton, gededicate 
ourselves to continued aid to 
the country of our origin. We 
hail the world leadership by 
the Big Three at the Crimean 
Conference, confident that the 
decisions reached there will 
result in victory and peace 
for the world; We denounce 
all those who fight against the 
decisions of this historic con
ference, including the hand
ful . of pro-fascists, followers 
of the late Smetona. We hail 
the existing Lithuanian Gov
ernment. which is at the side 
of the brave Lithuanian peo
ple bulding a new and great
er life.”

John Vaicekauskas,
President.

Maine Valstijos 
Žinios

Ellsworth, kovo 13 dieną 
mirė W. H. Titus, 77-nių metų 
redaktorius. Jis nuo 1913 me
tų redagavo “Ellsworth Ame
rican” iki pat mirties. Tai bu
vo vienas iš seniausių redak
torių Maine valstijoj. Buvo gi
męs Babylon, N. Y.

Bremen: šio miestelio pilie
čiai per 60 metų neturėjo jo
kio susirinkimo, tik dabar lai
kė susirinkimą budžeto reika
le bei aptarimui kitų mieste
lio reikalų.

So. Gardiner: Tūlas W. A. 
Sisk, 29 metų amžiaus, iššoko 
dar iš einančio traukinio. Jį 
patiko nelaimė, nes neteko de
šinės kojos. Lai tas būna pa
sarga kitiems, kad nereikia iš 
traukinio lipti, kada jis dar 
nėra sustojęs.

Pittsfield : Apie pora savai
čių atgal užsidegė dirbtuvė, 
kurioj sudegė trys moterys. 
Watervillej sudegė viešbutis, 
kur dvi ypatos žuvo, o septy
ni žmonės buvo pasiųsti į li
goninę.

Lewistone ir Auburn mies
tuose nuo gaisrų žuvo keli 
vaikai. Buvo ir daugiau ug
nies nelaimių, o tai visa atsi
tiko tik dviejų savaičių bėgy
je. Jauna Mergaite.

Hartford, Conn.
Norima, Sutvarkyti Nepayei- 

, daujamus Gimdymus.
Mūsų apskričio seime yra 

įnešta bilius HB317, tai yra 
gimdymo kontroliavimo bilius 
(Birth Control Bill). Visiems 
darbo klasės žmonėms yra 
svarbu, kad tas bilius pataptų 
įstatymu mūsų apskrityje. Lig- 
šiolei daktarai mūsų apskrityj 
neturėjo teisės legališkai duoti 
patarimus tėvams, kaip būtų 
galima pasisaugoti nuo nepa
geidaujamų gimdymų, šį bilių 
remia netik visi progresyviai 
žmonės ir darbininkų unijos, 
bet ir kunigai pasisako už.

Taip vadinama Connecticut 
Tėvų Lyga, .Clergy Advisory 
Committee of the Planned 
Parenthood League of Con
necticut, išleido pareiškimą, po 
kuriuo pasirašo kunigas Rev. 
Cramer C. Cabaniss. Jis yra 
Lygos pirmininkas. Lyga susi
deda iš apie 185 Connecticut 
kunigų, ir visi pasisakė už mi
nėto biliaus priėmimą.

To biliaus priėmimas duotų 
visiems daktarams teisę patar
ti tėvams, kaip apsisaugoti nuo 
tokių gimdymų, nuo kurių mo
tinoms gręsia mirtis.

To komiteto pareiškime dali
nai sakoma sekamai: “Mokslas 
yra nepavaduojamas žmonijos 
progrese ir gerovėj. Inteligen
tiškas tvarkymas gamtos stip
rybės sutinka su tikyba moder
niškos religijos. Kūdikio gyvy
bė yra brangiausias daiktas. 
Mes laikomės, kad visi kūdikiai 
■privalo ateiti į šį pasaulį pa
geidaujami ir su gimdytojų 
meile ir priežiūra. Mes tikime, 
kad gimdymo kontroliavimas 
yra vienas tų pamatinių sieki
mų, vedančių į puikesnį socia
linį gerumą.”

* * *

Connecticut valstijos bend
ras taupymo bankų susivieniji
mas (Mutual Savings Banks 
Association of Connecticut) 
praneša, kad dabartiniu laiku 
jie turi 1,091,617 reguliarių 
depozitorių, kurie viso turi pasi
dėję į jų 72 bankus $1,005,- 
320,268. 1944 'metais padėta
taupymui $104,000.000. Be 
to, tuose bankuose yra pasidė
ję pinigus taupymui taip vadi
nami 300,000 Christmas Club 
ir School Savings depozitorių 
ir tūkstančiai namų savininkų 
turi užsitraukę paskolas ant 
savo namų.

Bet vienas svarbus dalykas:

kai žmogus padeda , savo pini
gus į banką, tai jam bankas 
moka, man rodos, tik vieną ir 
pusę cento už dolerį. Bet kai 
tas pats žmogus paima paskolą 
ant savo namo, tai tas bankas 
nuo jo jau lupa 5 centus nuo 
dolerio. Tai didelis skirtumas 
ir labai didelė nelygybė. Dėl
to 'bankieriai daugiausia ir pa
lieka milijonieriais.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Kada buvo paskelbta pavar

dės, kurie prakalbose aukojo 
dėl Lietuvos žmonių pagalbos, 
tai netiksliai buvo praleista Pe
tras ir Petronė Milišauskai, ku
rie aukojo 20 dolerių. Klaidą 
atitaisau ir atsiprašau.

W. Brazauskas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
LYNN, MASS.

Lietuvai Pagalbos Komitetas, vie
tinis skyrius, rengia svarbias pra
kalbas. Įvyks kovo 28 d., 7 v. v., 
Liet, salėje, 25 Camden St. Visi vie
tiniai ir iš apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Kalbės Vilnies re- 
raktorius, V. Andrulis, iš Chicago, 
Ill. (72-73)

SVARBUS IŠRADIMAS
Miracle Ointment Mostis

Kurios Prašalina Daugybę įvairių 
Ligų. Skaitykit Atydžiai Vardus 
Mosčių ir Įsitčmykite nuo Kokių 

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

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

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

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

Kaina—$1.25 už 2 oncus. 
Mano antrašas:

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

Vietiniam—63 Putnam St.GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.

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

<Z)

o

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

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

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

Skysčius parduodame ir mažais kiekiais.

EV. 4-7345 Lie. by Board of HealthJ^BBO^

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
H DM

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

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

APTARNAUJAME
NAMUS 
KRAUTUVES 
BUDINKUS 
DIRBTUVES 
RAKANDUS 
APARTMENTUS 
PRIVATINIUS 

NAMUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MECHANIKAI
Patyrę prie Mack- Trokų 

GERA ALGA
Nuolatinis darbas dabar ir Po Karo

Reikia turėti paliudijimą.
Šaukite ar rašykite

Cirillo Bros.
Coal & Fuel Corp.

1327 — 38th St., Brooklyn.
(71)

FABRIKO 
DARBININKAI

5 DIENOS, 40 VALANDŲ 
$30

227 EAST 45TII ST., 
(7-tos Lubos) 

______________________________________ (71) 

REIKIA 2 BERNIUKŲ 
Pagelbėjimui Išsiuntimų

Raštininkams
40 V AL. SAVAITĖ, 5 DIENOS 

$29 PRADŽIAI 
Daug Viršlaikių

HARRY GLEMBY, INC.
215 — 4TH AVE. (8-TOS LUBOS) 

Atydai Mr. Boxer
(78)

SKALBYKLOS PAGELBININKAI 
LIGONINĖJE 

Kreipkitės 
MISS CASSIN

UNIVERSITY HOSPITAL
34TH IR SPRUCE STREETS 

PHILADELPHIA, PA.
(72) 

t 111 " 1 1 ■ 1 ....................................... ........................................................ ..

REIKIA VYRŲ
GYVYBINIS KARO DARBAS. 

PAGELBININKAI, MECHANIKAI, 
ALUMINUM WELDERS.

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

darbas. Patogi vieta. Prisilaikoma WMC 
taisyklių.

1IARCO STEEL CONSTRUCTION CO.
1180 E. Broad St., Elizabeth, N. J.,

(73)
OFISO IR IŠSIUNTIMO RAŠTININKAS 

Daugmeninč groserių įstaiga.
5 Dienų savaite.

ŠAUKITE MR. DUFFY, 
CUMBERLAND 6-6080.

(7 1) | 
---------------------------------------------------------------- 1

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ŠNIŪRŲ DARBININKAI 
MOKINIAI 

ABELNAI PAGELBININKAI 
Daug viršlaikių

• jei pageidaujama 
BUTINAS DARBAS 

NUOLATINIS DARBAS
ADAMS CONTRACTING 

ENTERPRISES
113 NORTH 3RD ST. 

BROOKLYN.
(77)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
Lengvam fabriko darbui

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės

STANDARD DRUG CO.
240 CENTRAL AVE.

NEWARK, N. J.
____________ - ■>______________________ (73)

BERNIUKAI
Išsiuntimam ir Pasiuntiniai

DALIAI IR. PILNAM LAIKO
50c Į VALANDĄ
Nuolatinis Darbas

IRVING MOSER CO.
Ill—5TH AVE.

<731

SIUVĖJAI
40 VALANDŲ—5 DIENŲ į 

SAVAITĖ
SEZONINIS DARBAS

Kreipkitės į
EMPLOYMENT OFFICE

Bloomingdale’s
60th St. & Lexington Avenue

NEW YORK CITY
_______________________________________(76) I
VIRTUVES DARBININKAI abclnam darbui j 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, linksmos ! 
aplinkybės. Duodamas valgis ir Uniformai. 1

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN

(77)
I

APVALYTOJAI |
atlikimui abelno valymo fabrike.

PUIKIAUSIA ALGA
NUOLATINIS POKARINIS

DARBAS
Moderniškas fabrikas.

Patogios Valandos.
BŪTINA PRAMONĖ

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

RUBBERSET CO.
31 PROSPECT ST.

NEWARK, N. J.
_______________________________ (76)

REIKIA VYRŲ
Gėlių auginimas ir greenhouse darbas. 
Pilnam ir daliai laiko. Geros Algos. 
SOUTH MOUNTAIN NURSERIES.

120 MILLBURN AVE., MILLBURN, N. J.
(72)

FREIGHT HANDLERS 
FULL TIME

Night Work
Must be experienced at 

TRUCK PLATFORM WORK 
Union Wage Scale.

WMC RULES APPLY.
BILKAYS EXPRESS CO.

295 MT. PLEASANT AVE. 
NEWARK, N. J.

HUMBOLDT 2-0200.
(76)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

o ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(77)

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)

BERNIUKAI
16 mėtų amžiaus ir viršaus 
ABELNAS FABRIKO

DARBAS
Kreipkitės *

AMERICAN CAN CO.
Delaware Ave. & Palmer St.

PHILADELPHIA, PA. 
(72)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS 
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY

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

BROOKLYN, N. Y.
(73)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TYPIST
Didelė downtown insurance agency. 

POKARINIS DARBAS.
Proga pakilimui.

THOMAS J. HOGAN, INC.
130 WILLIAM ST., N. Y. C. 

 (74)

RAŠTININKĖS
TYPISTS

Reikalingos Insurance Kompanijai
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

SĄLYGOM
Kreipkitės

107 WILLIAM ST.
29-TOS LUBOS.

______________________________________ (74)

REIKIA OPERATORIŲ
PATYRUSIOS
Sekšin Darbas

Uždirba $45 j Savaitę ir Viršaus 
Už 35 Valandas.

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
JAMAICA SHIRT

172-12 Jamaica Ave., Jamaica, L. I. 
_______________________________________(78)

STENOGRAFĖ- 
RAŠTININKĖ

Didelei Įstaigai
5 Dienų Savaitė

ALGA $30
Proga Pakilimam

ŠAUKITE WALKER 5-3500
Dėl susiėjimo pasitarimui.

<73)
OPERATORES

Prie suknelių ir blouzių. sekšin darbas ar 
viso drabužio; nuo savaičių ar nuo kavalkų. 
Nuolat visų metų, gera alga. Prisilaikoma 

WMC taisyklių.
SEVENTH AVENUE SPORTSWEAR, INC., 
1160 EAST GRAND ST.. ELIZABETH, N. J. 

ELIZABETH 3-9881.
(76)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Ofiso Darbininkės
Filing Darbininkės

Typists
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės
A. N. NELSON, INC.

370 HAMILTON AVE.
(kamp. Court St.) 

BROOKLYN.
CUMBERLAND 6-3860 

______________________________________ (77)

PAGELBINE KNYGVEDĖ
NUOLATINIS DARBAS

Pastovi Kompanija 
Randasi Bay Ridge

SKAMBINKITE 
STERLING 8-1600 

Mr. Sand
(73)

VIRTUVES DARBININKES ahelnam darbui 
ligoninėje. Apmokamos vakacijos, l*nksraos 
aplinkybės. Duodama valgis ir Uniformos. 

Gyvenimas ant vietos ar kitur.
404 HART ST., BROOKLYN 

(77)

SLAUGIŲ 
PAGELBININKĖS 

Atvažiavimas iš New York Miesto viena 
valanda Long Island Gelžkeliu. 

Telefonuokite AMITYVILLE 1700 
Telefonuokite mūsų kaštu.

BRUNSWICK HOME, 
AMITYVILLE, L. I.

(73) 
c 111...........................

TYPIST—BILLERS 
Daugmeninč groserių {staiga.

5 dienų savaitė. Gera Alga. Pageidaujama 
brooklynieėių merginų.

JOHN SEXTON & CO., 
CUMBERLAND 6-6080

(74)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(72)

MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Mokinės Fabriko Darbui
IŠTISĄ DIENĄ DARBAS 

Būtinoj Pramonėj 
Kreipkitės

AMERICAN CAN COMPANY
Delaware Ave. & Palmer Str., 

PHILADELPHIA, PA.
 (72)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(72)
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NewYtrto^^K^^Zlnioi
mi įsigėrusiu, niekas j jo kal
bą nekreipę atydos.

O vienok jis buvęs ant to ne
tikėto pasirengęs. Jis pirma 
apžiūrėjęs kliubą, kur tankiai 
su žmona užeidavęs. Ten ne-

sistatymą prašyti Valstijos 
Seimelio specialės sesijos leis
ti uždėti 1 cento sales tax spe
cialiai dėl finansavimo tran
zito linijoms reikalingu patai
sų. Tas pataisas norima p ra-

Kliubo Juozinės Buvo 
Turtingos Svečiais 
Ir Gerom Vaišėm

Lietuvaitės Slaugės 
įspūdžiai Naujoje 
Karo Tarnyboje

Valstijos Seimelis Pasisakė 
Už Pagerintą Švietimą

CIO ir Darbo Partija 
Sveikino Valstijos 
Seimelio Darbus

Leitenantė slaugė Adelė Po- 
deriutė rašo iš Camp Swift, 
Texas, savo tėvams Annai ir 
Charliui Porteriams, Laisvės 
kaimynams, 416 Lorimer St.:

“Brangi Mama ir Tėte:—
“Dabar aš jau mokinuosi 

kareiviškos routines (muštro), 
ir kaip tą išmoksiu, tikiuosi 
būti išsiųsta į kitą vietą.

“Pati kempė, merginos ir netjmi ‘teikiama valstijos parama! 
oficieriai čia yra swell ir la- j vietinėms mokykloms. Tie pa-j 
bai man patinka. Mes esame| šildymai Seimelio buvo priim-1 
pirmutinė grupė slaugių šioj Į ti ir tapo Įstatymu, 
kempėj, tai viskas atrodo nau-: 
ja.. . .

“Viską, ką mes šiandien da
rėm, tai pasirašėm ant dau
gelio popierių, taip kad net 
ranką nuo to rašto pradėjo 
skaudėti. Paskui mums davė 
po $250, 
uniformas nusipirkti...

“Net sekmadieniais mes bū
nam kempėse. Mes atsikeliam 
6-tą vai. kas rytą, 
dieniais būna 9 vai. 
žydų tikybos merginos gauna! Butas (Chamber of 
religinį patarnavimą penkta-] merce) sakė, kad i 
dienių vakarais, o protestonų masėms nereikalingas. Tas ir; 
— sekmadienių rytais, 10 vai. 
toj pat koplyčioj. . .

“...Mes gaunam 
kasdieną ir mums sako, 1 
pasninkauti nereikia, nes dar- burinės 
bas reikalauja gero pavalgy- i mokslą

Ypatingai 
laikais 
žmonių būtų pajėgęs išleisti 
vaikus į vidurinę mokyklą, jei
gu tuomet tokie pasiūlymai 
būtų buvę priimti.

Masių veikimas, progresyvė- 
j jimas greta demokratijų lai
mėjimų karo frontuose atver 

metų, I tė kitą lapą ir namie. Prezi 
susu- dentas Rooscveltas yra pasiū

visuomenė tas obalsis 
prigijo, šiandieną rasi 

mokėtojų ir 
organizacijas vei-

už pagerintą ir

Pakilimas valstijoj demo-! kojoj 
kratinių progresyviškų nuo- greit 
taikų, pirmu kartu po ilgo lai- biznierių, taksų 
ko davė progą tinkamam iš- pilietines 
kėlimui New Yorko Valstijos kiant greta tėvų ir mokytojų
Seimelyje (Assembly) visuo-. organizacijų 
menės švietimo problemų. Irj praplėstą švietimą. Už valsti- 
davė progą kai ką laimėti. j jos ėmimą daugiau atsakomy-

Pereitą savaitę specialis gu-lbės žmonių švietime, 
bernatoriaus komitetas valsti-į 
jos švietimo reikalams pasiū-i 
lė pakaitas įstatymui, kuriuo-1

Dabar, valstija išleis dau-< 
giau pinigu žmonių švietimo 
reikalams.

Buvo laikai, kada reikalavi
mus tokių pataisų būtų nurū
kę, kaipo kokį ekstra kairu
mo išmonį. Pavyzdin, dar taip

New Yorko Miestas Tame 
Turi Laimėjimų

Naujasis įstatymas pirmu 
į kartu mūsų valstijoj numato 
j teikti iš valstijos iždo para- 
I mos vasarinėms, mokykloms, 
i visa diena laikomiems atida-*
j rais vaikų darželiams, vakari
nėms mokykloms, dalies laiko 
mokykloms ir suaugusių švie
timo klasėms.

Pirmu kartu New Yorko 
valstijos istorijoj taipgi ski
riama New Yorko miestui po 
milioną dolerių kas metai per

kad mes galėtume neseniai, kaip 1938 metais, kol
masės dar nebuvo taip aiškiai1. ... . _ , ... • I penkis metus perdirteliu kla-pasireiskusios musų valstijoj,-1 
o kitur pasaulyje sekė fašiz-

1 mo laimėjimas po laimėjimo,

šių sumažinimui. Tas duos 
mietui 500 daugiau mokytojų.

mo. . .
“Su daug meilės ir bučkių

jums, Adelė.”

o sekma ..... ..........
mišios.: New Yorko Valstijos Vaizbos] v Mokytojų organizacijos, ta- 

Butas (Chamber of Com-jč*au’ nurodo, kad padaiymui 
mokslas! įstatymo tobulesniu, reikės 

! dar kai kurių pataisų. Tos pa
taisos, sako jie, turėtų būti 
padarytos specialėj Seimelio 
sesijoj, kurią gub. Dewey šau
kia kada nors gegužės ar bir
želio mėnesį. Jie sako, kad da
bartiniame įstatyme yra pa
likta daug plyšių. Esą galima 

panaudoti valstijos 
bet 
nu-

■ valstijos Seimelyje turėjo at
balsį. švietimui paskyros buvo 

mėsos i mažinamos pakartotinai.. Iš tų 
kad i ponų buvo pasiūlymų net vi- 

mokyklos 
padaryti 

sunkiais 
mažai kas

(high) 
mokamu, 
nedarbo 
iš darbo

Šeimos Barnį Užbaigė 
Su Peiliu

Louis Hollander ir Harold J. 
Garno, prezidentas ir finansų 
sekretorius New Yorko valsti
jos CIO, pareiškė pagyrimą 
ką tik užsibaigusios New Yor
ko Seimelio sesijos darbų.

Tarpe vertų pagyrimo dar
bų jie atžymėjo Ives-Quinn bi- 

i lių, kuriuomi draudžiama dis- 
I kriminacija. Taipgi pagyrė pa- 
! gerinimus nedarbo apdraudos 
I ir rendų kontrolės įstatymuo- 
įse. ši sesija, sakė jie savo pa
reiškime, buvo “geriausia iš vi
sų laiko Dewey gubernatorys
tės.”

Panašiai apie minėtų trijų 
įstatymų pagerinimus atsilie
pė .Amerikos Darbo Partija ir 
darinėtis assemblymanas (Sei
melio) narys Isaacson.

Kas svarbiausia, sakė Hol
lander, tai kad šie įstatymai 
nebuvo pravaryti kurios nors 
vienos partijos, bet priimti 
bendromis pastangomis visų 
žmonių ir su parama abiejų 
didžiųjų partijų. Jie buvo 
priimti su parama abiejų 
Seimelio frakcijų vadų — di
džiumos vado Irving M. įves 
ir Mažumos vado Irwin Stein-į 
gut.

Darbo Partijos vadai taipgi 
kreditavo ii’ visuomenę, kuri 
savo d alyvų m u viešuose svars
tymuose (public hearings) pa
dėjo prieiti prie “bendrų, no- 
politikaujančių” nuosprendžių. Į

rei-

Dionigi Gianoni, 4.3 
šeimos barnyje visiškai

miestams
priedą švietimo gerinimui, 
neuždrausta tuo pat sykiu 
mažinti miesto lėšas.

Mokytojų Unija taipgi
kalauja pridėti prie šio naujo
jo įstatymo pataisą; kad įsta
tymas nebūtų “užšaldytas,” 
bet kad laiks nuo laiko būtų

■ persvarstomas ir pataisomas
mijo. Susibaręs su žmona ir 
dukterimis, jis pasigriebęs vir-l 
tuvės peilį ir juomi apraižė] 
savo žmoną Diną, 43 m., dūk-i 
teris Erminą ir Eleanor, 18 ir 
17 m. Po to nubėgęs miegrui- 
min mirtinai perdūrė miegoju
sį sūnų Daniel, 15 metų. Už
baigęs su šeima, smeigęs ir sau 
krūtinėn tuų pačiu peiliu.

Visi keturi sužeistieji nuga
benti į ligonines. Jo paties pa
dėtis esanti kritiška. O mote-' 
rys gal pasveiksiančios.

Gianoni šeima gyveno 534 
E. 139th St., Bronx.

Stanley Teatras Daly
vaus Russian War Re

lief Vajuje
Stanley Teatras, namai So

vietų Sąjungos filmų, koope
ruos su Russian War Relief 
vajuje paremti kare nukentė
jusius Sovietų Šąjungos žmo
nes, kaip praneša David Fi
ne, to teatro direktorius-vedė- 
jas.

Įžanga teatran, sako David 
Fine, bus nemokama atnešan- 
tiems pundelį tinkamo siųsti 
maisto. Priimtinais maisto pro
duktais skelbia: dextrose, kie-

lęs visų gyventojų švietimą pagal iškilusius naujus reika- 
•plėsti ir gerinti. Demokratiš-i lavimus.

Miestas Turėsiąs Pusę Neilgai Teko Džiaugtis 
Miliono Daržininką ' Nesavais Rūbais

Miesto turgaviečių komisio-. 
nierius Harry M. Brundage j 
aprokuoja, kad pusė miliono 
didžiojo New Yorko farm erių i 
šiemet galėsią užauginti 125,-' 
000 tonų maisto savo perga
lės darželiuose, jeigu... Tuo- 
mi jeigu komisionierius perspė-■ 
ja, kad pergalės daržui savi-i 
ninkai savo daržus privalo pla-! 
nuoti taip pat moksliniais pa-i 
matais, kaip kad planuoja far- 
meriai.

Komisionierius sako, kad la
bai gerai, jog daržininkai au
gins savo daržoves, kadangi 
industrinio kenavimo progra
moje numatoma 40,000 “kei
sti” mažiau daržovių civilinių 
vartojimui.

New Yorko miesto ir artimų 
apylinkių smulkiems daržinin
kams jis pataria auginti dau
giausia tomatoes, snap bens, 
swiss chard, salotas, ridikėlius, 
kopūstus, kukurūzus (kernus) 
ir pipirus.

Daugiau informacijų apie

Miss Marie Terry, 20 metų, 
stenografė, apsiskundė teisė
jui, kad jinai pasigailėjusi p- 
lės Winifred McCann jai pa
dejavus dėl savo vargų. Jinai 
ją priėmusi į savo butą, 157 
E. 46th St., New Yorke, kol 
jinai gaus darbą.

Viskas ėjęsi normališkai per 
porą savaičių iki Miss Terry 
parsinešė šventėms naujų dra
bužių, vertės $200. Aną dieną 
parėjus iš darbo jinai nebera
do “vargšės” įnamės nei tų 
drabužių. Tas ją ir nuvedė pas 
teisėją. Kelionė buvo ne vel
tui, nes jos drabužiai atrasti 
Grand Central stotyje užče- 
kiuoti, o jų naujoji savininkė 
sulaikyta teismui po $500 kau
cija.

Francūzų laivu iš Šveicari
jos atvežta 72 dėžės šiaudinės 
pynos darymui skrybėlių.

daržininkystę visiems suteiks 
CDVO centrai.

Kapitonas Pašovė Žmo
ną ir Pats Nusišovė
Laivyno kapitonas Oliweri 

Lodwick Wolfard, 56 m., pa-į 
šovė savo žmoną Molly, 20j 
metų amžiaus, ir pats vėliau i 
nusišovė.

Kapitonas buvęs laivyne vi-! 
i są savo amžių, nuo pat vai-i 
■ kystės, pirmojo pasaulinio ka-i 
iro veteranas. Jisai labai misi-' 
įminęs ir įdūkęs, kada sugrį-; 
I žęs iš kelionių karo zono-] 
! se gavęs nuo savo jaunos žmo- 
I nos pranešimą, jog jinai jieš- 
| kos divorso. Apsigyvenęs 
Į Downtown Atletų Kliube, 18 
I West St., New Yorke, kur gy- 
1 vena daug laivyno pavienių 
vyrų, jis buvęs aržus, daug gė
ręs. O išeidamas, apsirengęs 
civiliniai, murinėjęs keltuvo 
operatoriui ' ir kambarinei, 
kad jis nušausiąs žmoną ir 
pats nusišausiąs. Bet matyda-

radęs, nuėjęs į žmonos butą, 
Park Plaza viešbutyje, 50 W. 
77th St., Now Yorke. Jo žmo
nos draugė Mrs. Jacobson ne
norėjus jo leisti su ja maty
tis, tačiau po ilgų ginčų nusi
leidus, įleidus laukiamajam 
Ten jis nerimęs ir piim spė
jimo suprasti, kas atsitiko, ji
nai pamačiusi, kad jisai jau 
nubėgo į besirengiančios žmo
nos kambarį ir pasigirdo šū
vis. Po to jis taksiku parsku- 
binęs į savo butą ir ten nusi
šovęs detektyvams jau esant 
bildinge jo jieškoti.

Wolfard buvęs laimingai iš
gyvenęs su pirmąja žmona nuo 
mokyklos baigimo laikų, 1911 
m., iki jos mirties 1943 metų 
pavasarį. Pradžioj 1944 me
tų našlys kapitonas Anglijoj 
susitikęs ir įsimylėjęs dabartį-j 
nę. Ją tik su didžiausiomis 
pastangomis galėjęs parsivež
ti į J. V. dėl karinių suvaržy
mų jai išvažiuoti iš Anglijos. 
Kapitonas buvęs nepaprastai 
linksmas savo radiniu, prie
plaukoje buvimo protarpiais 
labai ją pamylėdavęs, pave
džiodavęs po brangius kliu- 
bus. Matomai, jinai taip pri
prato linksmauti, kad atrodė 
per sunku jo laukti. O gal ir 
ne labai mėgo linksmintis su 
tėviško amžiaus vyru, kacf su
grįžęs kovo 17-tą vyras jau 
rado romansą užsibaigusiu. Jis 
nusprendė tos užbaigos nega
lįs ramiai bepergyventi.

Wolfard nuo savo šūvio mi
rė, bet jo žmonai operacijos 
keliu kulka išimta ir jinai pa
sveiksianti.

Romansai rizikingi visi, juo 
labiau rizikingas gegužės su 
gruodžiu romansas.

dėti tuojau, kaip tik sąlygos 
leis gauti reikiamų medžiagų 
ir darbo jėgų.

Majoras išsireiškė, kad jis' 
tikisi iš valstijos “kokios tik-į 
roviškos paramos” tuo klausi-! 
mu. Jis sako, kad miestas per-i 
eitais metais turėjęs 4 1 milio
ną nuostolių dėl tranzito ir į 
kad turės 47 milionus deficito! 

.dabar paruošiamajame budže-' 
te. Kad tas deficitas neužilgo! 
sieks po 50 milionų metams.

Tačiau fėro kėlimo, sako 
majoras, žmonės nepriimtų. Jo 
pravestame tyrinėjimo jis sura
dęs, kad 10c. fėras referen-' 
dūme pralaimėtų 5 balsais! 
prieš 1, o mažesnis kėlimas1 
fėrp pralaimėtų trim balsais] 
prieš vieną.

Majoras mano, kad tranzito! 
linijų pataisos lėšuos 100 mi-j 
lionų dolerių, kad tas darbas 
ims tris metus ir kad tos lėšos 
būtų galima atmokėti linijas 
betaisant, jeigu valstija leistų 
miestui užsidėti specialius tam 
tikslui 1 cento taksus ant pir
kinių. Gi tos pataisos ne tik 
prisidėtų prie pagerinimo tran
zito, bet taip pat duotų ir daug 
naujų darbų, o tuomi ir dau
giau ištekliaus — apyvartos 
visam miestui.

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)

Majoras Prašysiąs Leisti Už
dėti 1 Cento Taksus 
Tranzito Reikalams

Majoras LaGuardia pereitą 
sekmadienį paskelbė savo nu

Notice is hereby given that "Yeah 
Man” Products Co., of Brooklyn, 
New York, has registered its trade- 

' mark “Yeah Man” and “Uula-Kula” 
! with the Secretary of State of New 
I York, to be used on food products, 
namely, syrups. (65-82)

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

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

0FICIAL1S LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuofi. unija šapoj 
Tclef.: GR. 7-7553 

f 2539
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

Wood wart Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Fotografas
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

Tel. EVergrcen 7-6868

512 Marion St. Brooklyn

VALANDOS: į 1„.82 rakare

Penktadieniais uždaryta

tas saldaines, kietą šokoladą, 
cocoa, buljono cubes, ryžius, 
kavą, razinkas, malted pieno 
pudrą, condensed ir evapor
ated pieną, kenuotas mėsas ir 
žuvis, kūdikiams vaisius ir 
daržoves, džiovintus apricots 
ir slyvas, cukrų ir daugelį ki
tų blėtinėse kenuotų ar džio
vintų maisto produktų.

Stanley Teatre, 7-ta Avė. ir 
42nd St., New Yorke, dabar 
rodoma puiki filmą “Wait for 
Me.”

Dabartinė Russian War Re
lief kampanija, primena teat
ras, turi besąlyginį užgyrimą 
daugelio aukštų viršininkų. 
Tarpe tų asmeniškai užgyrusių 
vajų yra prezidentas Roosevel- 
tas, gubernatorius • Dewey, 
•majoras LaGuardia.

Peter Aleinikov ir Nina Masayeva rolėse lakūno lei
tenanto Streltsovo ir lakūnų stoties slaugės Zoya. Sce
na iš filmos “Moscow Skies,”

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalnios 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Amerikos Piliečių 
kliube, 280 Union Ave., perei
tą šeštadienį įvyko šaunus 
juozinių vakaras. Kliubas, 
mat, turtingas Juozais, šimtai 
jų yra kliubiečių ir kliubui ar
timųjų eilėse.

Skirtąjį vakarą, jau pirm, 
juozinių valandos, kliube ūžė, 
kaip bičių avilyje. Juozų su Jo- 
sefinom ir šiaip jau artimų 
kliubiečiams svečių buvo 
daug. Vyriausias Juozas, kliu
bo gaspadorius Zakarauskas, 
anaiptol nesėdėjo už garbės 
stalo. Jis su savo bendradar
biais, Meiliūnu ir Deiku, taip
gi grupe kitų page 
kliubiečių iškaitęs < 
pavaišinti svečius. Pr 
mųjų vaišių jam pu i 
kino vyriausioji Juozu
tė Zakarauskienė, vikrirt 
pjaustydama jau iš anksto iš 
keptą skanų “roast beef.” Su 
ja (atitinkamai iškilmei) prie 
valgio pagaminimo ir išdavi
mo talkino Josefina Augutie- 
nė.

Balius, žinoma, nesibaigė su 
skirtąja Juozams kliubo vai
šių valanda, 8 iki 9. Smagus 
pažmonys ir dainos čia ėjo iki 
vyriausybės leisto pasilinksmi
nimui rubežiaus. Ir tada sve
čiai skirstėsi nenoriai, linkė
dami kliubui ir visiems jo 
Juozams dar daug linksmų ir 
laimingų juozinių. R.

‘Ibstinčių 
1 arba vaši 
i e valgo- 
ikiai tai-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinas.
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zėidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
STANLEY RUTKuNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU’ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dienų ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

»Tn
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Persodlnam Deimantus jums belaukiant.

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

Turimo ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

itRI THIN RYTHM...l7-i.wdPr.cWo.
movement Smartly »tyled yellow

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St
Tel. ST. 15-2178

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAI*.




