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Atmuštos naujos 
atakos Anzio fronte.

Berlyno radijas pripaži
no, jog Sovietai pralaužė 
nacių liniją ties Rogačevu, 
Baltarusijoj.

Baltarusijoj Sovietai ata
kuoja vokiečius palei Bere- 
zinos upę. Naciai giriasi, 
būk atmušą atakas. '

Atneškite.
Kerta Duris j Japoniją.

Rašo A. BIMBA

Chicagos Drauge, vas. 18 
dieną, telpa du bjaurūs edito- 
rialai: “Bolševikų veidas ir 
taktika“ ir “Eina Pasitarimai.“ 
Abudu piktai anti-sovietiniai.

Vasario 19 dieną vėl du pa
našūs editorialai: “Sudaužė 
bolševikų. propagandą“ ir 
“Tragiška Suomijos padėtis.”

Abiejuose numeriuose nei 
vieno editorialo prieš Hitlerį 
ir nacius.

RIVOJ ROGA ni w v<i ovuJ^
KRISLAI

Kas Jie Per Vieni?
Lenkų Blofas?
Newarko Draugams.
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ATVADUOTA 3 KETVIRTIS UŽIMTOS SOVIETU ŽEMES

Atslūgę Mūšiai Ties 
Anzio; Naciai Ata
kuoja prie Cassino

Italija. — Po to, kai ang
lai - amerikiečiai pirm ke
liu dienu nustūmė vokiečius 
porą mylių atgal Aprilios- 
Anzio srityje, į pietus nuo 
Romos, tai mūšiai laikinai 
aptilo. Suprantama, jog na
ciai telkiasi naujoms ata
koms.

Į pietus nuo šio fronto, 
Cassino srityje naciai, su 
didesnėmis jėgomis puldami 
talkininkus, privertė ang- 
lus-amerikiečius vienoj vie
toj pasitraukt atgal per Ra- 
pido upę.

Hitleris yra mirtinas Ame
rikos, Lietuvos ir visos žmo
nijos priešas.

Sovietų Sąjunga yra Jungti
nių Tautų narė, Amerikos tal
kininkė, daugiausia kariavusi 
prieš nacius.

Tai ar ne aišku, kad Drau
gas tarnauja Hitleriui?

Lenkų valdžia ištrėmime 
(Londone sėdį lenkiški ponai) 
iš sykio sakė, kad Lenkijos 
“požeminis judėjimas“ neleis 
Raudonosios Armijos Lenki
jon. Paskui tam judėjimui da
vė įsakymą: “nesimuškite su 
raudonarmiečiais, bet ir nepa
dėkite jiems, jeigu Sovietų vy
riausybė neišpildo mūsų rei
kalavimų.“

O dabar jau šita valdžia sa
ko įsakiusi “pogrindiniam ju
dėjimui“ padėti raudonarmie
čiams.

Bet visa tai yra tiktai len
kiškos ponstvos blofas. Ji jo
kio “pogrindinio judėjimo“ 
Lenkijoj neturi. Niekas jos ne
klauso, nes nieko neatstovau
ja.

Lenkijoje yra partizaniškas 
judėjimas. Jis gerai veikia ir 
naikina nacių jėgas Lenkijoje. 
Bet jis nieko bendro neturi su
lenkų valdžia Londone. j London, vas. 23. —Dviem

Lenkų partizaniškas judėji- didžiais paskutiniais žygiais 
mas puikiai kooperuoja su Anglijos ir Italijos ame- 
Raudonąja Armija. '

Panašiai yra Lietuvoje. To-. 
klo žadeikio ir kitų smetoninių 
hitlerininkų grūmojimai yra 
tiek verti, kiek pernykštis snie
gas. .

Labai karštai raginu New 
Yorko draugus susieiti j Lietu
vių Literatūros Draugijos kuo
pos susirinkimą. Susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, vasario 
25 d., vakare.

Kuopos susirinkime daly
vaus Centro sekretorius D. M. 
Šolomskas. Jis turi svarbų pra
nešimą.

Susirinkimo tikslas: sutvar
kyti ir pastatyti kuopos reika
lus ant kojų.

Daugelyje vietų draugai sa
ko: Turime daug gerų drabu
žių, atiduotnrnėme lietuviams 

Sąjungoje, bet kas 
ateiti ir paimti, 
draugai, nėra kam 
paimti. Patys turite i 
vietos lietuvių centrą 1

Amerikiečiai Sparčiai 
Naikina Nacių Lėktuvus

rikiečiai lakūnai, atakuoda
mi karinius Vokietijos mie
stus, nušovė ir 133 nacių 
lėktuvus, o savo nustojo 41- 
no bombanešio ir 15-kos 
lengvųjų lėktuvų.

Tūkstančiai Nacių La
vonų ties Krivoj Rogu
Maskva. — Išmušti iš 

Krivoj Rogo, naciai, sumi
šime bėgdami, paliko daug 
savo kanuolių ir trokų ir 
tūkstančius vokiečių lavo
nų.

STALINAS NURODĖ, JOG NACIAI NUVYTI 
VIRŠ 1,000 MYL. ATGAL, O SU 2-JU FRONTU 

JIE BŪTŲ GREIT SUTRIUŠKINTI
LONDON, vas. 23. — Premjeras Sta

linas, Maskvoj, minėdamas 26-tą metinę 
Raudonosios Armijos sukaktį, pareiškė, 
jog per vienus paskutinius metus rau
donarmiečiai atvadavo nuo vokiečių be
veik tris ketvirtis buvusios užimtos so
vietinės žemės ir tūlose vietose nušlavė 
priešus daugiau kaip 1,000 mylių atgal.

Specialiame pareiškime Raudonajai 
Armijai, Raudonajam Laivynui, sovieti
niams partizanams ir darbininkams Sta
linas sakė, jog vien per paskutinius tris 
mėnesius, nežiūrint nepalankaus oro, 
Raudonoji Armija atvadavo 200,000 ket
virtainių kilometrų 77,000 ketv. mylių) 
plotus ir išlaisvino daugiau kaip 13,000 
gyvenamųjų vietų, tame skaičiuje 82 
miestus, ir 320 gelęžinkelių stočių.

“Mangano ir kitų metalų kasyklos jau 
sugrąžintos mūsų kraštui”, ųurodė Sta
linas: “Sovietų Sąjunga įrodo, kad jinai 
yra daug stipresnė už buvusią carinę 
Rusiją.
ATVADUOTA 525,000 KETV. MYLIŲ

“Raudonoji Armija atvadavo beveik 
tris ketvirtadalius buvusios užimtos mū
sų žemės.” (Tai reikštų, jog Sovietai at
kariavo apie 525,000 ketvirtainių mylių.)

Kai kur Raudonoji Armija savo žy
giuose 1943 ir 1944 m. nugrūdo nacius 
net 1,178 mylias atgal.

Raudonarmiečiai sunaikino galinguo
sius vokiečių apsigynimus palei visą 
Dniepro upę nuo Žlobino iki Chersono, 
prie Juodosios Jūros, ir “tokiu būdu nie
kais pavertė vokiečių viltį, kurie tikėjosi 
dar ilgai galėsią vesti apsigynimo karą 
Sovietų - vokiečių fronte,” kaip pastebė
jo Stalinas.

Ištisus paskutinius metus Raudonoji 
Armija vedė ofensyvą ir kirto priešams 
antrą stalingradišką smūgį — sunaiki
no vokiečius apsuptus Ukrainoje, į vaka
rus nuo Čerkassų.

Atimta iš nacių beveik visa Rovno 
sritis; Sovietų kovūnai' įžengė į Tarybinę 
Estijos Respubliką ir baigia atvaduoti

Leningrado sritį tarp Pskovo - Dno ir 
Ilmen ežero.
ANTRASIS FRONTAS PAGREITINTŲ 

PERGALĘ
“Hitlerinė Vokietija eina linkui kata

strofos (pragaištingos nelaimės),” sakė 
Stalinas:

“Bet didžiausios vokiečių jėgos dar te
beveikia viename fronte — prieš Sovie
tų Sąjungą. Istorija rodo, jog Vokietija 
prakišo karus, kuriuos ji vedė dviem 
frontais, bet dabartiniame kare Vokieti
ja nepajėgia laimėti pergalės viename 
fronte, prieš Sovietų Sąjungą.

“Kaip vienas prieš vieną, tai Sovietų 
Sąjunga sumuša vokiečių armijas, bet 
Vokietijos padėtis pasidarys beviltinga, 
kada talkininkų armijos prisidės prie šio 
ofensyvo.”

NEPAVYKS NACIAM SUARDYT 
TALKININKŲ VIENYBĖS

Stalinas priminė, jog vokiečių diploma
tų bandymai susisiekti su pro-hitleriniais 
elementais kituose kraštuose ir suardy
ti didžiųjų talkininkų vienybę yra nu- 
smerkti žlugimui. Nes “prieš-hitlerinė 
santarvė yra paremta gyvybiniais visų 
tautų reikalais. Tatai stiprina sąjungą ir 

. santarvę tarp Sovietų Sąjungos, Didžio- 
■ sios Britanijos ir Jungtinių Valstijų...

Artėja atsiteisimo valanda už visas kri- 
minales nedorybes, kurias vokiečiai atli
ko užimtuose Europos kraštuose.”

DARBININKAI PAGAMINS DAR 
DAUGIAU GINKLŲ

“Sovietų žmonės užtikrins dar daugiau 
ginklų, iki hitlerinė Vokietija taps galu
tinai supliekta,” sakė Stalinas:

“Tarybinių Respublikų savivaldybės 
sustiprinimas (taipgi) juo labiau sustip
rins mūsų kraštą.

“Garbė Sovietų ginklam ir sovieti
niams partizanams! Tegyvuoja mūsų 
motinų žemė! Tegyvuoja mūsų Komuni
stų Partija! Mirtis vokiečiams įsiveržė
liams !”

Raudonoji Armija Šturmu 
Atėmė Krivoj Rogą, Gele

žies ir Vario Centrą
London, vas. 23. — Gene-,vietų, tarp kurių yra mies- 

rolo Malinovskio koman-, teliai tik už 10 mylių nuo 
duojama, Raudonoji Armija; Dno, vokiečių tvirtumos ir 
vakar šturmu atėmė iš vo-! keturių svarbių geležinkelių 

mazgo.
Maršuodami palei Lenin

grado geležinkelį į pietus, 
sovietiniai kovūnai užėmė 
Bukino, 50 mylių į šiaurių 
rytus nuo Pskovo! Strugi • 
Bielyje, tik 43 mylias į šiau
rius nuo Pskovo, ir eilę 
kitų strateginių vietovių.

Pirmiau atvaduoto Chol
ino apskrityje raudonarmie
čiai užėmė virš 100 gyvena
mųjų vietų, o Lugos fronte 
atkariavo dar kelis mieste
lius bei kaimus.

geležies, vario ir angliaka- 
syklų pramonių centrą, pie
tinėje Ukrainoje. Tai di
džiausias naciams medžia
ginis nuostolis. — Iš Krivoj 
Rogo srities pirm karo So
vietai gaudavo iki 60 pro
centų geležies rūdos.
SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 

ŠIAUR. FRONTE
Pskovo - Dno srityje 

raudonarmiečiai per dieną 
atvadavo nuo vokiečių dau
giau kaip 200 gyvenamųjų

Prezidentas Atmetė Taksų Bilių, Skriau
džianti Vargšus, o Tarnaujantį Turčiams

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas atmetė - vetavo 
kongreso priimtą naujų 
taksų bilių ir pareiškė, jog 
tas bilius pagamintas “nau
dai godžiųjų (turčių), o ne 
paramai vargingųjų.”

Roosevelto valdžia reika
lavo $10,500,000,000 naujų 
taksų, daugiausiai nuo di
desniųjų pelnų; bet kongre
sas teskyrė tiktai apie $2,- 
315,000,000 tokių taksų, ku
rių didžiąją naštą stengėsi 
suversti ant beturčių ir dar 
aptaksuoti įvairius vartoji
mo dalykus.

Be to, šis kongreso priim
tas taksų bilius visai neati
tinka šalies reikalus, kaip

užreiškė prezidentas.
Republikonai ir atžaga

reiviai demokratai buriasi 
sudaryti du trečdalius bal
sų senate ir atstovų rūme, 
kad galėtų be prezidento 
parašo padaryt šį bilių įsta
tymu. Prezidento rėmėjai 
sako, kad jie negausią tiek 
balsų.

ANGLU PREMJERAS PAREIŠKĖ, JOG TEISINGI SOVIETU PASIŪLYMAI 
DĖLEI LENKU SIENOS; ŽADĖJO TRIUŠKINANČIAI SMOGT NACIAMSovietų 

i.ors turi
Betgi, 

ateiti ir 
atnešti į
ir priduoti, arba atsiųsti tiesiai 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetui, 419 Lorimer St., 
Brooklyn, 6 N. Y.

Visi užimti savais reikalais. 
Visas darbas eina savanoriš
kai.

Pasirodykite gerais savo 
brolių ir seserų mylėtojais ir 
pasiaukokite jų sušelpimui!

Mūsų j"‘gos puikiai ats.žy
mėjo prie Truk salų, Pacifi- 
ke. Ten japonams užduotas la
bai skaudus smūgis, o mūsų 
nuostoliai labai maži.

Šis amerikiečių žygis yra 
atidarymas durų į ‘Japoniją. 
Tą žino ir japonai, todėl jie 

4* desperatiškai ant tų salų lai
kosi ir ginasi.

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chillas, antradienį kalbėda
mas seime, sakė, jog atei
nančiame anglų-amerikie
čių įsiveržime į Vakarų Eu
ropą prieš Hitlerį dalyvaus 
apie tiek pat Jungtinių Val
stijų kariuomenės, kaip ir 
Anglijos, o jeigu kova ilgai 
nusitęs, tai didesnis skai
čius amerikiečių įsitrauks į 
mūšius, nes Amerika turi 
daugiau vyrų, nekaip Ang
lija.

KAŽIN AR ŠIEMET 
ĮVEIKSIM NACIUS

Jungtinės Valstijos dabar 
turi jau daugiau lėktuvų ir 
lakūnų Anglijoje, negu pa-

tys anglai, nurodė Churchil- 
las ir pareiškė, jog anglai-' 
amerikiečiai taip daugme- 
niškai iš oro bombarduos 
kiekvieną Vokietijos kam
pą, kad negalima būtų iki 
šiol net įsivaizduoti tokių 
milžiniškų oro žygių. Tokių 
oro atakų reikia, siekiant 
sunaikint nacių lėktuvų sta
tyklas, nušluot juos nuo pa
dangių ir taip sutrumpint

Churchillas Numato dar Sunkią Kovą iki Pergalės; Sako, 
Kad Jugoslavijoj Tik Partizanai Tikrai Kovoja

Hitleriui divizijų. Be to, na
ciai gal panaudos naujuo
sius savo pabūklus prieš 
Angliją, kaip kad rakietines 
patrankas ir sklandytuvus- 
bombanešius, veikiančius be 
lakūnų.

AMERIKOS, SOVIETŲ 
IR ANGLŲ VIENYBĖ 
Atsiliepdamas į gandus

Premjeras Churchillas ne- aPie tariamus nesusiprati- 
pranašavo, kad Jungtinės P1“8 ta,rP SoX!etl! S^ung°8
Tautos jau 1944 m. apsi
dirbs su hitlerininkais. Jis 
priminė, jog talkininkai dar 
sunkiai turės kovoti, kol 
sumuš apie 300 ištikimų

ir Anglijos, Churchillas už
reiškė :

“Visai neikiek nesuma
žėjo (santarvės); pagrindai, 
padėti Maskvos ir Teherano

konferencijose” (tarp Ame
rikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos), šie trys didieji 
talkininkai yra pilniausiai 
susivieniję savo veiksmuose 
prieš bendrąjį priešą. Jie ly
giai yra pasiryžę vesti ka
rą, nežiūrint jo lėšų, iki ga- 
tutinosios pergales, ir jie 
įsitikinę, jog yra plati dir
va draugiškam jų sandarbi- 
ninkavimui po to, kai taps 
sunaikinta hitlerine tironi
ja.

“Tai nuo šitokio ilgalai
kio, glaudaus ir garbingo 
bendravimo priklauso pa
saulio ateitis.

Sovietų Sąjungos)....
“Aš giliai užjaučiu len

kus ... bet aš užjaučiu ir 
Rusijos poziciją.

“Jau du kartu (sovieti
nės) Rusijos gyvenime vo
kiečiai žiauriai užpuolė ją. 
Per tą kartotiną vokiečių 
agresiją daug milionų rusų 
buvo užmušta ir milžiniški 
plotai jos žemės nuteriota.

“Rusija turi teisę užsitik- 
rint prieš užpuolimus atei-
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UŽGIRIA SOVIETŲ PA
SIŪLYMĄ LENKAM 

“Man labai smagu buvo 
girdėt maršalo Stalino žo
džius, kad jis taip pat sto
ja už stiprios, nedalomos, 
nepriklausomos Lenkijos 
sukūrimą ir palaikymą.

“Čia aš gMiu priminti sei
mui, jog mes praeityje nie
kados neužtikrinome Lenki
jai jokio nusakyto rube- 
žiaus. Mes neužgyrėme to, , . .
kad lenkai 1920 m, užėmė ’? vakar? Pu,sės; >r m?8 
Vilnių. O tas pažiūras, ku-.*1^?81™ .V1SH kad RuslJa 
rių Anglija laikėsi 1919 užtikrinimą, ne
tai išreiškia vadinamoji 
Curzono Linija, kuri, šiaip

tiktai pačios savo ginklų ga 
lybe, bet su Jungtinių Tau

ar taip kalbant, bespusiškai tų užgyrhnu ir sutikimu.
sprendžia tų klausimų (de

i

■ j

■' 1’

Rusų armijos gali neuž
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lei sienos tarp Lenkijos ir ( ■t " J*.’,Ny
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Dar Vienas Antausis
Michatlovičiut

Buvęs Jugoslavijos ministerių pirmi
ninkas, generolas Dusan Simovičius, ne
senai pareiškė, kad jis stoja su maršalu 
Tito ir raginąs visus jugoslavus daryti

Gen. Simovičius — žymi asmenybė Ju
goslavijos politikoje. 1941 m. kovo 27 
dieną Simovičiaus pastangomis buvo pa
šalinta toji vyriausybė, kuri buvo pasi
davusi Hitleriui. Po to, kai Simovičiaus 
vyriausybė pasitraukė Londonan, kai 
Jugoslavija buvo vokiečių okupuota, tūli 
politikieriai, nacių nacijonalistų vado
vaujami, privertė Simovičių pasitraukti 
iš premjero vietos. Pasitraukęs, porą 

metų jisai tylėjo, nesikišdamas viešai į 
politiką. Dabar jis prabilo, griežtai pasi
sakydamas už maršalą Tito, už laikinąją 
liaudies vyriausybę, sukurtą Jugoslavi
joje.

Yra manoma, kad šis Simovičiaus at
viras pasisakymas gerai paveiks į tuos 
serbus patrijotus,* kurie, dar vis nesu
prasdami tikrosios padėties, rėmė Mi- 
chailovičių. Dabar ir jie pamatys, kaip 
dalykai stovi.

Nereikia nei sakyti, kad Simovičius 
savo šį pareiškimą darė apgalvotai, pa
sitaręs su visa eile žymių Anglijos ir 
Amerikos pareigūnų.

Taigi Michailovičius susilaukė dar vie
no antausio — susilaukė kaip tik iš to 
asmens, kuris seniau Michailovičių rė
mė ir net padarė generolu. Kitas antau
sis bus karaliaus Petro vyriausybei, esan
čiai Egypte.

Fra Vilties
Apklausinėj us Jungt. Valstijų senato

rius, pasirodė, kad 44 iš jų pasisakė bal
suosią už kongresmąno Marcantonio 
anti-poll tax bilių, 25 pareiškę balsuosią 
prieš, o 27 savo nuomonės nepareiškė.

Kaip žinia, kongresmanas Marcanto
nio dar pereitais metais patiekė J. V. 
kongresui sumanymą, reikalaujantį, kad 
būtų panaikintas verstinas taksų (poli 
tax) mokėjimas pietinėse valstijose 
tiems piliečiams, kurie nori dalyvauti 
balsavimuose, renkant Jungtinių Valsti
jų prezidentą ir kongresmanus. Tasai 
kongresmąno Marcantonio įnešimas—bi- 
lius kongrese buvo priimtas, bet jis ne
buvo priimtas senate. Dabar ir vėl kelia
mas klausimas dėl to biliaus pravedimo.

Jeigu dauguma Senato narių griežtai 
nusistatys už to biliaus pravedimą, tai 
jis, žinoma, ir bus pravestas ir tuomi bus 
užduotas smūgis reakcininkams.

Turime atsiminti, kad šiandien milijo
nai pietinių valstijų piliečių negali da
lyvauti rinkimuose dėl to, kad jie nesu
moka specijalių taksų (poli tox). Dau
giausiai tokių žmonių yra negrai. Dėka 
tiems taksams, milijonai piliečių nėra 
prileidžiami prie balsavimų ir dėl to vi
sokį reakcininkai lengvai pralenda į 
kongresą ir senatą.

sitroškinęs gaisre.
- Ir ko ten Vidikauskas nepriplepa! 
Smetona, girdi, “nemirtinas” ir jis “nuo
lat kovės su priešu drūtu.”

Su kokiu “priešu drūtu” Smetona ko
vėsi, Vidikauskas nepasako. Bet kiek
vienas žino, kad jis nuo drūtesnio priešo 
bėgdavo, kiek tik galėdamas. Drąsi ta 
Vidikausko “žvaigždė” buvo tik ten, kur 
ji galėjo šaudyti beginklius Lietuvos 
darbininkus ir Suvalkijos valstiečius. 
Bet kaip greit jo “priešas drūtas” (Lie
tuvos liaudis) pasirodė esąs ištikrųjų 
drūtas, tai Smetona tuojau dui pas Hit
lerį!

Vis tik gaila, kad yra tokių politiniai 
aklų žmonelių, kaip p. Vidikauskas, ku
riam juodasis Smetona yra šviesesnis ir 
už saulę. Tiesa, nedaug jų pas mus yra, 
bet vis gi yra.

Kiek mes pažįstame p. Vidikauską, jis 
jau ne jaunas amžiumi žmogus, kadaise 
turėjęs pretenzijų būti esperantistu. Bet 
mes niekad nemanėme, kad jis kada nors 
taip politiniai apjaks, taip bus “sumon- 
kytas,” kad pradės garbinti visokias lie
tuvių tautos išmatas, visokius jos neprie
telius.

Nepasiduoda Tam, Kuriam 
Nereikia Pasiduoti

Negarbingai paskilbęs Dieso komite
tas (anti - amerikiniams judėjimams 
tyrinėti komitetas) pareikalavo, kad jam 
būtų suteikti visoki CIO Politinio Komi
teto archyvai. Jis norįs juos “tyrinėti!”

Paminėtojo komiteto vadu yra Sidney 
Hillman. Ir šis pareiškė, kad jis neduo
siąs Diesui CIO Politinio Komiteto kny
gų tikrinti, nes tai neįeina į Dieso kom
petenciją.

Už tai tegalime Mr. Hillmaną tik pa
sveikinti.

Reikia atsiminti, kad Dieso komitetas 
yra paskirtas visai kitokiems darbams 
dirbti (žinoma, jis jų niekad nedirbo). 
Jis paskirtas gaudyti anti-afrierikinius 
elementus, bet jis to nedirba. Visoki fa
šistai, visoki mūsų krašto priešai dirba, 
kaip jie nori. Jei ne FBI, tai jiems nei 
plaukas nuo galvos nenukristų. Dieso 
komitetui rūpėjo ir rūpi raganas gaudy
ti, komunistų jieškoti ten, kur jų yra 
ir kur‘jų nėra. Jam rūpi šmeižti, kom
promituoti paskyrius prezidento Roose- 
velto administracijos šalininkus. Jis ko
munistu padaro kiekvieną, kuris tik ne
pritaria reakcininkams, tokiems, kaip p. 
Diesas.

CIO Politinės Veiklos Komitetas, va
dinasi, neįeina į Dieso kompetenciją, į jo 
veiklos sritį. Šis komitetas yra darbo 
unijų įkurtas ir jo uždavinys—konsolida
vimas visų darbininkų politinei veiklai, 
būsimiems rinkimams. Jeigu Diesui pa
vyktų preiti prie to komiteto knygų, tai 
matytume, kiek jis ten surastų “raga
nų” ir kiek triukšmo padarytų.

Todėl reikia pasveikinti Mr. Hillman- 
ną už tai, kad jis drąsiai ir atvirai pasa
kė, jog CIO Politinio Komiteto knygų 
“tikrinti” p. Diesui neduos.

Raud. Armijai Sukako 26 Metai kio mašinas kraustė gilyn* 
šalies. Apie 42,000,000 žmo
nių pasitraukė iš priešo o- 
kupuotų teritorijų ir stojo 
darban, kad būtų laimėta 
pergalė.

Hitlerio armijos, turėda
mos daugiau tankų, lėktuvų 
ir pasinaudodamos staigiu 
užpuolimu, ėjo pirmyn. Bet 
tai nebuvo ’‘žaibo karas”, 
tokis, kokį naciai laimėjo 
Europoj. Raudon. Armija 
traukėsi, bet naikino priešo 
jėgas šimtais tūkstančių ir 
jo ginklų didžius daugius. 
Atskiri raudonarmiečiai, 
kurie buvo apsupti, arba 
mušėsi iki paskutinio, arba 
slėpėsi į girias ir virto par
tizanų vadais. Komunistų 
Partija nusakė, kas turi 
trauktis ir kas turi pasilik
ti priešo naikinimui.

Hitlerininkai okupavo Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Mol
daviją, Baltrusiją, Ukrainą 
ir dalį Rusų Sovietin. Fede- 
ratyvės Socialistinės Res- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Istorija Pasikartojo 
r

Prieš 26 metus Vokietijos 
kaizerio armijos veržėsi gi
lyn Rusijos, kad kraujuose 
paskandinti darbo žmonių 
revoliuciją, kad išžudyti 
naujos tvarkos kūrėjus. J 

1918 metų pradžioj dar 
buvo galinga Vokietijos im
perialistinė kaizerio armija. 
Ji , ginklais žvangindama 
veržėsi linkui Maskvos ir 
Petrogrado (Leningrado). 
Sovietų vyriausybė, prieša
kyj su Leninu ir Stalinu, 
organizavo Raudon. Gvar
dijos pulkus* ir pasiuntė pa
sitikti vokiečius įsiveržėlius.

Prasidėjo žiauriausi mū
šiai. Ir štai k Raudonosios 
Gvardijos pulkai, vasario 23 
dieną, 1918 metais, kirto 
skaudžių smūgių kaizerio 
armijai prie Pskovo ir Nar
vos, tūkstančius kaizerinin- 
kų išnaikino, kitus atmetė 
atgal. Kaizerininkų armija 
sulaikyta. Sovietų vyriausy
bė išleido patvarkymą ir tą 
pergalės dieną, vasario 23 
dieną, paskelbė oficialiai 
pradžia organizavimo dar
bininkų ir valstiečių Rau
donosios Armijos.

Kaip tai istorija pasikar
tojo vėl už 26-ių ’frietų. Kaip 
tada ėjo mūšiai prie Nar
vos ir Pskovo prieš vokie
čius įsiveržėlius, taip ir da
bar. Tik skirtumas yra tas, 
kad tada Raudonoji Armija 
buvo jaunutė, dar silpna, 
silpnai apginkluota ir lai
mėjo mūšius, sulaikydama 
priešą. Dabar Raudonoji 
Armija yra galingiausia ar
mija pasaulyj, jos kovotojai 
kultūriniai ir politiniai yra 
apsišvietę žmonės, jie žino, 
už ką kovoja ir prieš ką; 
jie apginkluoti geriausia 
karo technika, kurią paga
mino jų draugai darbinin
kai savo šalyj. Dabar Rau
donoji Armija ne apsigyni
mo kovas veda, bet eina 
pirmyn ir budelišką, žvėriš
ką priešą naikina šimtais 
tūkstančių, grūda atgal, lai
svina savo šalį ir eina prie 
išlaisvinimo visos Europos, 
kurią hitlerininkai pavergė.

Tada Raudonoji Armija 
laimėjo tik pirmuosius mū
šius. Jai vėliau per eilę me
tų teko ginti šalį ir darbo 
žmonijos revoliuciją prieš 
kontr-revoliuciją ir užsie

nio imperialistų intervenci
ją. Ir ji laimėjo, nes ji gy
nė darbo žmonijos laisvę. 
Vėliau, per 20 metų, ji sau
gojo Sovietų Sąjungos liau
dies socialistinę statybą, 
kuri paruošė dabartines So
vietų Sąjungos pergales.

Išgelbėjo Pasaulį nuo 
Fašizmo

Barbariškos Vokietijos 
hitlerizmo jėgos su pagelba 
fašistinių pakalikų užpuolė 
pasaulį. Hitlerio armijos 
žaibiškai pąvergė ištisas ša
lis todėl, kad tarpe demo
kratinių šalių nebuvo vie
ningumo, nesudarė jos vie
ningos atsparos ir leido fa
šistiniams elementams, tie
siai Hitlerio agentams, ar
dyti tų šalių, kaip, ve Len
kijos, Norvegijos, Holandi- 
jos, Belgijos, Franci jos, 
Graikijos, ir Jugoslavijos 
apsigynimo jėgas.

Hitleris, apsvaigęs leng
vomis pergalėmis Europoj, 
pasikinkęs jos industriją, 
apsiginklavęs dešimtimis 
tūkstančių tankų, lėktuvų, 
kanuolių, iš pasalų, kaip ko
kis pasiutęs šuo, naktį prieš 
birželio 22 dieną, 1941 me
tais, užpuolė ant Sovietų 
Sąjungos. Metė prięš ją mi- 
lionus patyrusių razbainin- 
fakarmijoį. kuri buvo ap
svaigus nacių supratimu,
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kad ji yra “nesumušama”, 
“neįveikiama,” “nesulaiko
ma”, nes ją sudaro “virš
žmogiai”— tyro kraujo a- 
ri jonai.

Hitlerininkai turėjo pla
ną pavergti Sovietų Sąjun
gą į du mėnesius, laiko. Iš 
pasalų užpuldami ir sunai
kindami šimtus Sovietų lėk
tuvų ir tankų pasienyj jie 
tikėjosi, kad tas dar ant 50 
nuošimčių prigreitins ir už
tikrins jų pergalę. Naciai, 
kaip ir visi anti-sovietiniai 
elementai, su panieka žiū
rėjo į Sovietų šalį, į darbo 
žmonių sistemą.

Visi reakciniai elementai, 
jų tarpe ir Amerikoj lietu
vių anti-so vietinė spauda 
su džiaugsmu pasitiko Hit
lerio užpuolimą ant Tarybų 
Lietuvos ir visos Sovietų 
Sąjungos ir pranašavo, kad 
“Hitlerio armija, kaip aš
trus peilis pereina sviestą, 
taip ji pereis per Raudoną
ją Armiją.” Keleivis ir 
Naujienos tik juokus darė 
iš Raudonosios Armijos ir 
jos generolų. Reakcionie
rius Martin Dies, kalbėda
mas Orange, Texas, birželio 
23 d., 1941 metais, pareiškė: 
“Mano supratimu, Hitleris 
valdys Rusiją už 30 dienų.” 
Hearsto kolumnistas Kari 
Von Wiegand, tą pat dieną 
rašė: “Stalino tvarka nu
smelkta greitam žlugimui.”

Kitas jo kolumnistas, 
Kent Hunter, birželio 27, 
1941 metais rašė: “Ameri
ka ir Anglija negali suspė
ti išgelbėti Rusiją. Tik ste
buklas būtų, jei Stalino ko
munistine Rusija išsilaiky
tų nors mėnesį laiko.” Gri
gaitis rašė, kad “Stalino 
(Sovietų) tvarkos dienos 
suskaitytos”. Annė O’Hare 
McCormick, New York 
Times kolumnistė, liepos 7 
d., 1|941 m., rašė: “Sovietų 
Sąjungos Saulėleidis.

Ir taip visi kolumnistai, 
radio komentatoriai, tar
tum" Hitlerio ir Goebbelso 
nusamdyti, garsino nacių 
pasigyrimus apie “sunaiki
nimą Sovietų orlaivyno”, 
apie tai, kad “Raudonoji 
Armija ištaškyta, kad vo
kiečiai jau tik likučius gau
do.” Ir net bešališki, demo
kratiški žmonės netikėjo, 
kad Sovietų Sąjunga atsilai
kys. Anglijoj karo speciali
stai sakė, jeigu Hitleris bus 
“užimtas Sovietų Sąjungoje1 
per du mėnesius,” tai Ang
lija atsigaus nuo smūgių ir 
pereis į ofensyvą. Kaip da
bar yra juokingi tie žmo
nės, kada jie po virš dviejų 
metų ir pusės Sovietų Są
jungos didvyriško karo vis 
dar sako nepasirengę ant
ram frontui!
Pirmi Smūgiai Hitlerinin

kams
nei kalbos, kaip 
padėtyj atsidūrė 

Sąjunga. Prieš ją 
vede visą Europą,

yai saugoj'o nacių prekybos 
laivus, kurie iš Švedijos ga
beno reikmenis į Vokietiją.

Bet Sovietų Sąjungos va
dovybė ir liaudis nenusimi
nė* Maršalas Stalinas api
budino pavojų, kokis užgu
lė ant darbo žmonių sąjun
ginės valstybės, bet tuo pat 
kartu išdėstė tas priemones 
ir sąlygas, prie kurių hitle- 
itizmas bus sumuštas.
! Visa Sovietų Sąjunga sto
jo kovon. Fabrikai ir dirb
tuvės buvo kraustomi gilyn, 
kur priešas nepasieks, į U- 
ralų Kalnus, Sibirą, Užvol- 
gę, Turkestaną, kur jie bu
vo išnaujo atstatyti ir pa
leisti darban, kad gamjntų 
tankus, lėktuvus, kanuoles, 
ginklus ir amuniciją. Ko ne
buvo galima išvežti, kas ga
lėjo stiprinti priešo karo 
mašiną — tas buvo, naiki
nama! Galvijus ir žemės ū-
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LAISVĖS ADMIMSTRA 
OJOS PRANEŠIMAI

Pradžia 1944 metų labai 
skaisti dienraščiui Laisvei. 
Sausio mėnesį gavome daug 
naujų skaitytojų, nes tą mė
nesį baigėsi mūsų dienraš
čio 1943 metų vajus. Gi va
sario mėnuo jau nieko ben
dro neturi su vajum, o nau
ju skaitytoju jau gavome 
14.

Gavimui naujų skaitytojų 
pasidarbavo šie Laisvės pa
triotai:

K. Prakapas, Fitchburg, 
Mass.; V. J. Stankevičius, 
Wilkes-Barre, Pa.; St. Kur- 
žinskas, Mahanoy City, Pa.; 
F. Kemežis, Torrington, 
Conn. (2); S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass.; D. P. Le
kavičius, Pittsburgh, Pa.; 
P. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa.; A. Valinchus, Pittston, 
Pa.; John Evans, Roches
ter, N. Y.; M. Slekienė, 
Gardner, Mass.; E. Free-, 
montienė, Somerville, Mass.; 
I. Urmonas, Chicago, Ill.; 
V. Vilkauskas ir Mrs. Vit
kauskiene (2), Nashua, N. 
H. ir P. Šlekaitis, Scranton,

Po $1: F. Shaling, Det
roit, Mich.; Juozas Saba
liauskas, Valhalla, N. Y.; 
Margaret Šapalienė, Taco
ma, Wash.; J. Smuikaitis, 
Forest Hills, N. Y.; Ignas 
Levanas, Los Angeles, Ca
lif.; S. F. Smith, Los Ange
les, Calif.; Dorn. Deveikis, 
Burlington, N. J.; Chas. 
Stelmok, B’klyn, N. Y.; J. 
Maženis, Clinton, Ind.; A. 
Pikunas, Connerton, Pa.; S. 
Umbrosas, Oregon City, 
Oreg.; K. Fišeris, Millino
cket, Me.; V. Ragauskienė, 
Noxon, Pa. Iš Easton, Pa.; 
F. Martinkus, V. Cigas, V. 
J. Stankus ir V. Unikaus- 
kas.

Po 50c.: A. Genotis, Sa
ginaw, Mich.; Juozas Šopis, 
New Britain, Conn.; John 
Stankus, Union City, Conn.; 
Jonas Liaudanskas, Lewis
ton, Me.; Geo. Chepelis, 
Philadelphia, Pa.; Paul 
Martin, Bridgeport, Conn.; 
Mrs. E. Macey, Glensicje, 
Pa.

Gražus pluoštukas pini
gų. Puiki parama dienraš
čiui. Didžiausia padėka vi
siems suteikusiems minimą 
paramą.’

Su naujais skaitytojais, 
tai, draugai, laikykimės 
taip, kaip su pradžia metų, 
tai mūsų dienraštis gyvuos 
gražiai. Per pusę vasario 
mėnesio 14 naujų skaityto
jų yra gražus dalykas.

Kviečiame į Laisvės ba- 
zarą, 
March 
Grand 
Grand

Du patys užsisakė dien
raštį.

Nežiūrint to, kad Laisvės 
bendrovės suvažiavimas į- 
vyko labai arti su Demokra- 

, tiniu Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimu,vistiek dovanų 
suvažiavimo proga atėjo 
gausiai. Jau po suvažiavi
mo, pavėluotai, finansinės 
paramos atėjo nuo šių 
draugų:

J. Burba, So. Boston, 
Mass, prisiuntė blanka su 
$12.50. Aukavo sekamai: 
John Burba ir E. Burbienė, 
$3. M' Kazlauskas, $2. Po 
$1: J. Wheeled, J. Žvingi- 
lienė, A. Žvingila, J. Sinke
vičius, V. Alukonis, P. Nar
butas, M. K. Bolys, G. Ku
dirka, 50 c.

A. Vitkus, Baltimore, 
Md., $7.50.

Po $5: J. Bučionis, Midd
leton, Conn, ir J. Urbonas, 
Brooklyn, N. Y.

Po $3.50: Wm. Raymond, 
Pottsville, Pa.; A. Latvė- 
nas, Wilson, Conn.; B. Do
nald, Broad Brook, Conn.; 
A. Pakarklis, Athol, Mass.; 
J. Gakus, Bridgeport, Conn.

J. Sholunas, Somersville, 
Conn., $2.50.

Po $2: Mrs. Agnes Gru
be vičienė, New York City, 
N. Y.; U. Bagdonienė, Yp
silanti, Mich.

Po $1.50; John Mineikis, 
Brockton, Mass.; J. Grai
bus, Carle Place, N. Y.; Pe
ter Karpich, Lynnr Mass.;

Ir Kapinėse Nėra Vietos!
Skaitytojas, be abejo, bus skaitęs mū

sų korespondento iš Clevelando praneši
mą, kad Antano Smetonos palaikai tapo 
iškelti iš katalikų kapinių į kitas, mies- 
tavas kapines.

Dabar tiek galima pasakyti: koks gy
venimas — tokia mirtis. Politinis Sme
tonos gyvenimas nebuvo pavyzdingas 
nei vienam padoriam žmogui. Smetona 
buvo fašistas, didžiai nusidėjęs lietuvių 
tautai. Dėl savo fašistinių darbų jis buvo 
įkalintas net ir krikščionims demokra
tams Lietuvą valdant. Paskui, kai Lie
tuvos liaudis paėmė šalies reikalus į savo 
rankas (1940 m. birželio mėn. 15 d.), 
Smetona smuko, kaip jis pats sakosi, 
pas Hitlerį į svečius! Jis bėgo nuo savo 
tautos, kuriai tiek daug žalos padarė.

Smetona parašė knygą, save visaip 
garbindamas, į aukštybes keldamas. Tuo
mi jis manė išsiteisins Amerikos visuo
menėje. Keldamas į padanges savo gimi
nes — Tubelienę ir Tubelį — Smetona, 
paminėtoje knygoje, dergė kitus.

Tačiau, vos jisai baigė knygą rašyti, 
kaip štai negarbinga mirtis!

Jo palaikai buvo motasi įkišti į Tau
tines Arlingtono kapines Washingtone. 
Bet iš ten Smetonos šalininkai gauna at
sakymą: Nepriimsime!

Tuomet Smetonos palaikus įkiša į ka
talikų kapines. Tūli lietuviški kunigai 
apstato Smetoną angelais, ir nuveda jį 
prie “Dievo sosto” į dangų!...

Deja, vos praėjus mėnesiui laiko, kaip 
tie patys katalikai nutaria, kad, nors 
Smetonos dūšia gali būti prie “Dievo 
Karaliaus” sosto, tačiau jo; palaikams 
katalikiškose kapinėse vietos nėra.

kuris įyyks kovo-
3, 4 ir 5 dd.,‘ bus

Paradise salėje, 318
St., Brooklyn, N. Y.

Laisvės Administracija.

PATAISA
Pereitojo pirmadienio Lai

svėje, antrame pusi., sky
riuje Kas Ką Rašo ir Sako, 
įvyko praleidimas, kuris su
maišo prasmę. Straipsnely
je “Fašistai Nusidėjo, kad 
Nesusidėjo su Jais”, antra
me paragrafe, pirmieji du 
sakiniai privalo sekamai 
skaitytis:

Bet jų nusidėjimas nėra 
tame, kad jie dirba Hitlerio 
darbą. Taipgi ne tame, kad 
jie apgaudinėja svietą su 
savo apgavingu seimu. Jų 
nusidėjimas yra tame, kad 
jie, “tie tautiški seiminin
kai, galėjo dalyvauti Lietu
vių konferencijoj” Pitts- 
burge, sako Strazdas, bet 
nedalyvavo.

Atsiprašome už šį per 
skubėjimą įvykusį praleidi
mą.

i

Nėra 
sunkioj 
Sovietų 
Hitleris 
jam dirbo apie 300 milionų
žmonių. Jam tarnavo visos 
Europos industrija, gamin
dama tankus, lėktuvus, ka- 
nųples. Japonija laike veik 
miliono armiją ant Sovietų 
Sąjungos sienos ir tuo pri
vertė ir Sovietus laikyti 
šimtus tūkstančių raudon
armiečių, tūkstančius tan
kų, lėktuvų ir kanuolių, ku
rie taip buvo labai reika
lingi kovai prieš hitlerinin
kus. Turkijos valdonai atvi
rai kuždėjosi su Hitleriu ir 
jų generolai atvyko į Hitle
rio štabą Sovietų Sąjungon, 
kad pamatyti, kaip naciai 
eina pirmyų. Švedija .leido 
per savo žęmę vėžtį jiitle- 
riųi ąnhiią ir reikmenis T

Aklam Smetona Buvo Šviesesnis 
Ir Už Saulę

Vienas klerikalų-fašistų, atsiprašant, 
poetas, rašo “Am. Liet.” “poeziją” “At
minimui Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos”. Tuo poetu esąs tūlas Kazys 
Vidikauskas, kuris šitaip drožia:
“Ant dangaus skliauto, Lietuvos 

žvaigždyne
Šviesiausia žvaigždė užgeso, kaimyne!... 
Kur kas šviesesnė ir už saulę mūsų, 
Kaip tą paliudi net ir kalba jūsų, 
Nors jūsų žodžiai ir kitaip kiek vyko, 
Žvaigždė ši buvo: esmė mūs didiko

Tuo “didiku”, “žvaigžde”, pasak Vidi- 
-kausko, esąs Antanas Smetona, lietuviu 
tautos neprietelius, fašistas, neseniai už- 
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nui armiją ir reikmenis į ter Karpich, Lynrv Mass.; 
Finliandiją, o jos karo lai- W. Urbshas, New York Gi
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UZ LIETUVOS LAISVI
BEZIRK LITAUEN

Faktai apie Lietuvos Vokietinimą
L. RūTeNAS 

sakė kolonizacijos įstaigos 
(Ansiedlungsamt) atstovas 
Schulemann. Iš jo kalbos 
galima spręsti, kad suvažia
vimas svarstė ne tik jau į- 
sikūrusiu hitleriniu koloni- 
stų reikalus, bet ir tolimes
nės Tauragės apskrities ko
lonizacijos planus.
Po Schulemann kalbos įvy

ko “diskusijos”. Išstodamas 
tose “diskusijose“ apygar
dos budelis Gewecke nusi
skundė, kad “dėl kai kurių 
elementų pasipriešinimo” 
grobikiškiems vokiečių ko
lonistams dažnai susidaro 
“nepaprastai sunkios sąly
gos.” Šis Gewecke prisipa
žinimas ryškiausiai rodo, 
kad hitleriniai atėjūnai su
siduria su neįveikiamu Lie
tuvos valstiečių pasiprieši
nimu.

“Apskrities įgaliotinis mo
kyklų reikalams”, kurio pa
vardės “Wilnaer Zeitung” 
nemini, suvažiavime padarė 
pranešimą apie plataus vo
kiškųjų mokyklų tinklo 
sukūrimą Tauragės apskri
tyje. Jo žodžiais, apskrity
je iki šiol atidaryti 38 vo
kiečių vaikų darželiai, 2i9 
pradžios mokyklos ir viena 
pilna gimnazija. Vokiškų 
mokyklų ir vaikų darželių, 
tinklas nuolat tebeplečia- 

mas. “Tokiu būdu mes pa
verčiame Tauragės apskri
tį vokiečių kultūros židi
niu,” — akiplėšiškai pareiš
kė hitlerinis banditas.

Paskutinis suvažiavime 
kalbėjo hitlerininkų parti
jos Lietuvoje becirko vado 
pavaduotojas Dangela. Šis 
žmogėdra kalbėjo'’ apie vo
kiškųjų bandytų koloniza
cijos darbo “ideologines gai
res”. “Lietuva persunkta, 
vokiečių krauju, — pareiš- j 
kė šis budelis, —■ ir turi bū
ti visiems amžiams užka
riauta ne tik vokiečiu ka

rną vokiškais žemvaldžiais deivių,, bet ir vokiečių zem- 
ir dvarponiais plačiai rašo 
vokiečių laikraštpalaikiai 
Lietuvoje. Vokiečių skaity
tojams skiriama okupantų 
spauda atvirai skelbia ži
nias apie hitlerinių plėšikų 
kolonizacijos darbus Lietu
voje ir visiškai nesistengia 
nuslėpti, kad hitlerininkų 
tikslas — paversti visą Lie
tuvą grynai vokiška sriti
mi.

Š. m. birželio 6 d. okupan
tų laikraštis “Wilnaer Zei
tung” antrašte “ Vokiečių 
statybos darbai Tauragės 
apskrityje” paskelbė platų 
pranešimą apie Tauragės 
apskrities hitlerininkų par
tijos ir vokiečių kolonistų 
suvažiavimą, skirtą koloni
zacijos klausimams.

Šis pranešimas duoda 
mums aiškų vaizdą tų vo
kietinimo darbų, kurie šiuo 
metu ypatingai smarkiu 
tempu vykdomi vakarinėje 
Lietuvos dalyje.

Atidarydamas Tauragės 
suvažiavimą, apygardos ko
misaras Geweceke pareiškė, 
kad ateityje panašūs suva
žiavimai būsią vykdomi kas 
mėnesį. Juose dalyvausią 
hitlerininkų ir vokiečių 
žemvaldžių savivaldos ats
tovai, o taip pat visokį kito
kio plauko vokiški atsibas- 
tėliai, kurie svarstysią su 
kolonizacija susijusius klau
simus.

Kaip toliau praneša hit- vaikams suvokietinti, tačiau 
lerininkų laikraštpalaikis, didžiausias skaičius bent 
ilgą kalbą suvažiavime pa- šiuo metu, be

trijų Pabaltijo respub- 
ir Bielorusijos hitleri- 
okupantai sudarė vie-

likų 
niai 
ną vokiečių koloniją, vadi
namą “Ostland”. Lietuva 
kaip viena “Ostlando” apy
gardų, oficialiai vadinama 
“Bezirk

Nuo pirmos okupacijos 
dienos hitlerininkai varo 
platų Lietuvos vokietinimą. 
Viena paįgrindinių vokieti
nimo priemonių — tai kraš
to kolonizavimas vokiečių 
žemvaldžiais.

Ypatingai skubius koloni
zacijos darbus vokiečiai 
vykdo tose Lietuvos srityse, 
kurios yra arti Vokietijos 
sienos — Žemaitijoje ir Su
valkijoje.

Panašią kolonizacijos po
litiką okupantai vykdo ir 
I>enkijoje, kur jie pirmiau
sia vokietina lenkų “korido
rių” ir Lodzės sritį. Tokios 
politikos tikslas — palaips
niui išplėsti etnografines 
Vokietijos sienas vis toliau 
į Rytus, sukurti kaimyninė
se su Vokietija srityse kom
paktiškesnes vokiečių kolo
nistų mases, kurios asimi
liuotų vietos gyventojus ir 
sudalytų bazę tolimesnių 
sričių vokietinimui.

Hitleriniai banditai gerai 
supranta, kad išbarstytos 
po okupuotas sritis vokiečių 
kolonistų salelės būtų nuo
lat naikinamos supančių jas 
vietos valstiečių masių ir 
todėl jie mano, kad kom
paktiška kolonizacija, atsi- 
remianti į Vokietijos etno
grafinį masyvą, esanti • ge
riausia ekspansijos formą, 
kuri ypatingai įtemptomis 
karo sąlygomis galinti ge
riau apginti vokiečių kolo
nistus nuo žūtbūtinės vietos 
gyventojų kovos prieš gro
bikiškus atėjūnus.

Apie Lietuvos kolonizavi-

Litauen.”

•-Am**

vo-

dirbių.” Dabartinius vokie
čių kolonistus Lietuvoje 
Dangela pavadino “vokiš- 
kumo pionieriais, kurie turi 
praskinti kelią pagrindi
nėms kolonistų masėms.”

Uždarydamas suvažiavi
mą, apygardos komisaras 
Gewecke pareiškė, kad “Pa
balti j is nuo senovės laikų 
yra vokiečių pionierių erd
vė” ir kad dabartiniai ko
lonistai sudaro “vokiškumo 
forpostą” Lietuvoje.

Savo straipsnį apie Tau
ragės suvažiavimą “Wil- 
naer Zeiturtg” baigia nuro
dymu, kad “po šio suvažia
vimo kolonizacijos darbai 
apskrityje bus žymiai pa
spartinti.”

Ką rodo šis akiplėšiškas 
“Wilnaer Zeitung” straips
nis, kuris taip atvirai pasa
koja apie vokiečių grobikų 
kolonizacijos darbus Taura
gės apskrityje? _

Iš minėto straipsnio gali
ma padaryti tokias išva
das:

1. Tauragės * apskrities 
kolonizacija vyksta labai 
plačiu mastu. Mes nežino
me kolonistų skaičiaus, ta
čiau skaičiai apie vokiečių 
vaikų darželius ir mokyk
las ryškiai rodo, kad čia 
turime reikalą su stambio
mis vokiečių kolonistų ma
sėmis. Žinoma, dalis vokiš
kųjų mokyklų skirta lietuv.

nauja kolonistų ir kitų 
kiečių atėjūnų vaikus.

2. Vokiečių kolonizacijai 
vadovauja speciali koloni
zacijos įstaiga — “Ansied- 
lungsamt”.

3. Vokiečių kolonistai tu
ri atskirą savivaldą, specia
liai jiems skirtus valdžios 
organus (panaši vokiečių 
padėtis yra Čekijoj, Lenki
joje ir kitur). Jie laikomi 
kaip viešpataujantis ele
mentas, privilegijuotas vi
sose srityse.

4. Tas, kas vyksta Taura
gės apskrityje, vyksta ir 
eilėje kitų Lietuvos rajonų, 
ypatingai vakarinėje krašto 
dalyje, nes mes neturim jo
kio pagrindo manyti, kad 
vokiečiai išrinko savo kolo
nizacijai vien tik Tauragės 
apskritį.

5. Lietuviai atkakliai ko
voja prieš vokiškuosius plė
šikus, atėjusius pagrobti jų 
žemę ir sudaro jiems “ne
paprastai sunkias sąlygas.”

Plačiai vykdomai Lietu
vos kolonizacijai reikalingi 
stambūs žemės plotai, juo 
labiau, kad hitlerininkų ko
lonistai susideda 'iš dvari
ninku ir buožių. Reikalin
gą žemę vokiškieji grobi
kai rekvizuoja iš Lietuvos 
valstiečių. Rėk vizavimas 
vykdomas įvairiomis formo
mis: kaip represija už .“an
tivalstybinę veiklą” ar už 
vengimą mobilizacijos į hit
lerinę katorgą, kaip pabau
da už privalomų pristatymų 
nevykdymą ir labai dažnai1 
valstiečių ūkiai parduodami | 
iš- varžytynių< už skolų ar 
mokesčių nesumokėjimą. 
Skelbimai apie varžytynes 
dedami išimtinai “Kauener 

j Zeitung” ir “Wilnaer Zei
tung”, nes lietuvių ūkiai iš 
varžytynių parduodami vo
kiečių kolonistams ar įvai
riems hitlerininkų pareigū
nams. ‘ •

Išvaryti iš savo žemės 
Lietuvos valstiečiai gabena
mi Vokietijon į vergovę ar
ba į pražūtį pafrontėje.

II.
Lietuvos kolonizavimas 

vokiečių žemvaldžiais tai 
tik viena, nors ir svarbiausia 
Lietuvos vokietinimo for
ma. Antra krašto germani
zacijos forma — tai sukū
rimas Lietuvos miestuose 
luomo vokiečių pirklių ir 
kitų biznierių, turinčių vi
sose ūkinio gyvenimo sri
tyse monopolines teises.

Tarybų valdžia, rūpinda
masi pakelti gyventojų ge
rovę, buvo sukūrusi plačią 
valstybinės prekybos siste
mą, kuri išgelbėjo vartoto
jus nuo privačių pirklių lu
pikavimo ir spekuliacijų. 
Hitlerininkai tą sistemą pa
naikino ir paskelbė “priva
čios prekybos” atstatymą. 
Tačiau ta “privati prekyba” 
yra grynai vokiška preky
ba, skirta vien tik vokie
čiams aptarnauti. Kaune, 
Vilniuje ir kituose Lietuvos 
miestuose lietuvių krautu
vių beveik nėra. Nėra lie
tuvių prekybininkų ir nėra 
lietuvių vartotojų, nes be 
250 gramų duonos į dieną, 
lietuviai jokių produktų ir 
jokių, pramoninių prekių 
negauna.

Kaune vokiečių prekybi
ninkai okupavo visą miesto 
centrą. Visur atidarytos 
parduotuvės su iškaba: 
“Čia perka vokietis”. Štai, 
pavyzdžiui, keletas tų pre
kybos įmonių, centrinėje 
Kauno gatvėje — Stalino 
prospekte:

“Geležies prekyba P. Mo
ritz” — Stalino prosp. 35.

“V okiečiu elektromecha- 
ninė dirbtuvė Adolf Hinz” 
— Stalino prosp. 68a.

“Dažų, chemikalų ir kos
metikos prekyba Erich Ma
schewski” — Stalino prosp. 
59.

“Optikos, chirurgijos ir 
foto reikmenų prekyba Eu
gen Foerster” — Stalino 
prosp. 47.

“Mėsos prekyba 
hardt Tornow” — 
prosp. 31.

“Radijo aparatų

Rein- 
Stalino

ir elek

menų prekyba Sasse” Ne
muno g-vė (vokiškai ofi
cialiai Memelstrasse) 16.

“Statybos medžiagų fir
ma '“Ostland” — Maironio 
g-vė 19-1.

“Stiklo ir veidrodžių pre
kyba Hans Friedberg” — 
Veiverių g-vė 28.

“Skardos prekių parduo
tuvė Leo Pluskat” — Gar
dino g-vė 65.

Šitą sąrašą galima dar 
tęsti dešimtimis įvairių ki
tų vokiečių prekybos namų, 
parduotuvių ir įmonių, ap
tarnaujančių hitlerinius at
ėjūnus. Visose tose parduo
tuvėse lietuviams griežtai 
uždrausta net pasirodyti. 
Kruvinieji okupantai rekvi
zuoja iš Lietuvos valstiečių 
paskutinį duonos kąsnį, pri
verčia dar užsilikusius Lie
tuvoje negausingus darbi
ninkus lietuvius dirbti ver
gišką darbą, o visus Lietu
vos darbo žmonių gaminius 
skiria ginkluotoms ir ne
ginkluotoms vokiečių gau
joms.

Tankus vokiečių parduo
tuvių tinklas Kaune ir ki
tuose miestuose rodo, kaip 
Lietuvos miestai virsta vo
kiečių pirklių ir įvairaus 
plauko biznierių centrais. 
Kartu tas faktas rodo, ko
kios stambios vokiečių var
totojų masės atsirado Lie
tuvoje, kokios didžiulės 
gaujos vokiškųjų atėjūnų 
užplūdo Lietuvos miestus.

Miestų vokietinimas per 
vokišką prekybą varomas 
planingai, su būdingu vo
kiškiesiems plėšikams meto
diškumu.

Kaune, Daukanto gatvėje 
Nr. 11, yra vokiečių sukur
ti “Lietuvos ūkio rūmai” 
(Wirtschaftskammer Litau- 
en), kurių uždavinys padėti 
Lietuvos miestų kolonizavi
mui vokiškais biznieriais,

Trečias Puslapis

Jugoslavai partijotai Sovietu Sąjungoje lavinasi ka
rinio muštro. Paveikslas parodo iš mašininės kanuolės 
bandymus j cielių.

Okupantai dar Labiau Stip 
rina Baudžiavą Lietuvoj

Jau esame rašę, kad vo- pradėjo vežti naujas lietu- 
kiškieji okupantai, vykdy- vių valstiečių partijas į hit- 
dami “totalinę” mobilizaci- lerinę vergovę. Į Vokietiją 
ją, ne tik faktiškai, bet ir vežami ne tiktai tie, kurie 
formaliai atstatė baudžiavą. pagal gegužės 10 d. potvar* 
Lietuvos kaime. Š. m. kovo kį “pasidarė ūkiui nereika- 
mėn. jie paskelbė potvarkį, 
pagal kurį buvo nustatytas 
maksimalinis skaičius žmo
nių, galinčių dirbti ūkyje. 
Pagal tą potvarkį, kaip ži
noma, ūkyje iki 2 ha buvo 
leista dirbti ne daugiau kaip 
1 asmeniui, ūkyje nuo 2-5 
ha — 2 asmenims, nuo 5-10 
ha — 3 asmenims; nuo 10 
iki 20 ha—4 asmenims, o vi
si kiti asmenys turėjo eiti 
dirbti į svetimus ūkius. Pa
siremdami šiuo potvarkiu 
tūkstančius valstiečių, jų 
tarpe ir vaikų nuo 14 metų 
amžiaus, vokiškieji okupan
tai išvežė į Vokietiją žemės kio darbams į Vokietiją, 
ūkio darbams arba išvarė Būdinga pažymėti, kad pa
dirbti pas vokiečių dvari- gal š. m. kovo mėn. potvar- 
ninkus kolonistus.

Pradėję naują masinį lie
tuvių gabenimą į Vokietiją.

lingi žmonės”. Nuo išveži
mo nėra garantuoti ir tie, 
kurie įeina į paliktinų as
menų skaičių pagal potvar
kyje nustatytas normas. 
Šio potvarkio 3 str. 1 p. sa
koma, kad paliktini žemės 
ūkyje “daugiau kaip 14 me
tų amžiaus abiejų lyčių šei
mos nariai, jeigu jie neturi 
pakankamai darbo, gali bū
ti paskirti į kitus ūkius”. 
Praktika rodo, kad “paskir
ti į kitus ūkius”, reiškia 
pasiųsti valstietį dirbti pas 
vokišką kolonistą dvarinin
ką arba išvežti jį žemės ū-

kį šios kategorijos asmenis 
buvo numatoma panaudoti 
įtik padieniais darbininkais 

hiUerinM^riXiteirdra-1 kaimyniniuose ūkiuose at- 
konišką potvarkį dar žiau- Iriems darbams, paliekant 

s ™ io H Juos savuose ūkiuose.

tros reikmenų prekyba Her- gabenti juos iš Vokietijos,
man Maschewski” — Stali
no prošp.’ 17. ' ’' ”

“Artur Ammon, kepyk
la” —- Stalino prosp. 47.

“Maisto produktų preky
ba Leo Schroeder” — Sta
lino prosp. 43.

“Vokiečių prekybos na
mai” — Stalino prosp. 38.

“Chemikalijų p r e k yba 
Burchard Koenig” — Stali
no prosp. 15.

Tačiau hitleriniai pirkliai 
pagrobė sau visas parduo
tuves ne vien tik Stalino 
prospekte. Jie okupavo vi
są Kauną.

Štai, pav., keletas vokie
čių įmonių įvairiose Kauno 
gatvėse:

“Geležies prekyba Johann 
Hess” — Vilniaus g-vė 21.

“Vokiečių kepykla”—kar
dino g-vė 2.

“Mėsos gaminių prekyba 
Eduard Felgendreher” — 
Mickevičiaus g-vė 21.

“Geležies ir stiklo reik-

rasti pelningas vietas Lie
tuvoje ir t.t.

Hitlerininkai tęsia vidur
amžių vokiečių “Hanzos” 
politiką: per vokiečių pre
kybą vokietinti užkariautų 
sričių miestus.

Vokiečiai, gyvenantieji 
Lietuvos miestuose, laikomi 
aukštesnės rūšies ponų luo
mu. Būdingas yra tas fak
tas, kad vokiečiai turi net 
savo atskirus gydytojus, 
pas kuriuos lietuviai neturi 
teisės gydytis, savo atski
ras vaistines, vokiečių tar
nautojai turi savo atskirą 
ligonių kasą. Vokiečiai turi 
savo atskirą “vokiečių teis
mą”. Visose srityse vokie
čiai griežtai atskiriami nuo 
lietuvių, kurie traktuojami 
kaip žemesnės rasės žmo
nės.

resniu. Š. m. gegužės 10 d. 
pasirodė naujas potvarkis, 
pasirašytas “Der General- 
kommissar in Kauen Im 
Auftrage Dr. Pense”, pa
gal kurį sumažinamas ank
sty vesniuoju potvarkiu nu
statytas maksimalinis palik
tinų ūkyje asmenų skaičius. 
Šio potvarkio 2 paragraf. 1 
p. nustatoma: “Dirbti že
mės ūkiui naudingiems plo
tams, įskaitant šeimos na
rius, leidžiamos tokios dar
bo jėgos: ūkyje iki 1 ha — 
viena darbo jėga 3 dienoms 
per savaitę; nuo 1 iki 2 ha
— 1 darbo jėga 4 dienoms 
per savaitę; 2-5 ha — 1 dar
bo jėga, nuo 5-7 ha — 1,5 
darbo jėgos; 7-10 ha — 2 
darbo jėgos; 10 iki 15 ha
— 3 darbo jėgos; 15 iki 20

Vokiškiesiems apygardų 
komisarams pavedama “tik* - 
rinti”, ar paliktini ūkiuose 
asmenys turi pakankamai 
darbo. Senuoju potavrkiu 
tai darė valsčių viršaičiai.

Potvarkio 2 paragr. 2 p. 
numatoma, kad “ūkio vedė
jui prašant, apygardos ko
misaras ypatingais atvejais 
gali padidinti nustatytą 
darbo jėgų skaičių ūkyje”. 
Šis nuostatas įvestas specia
liai tam, kad būtų apsaugo
ti vokiškųjų kolonistų dva
rininkų interesai. Kiek tęko . 
patirti, apygardų komisa
rai, pasiremdami šiuo nuo
statu, leidžia vokiečiams 
dvarininkams naudotis to
kiu darbo jėgos kiekiu, koks 
jiems yra reikalingas. Jo-

V

nelaisvėn japonus laike, mūšių Hunan provincijoje. Chi 
nietis fotografistas traukia suimtųjų paveikslų.

Jungtiniu Tautų, militariniai atašės žiūri Į paimtus 
nelaisvėn japonus laike.

Hitleriniai o k u p antai 
stengiasi paversti Lietuvą 
grynai vokiška sritimi, o 
lietuvius iš dalies sunaikin
ti, iš dalies paversti ver
gais, degraduotais iki gy
vulio padėties. Tačiau lietu
vių tauta didvyriškai kovo
ja dėl savo laisvės ir gyvy
bės. Raudonosios Armijos 
laimėjimai kelia visų Lietu
vos patriotų kovos pasiry
žimą. Lietuvių tauta su pa
sitikėjimu ir viltimi žiūri į 
Rytus. Ji žino: 'Raudonoji 
Armija žygiuoja Lietuvos 
link, nešdama mūsų tautai 
išvadavimą iš . okupantų 
jungo. Galutinis Raudono
sios Armijos laimėjimas lik
viduos tą mirties pavojų, 
kuris šiandien pakibo ties 
mūsų tauta, ir užtikrins lie
tuvių tautai gyvybę ir tau
tinės kultūros plėtotę.

Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas atliko didžiu
lius darbus, — supažindin-
kite 
jais.

lietuviu visuomenę su
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ha - nuo 3 iki’3,5 darbo'kios maksimalinėsdarbo jė- 
jėgos” ir t.t.

Pagal š. m. kovo mėn. po-v 
tvarkį “pilna darbo jėga” 
buvo laikoma — vyras nuo 
14 iki 55 metų, moteris — 
nuo 14 iki 45 metų. Naujuo
ju potvarkiu pakeičiama 
“pilnos darbo jėgos” sąvo
ka okupantų naudai. Pagal 
šio potvarkio 2 paragr. 3 p. 
pilnomis darbo jėgomis lai
komi “visi sveiki asmenys, 
vyresni kaip 14 metų am
žiaus.” Vadinasi, pilnomis 
darbo jėgomis laikomi ir 
vyresni kaip 55 metų amž. 
vyrai bei vyresnės kaip 45 
metų amžiaus moterys.. 
Praktiškai tai reiškia, kad 
pav., 5 ha lietuvio valstiečio 
ūkyje okupantai gali palik
ti dirbti porą žilų senelių, o 
visus kitus šeimos narius 
išvaryti dirbti svetur. Šiuo 
potvarkiu taip pat uždeda
ma prievolė kumečių žmo
noms atidirbti dvarininkų 
ūkyje ne* mažiau kaip 150 
dienų per metus, o ūkio ve
dėjui pareikalavus net ir 
daugiau kaip 150 dienų.

Š. m. gegužės 10 d- po
tvarkiu sumažinus nelikti-

igos normos vokiškiems ko
lonistams netaikomas.

M. Pranaitis.

AMERIKA KELIS KARTUS 
DAUGIAU NUSKANDINO 

JAPONIJOS LAIVŲ
Washington. — Nuo karo 

pradžios tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstijų, ameri
kiečiai sunaikino jau 306 
karinius japonų laivus ir 
968 prekinius jų laivus bei 
transportus.

Amerika tuo tarpu nusto
jo 96 karinių laivų, kaip 
skaičiuoja Associated Press.

nų ūkiuose asmenų skaičių, 
hitleriniai okupantai jau

RAUMENŲ, 
r—NUOVARGIS

Johnson’s Red Cross Plaster 
padeda atliuosuot nugaros f 
skausmus ir kitus raume
nų skausmus ir gčlimus, 
dėl šių priežasčių—
• Palaiko ir priduoda kūnui I

šilumos. I
• Suteikia spaudimo ir atramos. I
• Patiekia švelnaus vaisto be I 

dvoko ar drabužių sutepimo. !
• Duoda nuolatinj nejuntamų I

masažų. I

Red C ross Pl aste r

*
v 1

' /v .
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(Tąsa)
— Jūs galite eiti, — kreipėsi Stefanija 

į Adomą ir Prancišką,—mes su grafiene 
truputį pabūsime čia. Viskas laimingai, 
jis jau atsigauna, — tyliai atsakė Ste
fanija į nebylį Liudvikos klausimą, kai 
jos liko vienos.—Ar tau neatrodo, Liud
vika, kad jis gražus?

— Stefa, kaip tau ne gėda!
Raimondas vargiai pakėlė pasunkėju

sius vokus. Prie jo galvos sėdėjusi Ste
fanija maloniai pasilenkė. Ilgai žiūrėjo 
jaunuolis miglotu žvilgsniu į puošnią 

nepažįstamą ponią, į jos vylingas akis, 
į ryškias nuo karmino-lūpas, nesupras
damas, kur jis yra ir kas jam atsitiko.

Stefanija atsargiai papasakojo, kaip 
viskas įvyko. Jis pamėgino pasikelti, bet 
Stefanija sulaikė jį.

— Gulėkite ramiai!
Liudvika, pastebėjusi jį judant, pri

ėjo prie sofos ir paėmė Raimondą už 
rankos.

— Kuo aš galiu jums atsidėkoti? —ty
liai ištarė Liudvika.
Už lango vėl sutarškėjo motociklas, iš

vežęs majorą. Tiktai dabar Raimondas 
viską atsiminė. Jam pasidarė šalta ir ne
jauku.

— Kur mano drabužiai? Aš noriu iš
eiti, — sušnibždėjo jis.

— Drabužius tuoj jums atneš ir padės 
apsirengti. Tačiau jūs neturite išeiti, kol 
atgausite jėgas, — pasako Stefanija, iš
eidama paskui Liudviką iš kambario.

Sverdėdamas iš svaigulio, vos nevirs- 
damas, Raimondas rengėsi. Kada į kam
barį įėjo Juozapas, nešdamas gelumbi
nę eilutę, batus ir medžioklinį švarką, ra
do Raimondą jau apsirengusį.

— Tatai tau atsiuntė šviesiausioji po
nia. — Ir Juozapas padėjo ant kėdės at
neštus daiktus. — Be to, ji liepė perduoti 
tau du šimtus markių, — atkišo bernio
kui ryšulėlį banknotų. — Taip pat įsa-

kyta tave pavalgydinti ir nuvežti į mie
stą.

Kambarys pamažu sukosi Raimondui 
prieš akis. Norėdamas išlaikyti pusiau
svyrą, jis silpnai judino ranką.

— O kiek man priklauso už malkas?
— Už malkas — trys markės, kaip 

sulygome. Bet tau duoda du šimtus, ko 
gi dar?

Raimondas ištraukė iš banknotų ryšu
lėlio tris markes, kitus padėjo ant stalo 
ir tylėdamas išėjo.

Už parko vartų atsigręžė ir ilgai žiū
rėjo į sodybą. Paskum pamažu nuėjo į 
miestą. Vėjas plakė veidą, skvejbėsį po 
megztiniu.

— Pone vyresnysis leitenante, tų dvie
jų leidimai netvarkingi. Kaip įsakysite? 
— pridėjęs ranką prie kepurės, raporta
vo kresnas vachmistras.

Šmultkė pažvelgė į sulaikytuosius. 
Vienas iš jų, pakumpęs, visas apaugęs 
dagiais šeriais, sutrinta austrų kareivio 
uniforma, piktai žiūrėjo į jį, dažnai 
mirkčiodamas, tarsi karininko papiroso 
dūmai jam akis ėstų. Kitas, aukštas, il
gais, žilais, it cigaro pelenai, ūsais, juo
da liemene, trumpais kareiviškais batais, 
stovėjo ramiai, abejingai žiūrinėdamas 
išeinančius iš vagono keleivius.

— Kodėl jūsų leidime nėra vizos? — 
griežtai paklausė Šmultkė.

— Ten jau trys yra, o ketvirtą pridė
ti — nėra kam. Visi spaudžia namo, 
jiems ne vizos galvoje, — su kažkokiu 
piktu džiaugsmu atsikando pirmasis.

— Kaip stovi ? Ramiai! Aš tave pamo
kysiu, šunsnuki, kaip su karininku kal
bėti! Kurio pulko? Kodėl be antpečių ir 
žvaigždės? Bėgi, niekše?—suriko šmult
kė, pagaliau, radęs, kur išlieti pyktį už 
trijų dienų budėjimą be pamainos sto
tyje, kur jo eskadronas gaudė trauki
niuose austrų-vengrų armijos bėglius.

(Bus daugiau)

Hartford, Conn.
Kovo 5 dieną, Lietuvių Ukė- 

sų Kliubo svetainėje, 227 Law
rence St., įvyks vaidinimas. 
Bus suvaidinta drama iš da
bartinio Lietuvos žmonių gyve
nimo ir kovų prieš nacius “Dė
dės Silvestro Kieme” ir kome
dija “Buvo Klaida.”

“Dėdės Silvestro Kieme” pa
rodo, kaip Lietuvos ėmonės ko
voja prieš barbariškus hitle
rininkus ir jiems parsidavėlius, 
kurie naciams tarnauja ir ei
na prieš Lietuvos žmones.

Komedija yra iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo, kur pavaiz
duoja, kaip Barbutė susimylė
jo su Pyteriu ir pabėgo, palik
dama savo vyrą, o vėliau paty
rė, kad ji padarė klaidą.

Nepraleiskite šios progos, 
nes retai turime tokių paren
gimų. Atsilankykite skaitlin
gai. Būsite patenkinti.

Gen. I. Konev Pakeltas į 
Maršalus, Apdovanotas 

Suvorovo Ordinu

Nepavyko Nacių Submarinam 
Pralįst j Viduržemio Jūrą

So. Boston, Mass.
Ateinančios subatos vakare, 

vas. 26-tą, bus Moterų Susivie
nijimo “Whist Party.” (šis 
Moterų Susivienijimas priklau
so prie Unitarų Bažnyčios vi
sose Jungtinėse Valstijose).

Šis pirmas parengimas yra 
rengiamas bendrai su lietu
viais ir kitais nariais, priklau
sančiais prie Hawes Uąitarų 
Bažnyčios, So. Bostone. Pel
nas bus skiriamas įvairiems 
tikslams, kaip tai — pagelbėti 
nelaimingiems žmonėms, ap- 
švtetai ir taip toliau.

Kiekvienas, kuris tik moka 
“Whist” ir katrie ir nemoka, 
kviečiami ateiti praleisti links
mai laiką su draugais ir susi
pažinti su naujai draugais. 
Pakalbinkite ir savo -draugus, 
kurie dar nežino, ateiti sykiu 
su jumis.

Bus užkandžių ir “prizes.” 
Jeigu “pirmo prizo” nelaimė
si!, vis bus proga gauti “pas
kutinį prizą” arba, kitaip pa
vadinant, “booby prize.”

Visas šis atsibus Hawes Uni
tarų Bažnyčioj, ant Broadway, 
prie G Street, So. Bostone, 
kaip 8 valandą vakare. Kon
tribucija tiktai 35c. S.

Olivia, matyti, kad pusėtinai 
toj šakoj išsilavinusi. Mums la
bai smagu buvo matyti čia au
gusią lietuvaitę kalbant apie į 
tokį svarbų klausimą, kaip 
kad žmogaus regėjimas. Mes 
lauksime Oliviai ir ant toliaus 
tą praktikuoti, kad mumis ką 
nors pamokintumėte.

Mūsų Los Angeles žvaigž- 
dukė, O. Levanienė, sudainavo 
keletą gražių dainelių. Jos me- ’ 
lodija ir balsas visuomet susi
rinkusiems patinka.

Surinkta aukų dėl Lietuvos 
gelbėjimo fondo $67.70. 
mokėjus rengimo išlaidas 
ka $53.45.

Susirinkimas 
ram ūpe ir su 
mėm.

Rochester, N. Y

lie

užsibaigė
gerom pasek-

. R—ka.

ge-

Raymond, Wash.

Los Angeles, Cal
Vasario 13 d. čia buvo su

ruoštas gana puikus apšvietus 
parengimas, per LLD 145 kp., 
už ką ji reikėtų daug pagirti. 
Daugiau tokių parengimų.

Pirmučiausia kalbėjo M. Pū
kis, pasakė puikią prakalbą 
apie šių dienų bėgančius rei
kalus.

Dainavo Lietuvių Choras, po 
vadovyste P. žeunienės, pui
kiai sudainavo keletą gražių 
dainelių. Draugė žeunienė ne
seniai pradėjo vadovauti cho
rą, bet, matyti, kad ji sugabi. 
Choras auga ir gražiai dainuo
ja.

Pirmą sykį, bet gana vyku
siai kalbėjo mūsų jauna lie-

Mirė Jonas Paviliunas
Vasario 8 diena mirė Jonas 

Paviliunas. Sirgo 4 mėnesius ir 
visą ligos laiką išbuvo ligoni
nėj. Turėjo vėžio ligą, buvo 
pavienis, 59 metų amžiaus. 
Mūsų mieste išgyveno 34 me
tus. Iš Lietuvos paėjo iš Rau- 
guvėlio apylinkės, į Ameriką 
atvažiavo 38 metai atgal.

Palaidotas vasario 12 d. Pa
liko nuliūdime brolį Kazimie
rą, kuris čia pat gyvena, dvi 
seseris Lietuvoje. Jo brolis ir 
rūpinosi laidotuvėmis. Lai bū
na jam lengva Amerikos že
melė, o broliui užuojauta.

Kaymondo lietuviai jau bai
gia išmirti. Kasmet numiršta 
po kelis ir daugiausiai miršta 
pavieniai.-Ir taip pas mus lie
tuvių mažai buvo, o kiekvie
no mirtis vis padaro spragą. 
Atrodo, kad už kelių metų 
mes, lietuviai, jau visai nieko 
negalėsime veikti, nes liksime 
tik keli. A. B.

Australija. — Paskutiniu 
atveju amerikiečiai Rabau- 
lo srityje nušovė 13 japonų 
lėktuvų ir dar kelis sunai
kino ant žemės.
švedai

tuvaitė Olivia Pupiutė apie 
akių sudėtį ir kokios ligos su
naikina žmogaus regėjimą.

London.— Generolas Ivan 
S. Konev, kurio komanduo
jama Antroji Ukrainos Ar
mija užmušė bei suėmė 73,- 
200 vokiečių apsuptų į va
karus nuo Čerkassų, tapo 
pakeltas į maršalus, pagal 
Sovietų Aukščiausios Tary
bos sprendimą.

Maršalas Konev taipgi 
apdovanotas Suvorovo Or
dinu, aukščiausiu karinės 
garbės ženklu, teikiamu ne
paprastai pasižymėjusiems 
komanduoto j ams.

Apart 73,200 sunaikintų 
bei suimtų nacių tame ap
supime, raudonarmiečiai 

užmušė dar 20,000 priešų iš
-------- lauko pusės, kurie despera- 

Sausio 30 dieną įvyko Ame- tiškomis atakomis stengėsi 
rikos Choro Bendrovės susirin- išlaisvint apsuptuosius vo- 
kimas, kur dalyvavo nemažai kiečius, 
narių. Pasirodė ant stalo šiltų 
užkandžių ir tinkamų gėrimų. 
Bendrovės nariai neišskyrė ir 
pašalinių, visus pakvietė prie 
stalų. Laike užkandžių vienas 
davė pasiūlymą, kad paremti 
didvyriškus Lietuvos liaudies 
kovūnus, kovojančius prieš 
hitlerininkus. Tuojau tapo su
aukota $27.75. Tai graži pa
galba. Varde Bendrovės tariu 
visiems širdingai ačiū!

Po to buvo taip draugiškas 
pasikalbėjimas, nes šį kartą 
neturėjome muzikantų. Visi 
mūsų, muzikantai turėjo įvai
rių priežasčių ir negalėjo pa
griežti ir suorganizuoti orkes
trą.

Konevo komandoje rau
donarmiečiai pirmiau atva
davo Oriolą, Bielgorodą, 
Charkovą, Kremenčugą, 

Dniepropetrovską, Znamen
ka, Čerkassus ir Kirovogra- 
dą.

Washington. — Atimta 
amerikine pilietybe iš vieno 
ateivio už tai, kad jis prita
rė Ispanijos Franko fašis
tam - falangistam.

AR JAU DAVEI DOVA
NU LAISVĖS BAZARUI?

Laisves Choro Koresp.

Newark, N. J.

London. — Anglijos lėk
tuvai nuskandino tris vo
kiečių submarinus ir suža
lojo kelis kitus iš tų, kurie 
mėgino praslinkt per Gib
raltaro Sąsiaurį į Vidurže
mio Jūrą. Tie nacių subma- 
rinai buvo siunčiami ata- 
kuot anglų-amerikiečių lai
vus Italijos srityje.

Anglai išgelbėjo iš van
dens 85-kis nuskandintų 
submarinų jūreivius.

Dingo karinis anglų lai
vas - naikintuvas Janus, da
lyvavęs mūšyje prieš tuos 
vokiečių submarinus.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 27 d., 2 
vai. dieną., 143 Pierce St. Nariai 
būkite šiame susirinkime, nes yra 
rengiamas balius, bendrai su 10 kp., 
reikės darbininkų. Taipgi svarstysi
me ir kitus reikalus. — Valdyba.

(45-46)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

NEW BRITAIN, CONN.
Sekmadienį, vasario 27 d., 2 vai. 

dieną įvyks masinis lietuvių susirin
kimas, Liet. Salėje, 354 Park St. 
Bus kalbama daug svarbių dalykų 
liečiant Lietuvą ii’ jos žmones, taip
gi kaip galėtume gauti Lietuvai šel
pimą nuo Raudonojo Kryžiaus. Kal
bės Mrs. Stanislovaitienė iš Water- 
burio, ir apsiėmė pribūti kalbėtojas 
nuo Raudonojo Kryžiaus. Kviečiame 
visus dalyvauti. Įžanga nemokama. 
Ruošia Demokratinių Amerikos 
Lietuvių Tarybos Skyrius. (45-47)

SO. BOSTON, MASS.
Unitarų Moterų Susivienijimas 

ruošia parę šeštadienį, vasario 26 
d. Hawes Unitarų Bažnyčioje, 
Broadway prie G St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame visus dalyvauti, smagiai 
praleisti laiką, susipažinti su nau
jais draugais, pasimatyti su senais. 
Bus užkandžių, duosime ir prizų. 
Contribution 35c. (45-46)

BINGHAMTON, N Y.
LDS 6 kp. ruošia vakarienę vasa

rio 26 d. Bus ir kitokį pamargini- 
mai tą vakarą. Įvyks Lietuvių salė
je, pradžia 5 vai. vakaro. Komisija 
ir šeimininkės rengiasi su nepapras
tai gardžiais valgiais namie gamin
tais. Taipgi bus ir įvairių gėrimų. 
Vakarienes kaina nebrangi, tiktai 
50c. Įžanga nemokama. Kviečiame 
visus dalyvauti. — Rengėjai.

(44-46)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro susirinkimas įvyks 

24 d. vasario, 155 Hungerford St. 
Prasidės 8 v. v. Malonėkite visi 
choristai ir choristės dalyvauti, nes 
bus svarbus susirinkimas. — S. Ma- 
kaveckas, org. (44-45)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

: įvyks 27 d. vasario, 2 vai. dieną, 
i 143 Pierce St. Malonėkite dalyvau
ti. — Org. (44-46)

LIETUVIŠKASTRAKTYRIUS
(VALGYKLA n? ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

.1. GARŠVA
G ra bortus-Undertake!

Laidotuvių Direktorių-
Išbalsamuoja ir laidoja am 

visokių kapinių ’ 
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius n ka 

rietas veselijom, krikštynon 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUF
BROOKLYN

Telephone: EVergreen WN'

Atsišaukimas Greitam Reikalui
17 d. vasario Gedimino sve

tainėje, įvyko pirmas delegatų 
nuo: Gedimino Dr-tės, LLD 50 
kp., LDS 11-tos kp., LDS 167, 
E. Rochester, susirinkimas, bū
siančios Tarybos ar Kojniteto 

’Lietuvos Pagalbai (kuomet bus 
išrinkti nuo likusių draugijų). 
Minėtų draugijų delegatai da
rome atsišaukimą ant greitųjų, 
kad prisidėti prie trečio siunti
nio lietuviams, esantiems So
vietų Sąjungoje ir lietuviams 
raudonarmiečiams sekamų da
lykų : Skustuvų tiesių ir gelež
čių, naujų ir vartotų (safety 
razors) muilo, rankšluosčių, 
cigaretų, nosinių, žaizdas rišti 
juostelių (gauze) blekinių ke- 
nuoto pieno (evaporated), šil
tų drabužių, vaikams ir suau
gusiems. Atneškite Gedimino 
svetainėn ir paduokite mane- 
džeriams Vaitams. Priduoki- 
te savo vardus, antrašus ir ką 
aukaujate. Vardai bus pasiųs
ti su jūsų aukomis.

Sekantis susirinkimas bus 
kovo 14 d. vakare, Gedimino 
svetainėje. Prašome šių drau
gijų išrinkti delegatus: LDP 
Kliubo, Sūnų ir Dukterų, 
Mezgėjų Kliubo.

Laikinas Rirmin.
Černauskag.

Penktadienį, vasario 25 d., 
7:30 vai. vakare, švento Jur
gio Draugystės svetainėje 
įvyks Lietuvių Literatūros Dr- 
jos, 5 kuopos, susirinkimas. Vi
si nariai ir narės yra prašomi 
atsilankyti. Daug turime svar
bių reikalų. Būtinai būkite.

Kp. Organ.

F. W. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

GREEN STAR BAR 4 GRILL
Lietuviškas Kabaretas

ir

Binghamton, N. Y
Įvyko klaidų aprašant au

kas iš 18 d. gruodžio. Drg. A. 
Plioraitienė iš S. Brooklyn, N. 
Y., aukavo $2 dėl lietuvių rau
donarmiečių ir $1 dėl Laisvės 
reikalų. Jos vardas nebuvo pa
skelbtas.

A. N. Yudikaitis, iš Johnson 
City, N. Y., aukavo $1, o ten 
buvo pasakyta 50 centų. Taip
gi, d. P. Juozapaitis aukavo 50 
centų per drg. V. Andriulio

švedai praneša** jog Sovie
tų lakūnai bombardavo 
šiaurinį Suomijos (Finlian- 
dijos) uostą Uįeaborgą. į

prakalbas, kurio taip pat var 
das buvo praleistas, šias klai 
d as pataisau ir draugų atsi 
prašau. J. K. N

Le VANDA j
FUNERAL PARLORS |

j Incorporated, į

J. LEVANDAUSKAS
. Graborius-Undertaker *

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.j Tel. STagg 2-0783 ■j NIGHT — HAvemeyer 8-1158. !

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

\ CHARLES’ 1
| UP-TO-DATE j

j BARBER SHOP
? K. DEGUTIS, Savininkas į
£ Prieinamos Kainos \
t 306 Union Avenue ,
?. Tarp Ten Eyck ir Maujor Sts. |
, Brooklyn |
į GERAI PATYRĘ BARBERĮAI §

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTĄ SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r i ausiu 
bravorų alus ir 
ęliuą. Kadi būsite 
Brooklyne, užeiki
te susįpanžintj.

Kiekvieną subatą 
karšta Vakarienė 
Atskiras kambarys
užėjimuj grupėms 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

Blokas nuo Hewes St. elevęiterio stoties. Tol. EVergreen 4-9508

UplHm Kfiro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

JWes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokt) 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698
159

(Skersai nuo Republic Teatro)

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji-
- fj U Įy mo pataisymus viršaus

ŽĮB500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

X ‘'J* gi jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
o • -

Telephone Stagg 2-8842

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ ;
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti

1113 Mt. Vemon Si.
PHILADELPHIA, PA-

Telefonas Poplar 4110

S#S2i
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joj ir Belgijoj, kada Ameri- dėlei vakarinių jos sienų nė-
(45)
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

* 1 I

Amerika atidarys 
frontą prieš Hitlerį Franci- VYRAI PROSYTOJAI prie geros 

rūSies vyriSkų koalų.
S. MARKOWITZ

17 E. 16th St.

reikalavimas užtikrinimo

REIKIA MERGINŲ!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS!

PUIKI PRADINE ALGA!
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

Geros Progos Pakilimams. Pasitari
mai 9 iki 12 vai. dieną, visą savaitę.

LOUIS FREY CO. INC.
68 TRINITY PL.

(arti Rector St.)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IR VIRŠAUS

Lengvam fabriko darbui. Patyrimas nereika
lingas. Gera alga mokinanties. Nuolatinis 
darbas. Penkios dienos, 40 valandų savaitė. 
Prisideda mokestis už viršlaikius. Kreipkitės 
ARGYLE PACKAGING CO., 133 MONfcOE 
ST., NEWARK, nuo 9 iki 5, ar skambinkite

i MI. 2-2152.

PAPRASTI DARBININKAI
$36.40 už 48 valandas. Laikas ir pusė viršaus
40 valandų. IDEAL CAN CO., 1113 Flushing

Ave., Brooklyn, EVcrgrecn 7-7393.
(45)

MERGINOS-MOTERYS
Minimum amžiaus 16—dėjimui j vokus popie
rinių suknelių pattcrnų užsakymus. Lengvas, 
švarus darbas. Turi būti aukštos ir galinčios 
stovėti laike darbo, patyrimas nereikalingas. 
Nuolatiniai darbai : 40 valandų savaitė,
$21 pradžiai. McCall Corp., 370 W. 85th St.

(«0

MOTERYS
DžIANITORYSTĖS DARBAS 
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC C0.
6600 METROPOLITAN AVĖ.,

MIDDLE VILLAGE, N. Y.
Paliuosavimo Pareiškimas—USES Pritarimas 

Reikalingas
____________ (51)

REIKIA FABRIKO 
DARBININKŲ

VYRŲ NUO 50 IKI 
60 METŲ AMŽIAUS

Lengvas Statymo Darbas 
Geros darbo sąlygos ir 

švarus darbas.
DABAR DIRBAMA 

VIRŠLAIKIAI
Nesikreipkite, jei dabar dirbate prie 

apsigynimo.

AUTO TROKŲ MECHANIKAI 
MECHANIKAM 

PAGELBININKAI 
VYRAI GARADŽIUI
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

IŠ BŪTINŲ DARBŲ REIKIA 
PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMO

, Kreipkitės
RAILWAY EXPRESS 

AGENCY, INC.
MR. F. J. LEONARD, 

General Foreman, 
218 E. 44th St.

AUTO MECHANIKAI
Taipgi

BLĖTOS METALO APDIRBĖJAI
TRIMMERS AND SPRAYERS 

Dideli uždarbiai greito darbo pagrindais.

CADILLAC
521 West 57th St., N.Y.C.

DŽIANITORIUS $15 į menes), pilnas apart- 
mentas, šiltas vanduo, namas East Side. 

GEO. A. BOWMAN, INC., 
100 W. 42nd St.

_______________________________________(46)

REIKIA VYRŲ
Paprastam darbui Kumpių apdirbimo 

departmente. 
Kreipkitės

ARMOUR & CO., 
635 BROOK AVE., 

BRONX, N. Y.

FERRO - CO. CORP.
20 WYTHE AVE., 
BROOKLYN, N. Y. 

______________________________________ (45)

TURRET LATHE 
ENGINE LATHE « 
INSPEKTORIAI 

PAPRASTI DARBININKAI 
APVALYTOJAI

DIENOM IR NAKTIM
U. S. Employment Service 

600 Bloomfield Ave., Bloomfield, N. J.
arba

Specialties Mfg. Co., Inc.
35 FERRAND ST., 

BLOOMFIELD, N. J. 
Vienas Blokas Nuo Bloomfield Center

Raudonajai Armijai 
Sukako 26 Metai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
publikos, bet jie negalėjo 
paimti nei Leningrado, nei 
Maskvos. Prie Smolensko 
Raudonoji Armija mušėsi 
virš mėnesį laiko ir sunai
kino šimtus tūkstančių prie
šų. Elnės srityj ji perėjo į 
kontr-ofentsyvą, supliekė 
apie 200,000 nacių ir apie 
20 mylių nugrūdo juos at
gal. Tai buvo pirmas smū
gis Hitlerio armijai.

Įvyko “Stebūklas”
Pasauliniai politikai ir 

“karo strategai”, kurie savo 
neapykantoj linkui. sovieti
nės tvarkos, nemokėjo su
prasti jos liaudies vienybės, 
pasišventimo ir Sovietų Są
jungos galingumo, negalėjo 
suprasti, kodėl Hitleris ne
laimi galutinos pergalės. 
Prabėgo 30 dienų... Du mė-i 
nėšiai... Penki mėnesiai... Ir nai. Armijos pirmyn žen-

Sąjungą, gąsdina “bolše
vizmu”, naudoja savo rei
kalams Lenkijos ponišką 
“valdžią”, kuri yra Londo
ne, Jugoslavijos karalių ir 
generolą Michailovičių.

Bet Jungtinių Tautų vie
nybė pasireiškė Maskvos, 
Kairo ir Teherano konfe
rencijoje. Politinius susita
rimus sutvirtins militariai 
veiksmai, kada Anglija ir karinę vokiečių

antrą Kaip aš jaučiu, tai Rusijos

Angly Premjeras Pa
reiškė, Jog Teisingi So

vietų Reikalavimai
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

ilga atvaduot Lenkiją, tos 
armijos, kurių milionai ka
rių nukentėjo, iki sulaužo 

mašiną.

ii

trijų

Hitleris neteko daugiau 
ginklų, kaip jų turėjo Fran
ci j a karo pradžioj.

Po Stalingrado sekė Rau
donosios Armijos ofensy- 
vas. Iki 1943 m. pavasario 
išlaisvino visus plotus, ku
riuos hitlerininkai 1942 me
tais buvo užėmę. Sunaikino 
milionus priešo karių ir di
džius kiekius ginklų.

Susmuko Paskutinė 
Legenda

Vėl Hitlerio advokatai 
aiškino, kad tik žiemos me
tu Raudonoji Armija laimi, 
kad kada ateis vasara, iš- 
naujo Hitleris eis pirmyn.

Atėjo ir 1943 metų pava
saris. Nesulaikė Raudono
sios Armijos ofensyvo ir 
“generolas purvas”. Kovos 
neapsistojo nei vienai die- • A • • *
girnas apsilpnėjo, bet lėktu
vų kovos buvo taip žiaurios, 
kad dažnai į dieną raudo
nieji lakūnai sunaikindavo 
po šimtą ir daugiau nacių 
metvanagių!

Liepos 5 dieną 
pradėjo naują 
Kursko linkmėn, 
sakė: “paskutinį

Hitleris 
ofensyvą

ra perdidelis, nėra toks, kad 
peržengtų teisingumo ribas.

“Maršalas Stalinas ir aš 
taip pat kalbėjomės ir suti
kome, kad Lenkija turi 
gauti atlyginimą Vokietijos 
lėšomis, kaip šiauriuose, 
taip ir vakaruose.
TIK PARTIZANAI JUGO

SLAVIJOJ KOVOJA
“Generolas Michailovičius 

(Jugoslavijoj) laipsniškai 
nuslinko į tokią poziciją, 
kad tūli jo komanduoto j ai

kos ir Anglijos armijos at
eis į pagelbą Raudonajai 
Armijai. Jau dabar mūsų 
orlaivynai bombarduoja na
cių Vokietiją ir veikia Ita
lijoj. Jokios provokacijos, 
joki suokalbiai neišgelbės 
Vokietijos hitlerizmo ir jo 
talkininkų — Finliandijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Ja
ponijos, nuo juodo galo!

Proga Raudonosios Ar
mijos 26-ių metų sukakties, 
mes palinkėsime jai dar

• • • • • JLXC4/V4. V d AL I V/ LW11ACLA L UI V/ UV I OVAgreičiau ir energingiau zy- .gusidergjo su italų ir vokie. 
giuoti pirmyn, lik stonus - kariuomene... ir nieko 
dienomis ji laimėjo milzi- | nedaro ieS ,iešus arba 
mtilzn T\nv»n*n I r\ nnnH 1 Irii'irlrvmn x xnišką pergalę sunaikindama 
10 Hitlerio divizijų Korsu- 
nio srity j.

Lai žengia jos drąsūs ko
votojai pirmyn ir neša lais
vės ir pergalės vėliavą į 
Estiją, Latvilją, Lietuvą, 
Lenkiją ir kitas šalis!

Raudonoji Armija, tai nė
ra rusų arba kokios kitos 
vienos tautos armija, tai y- 
ra 198-nių tautų ir tautelių 
armija. Jos drąsiose eilėse 
kovoja didvyriški lietuvių 
pulkai, latvių, estų, armėnų, 
gruzinų, ukrainų, baltru- 
sių, čekų, lenkų ir kitų tau
tų daliniai! Jos siekiu nėra 
pavergimas kitų tautų, nes 
ji pati susidarius iš įvairią

pergalės 
mūšį prieš Rusiją”. Jis me
tė tūkstančius didžiųjų tan
kų - “tigrų”, po 62 tonu 
kiekvienas, ginkluotų dide
lėmis kanuolėmis ir tūks
tančius šarvais pridengtų 
kanuolių — “ferdinandų.” 

Užvirė žiauriausios kovos 
Oriol ir Belgorodo srityje. 
Apie jų dydį galima spręs
ti iš to, kad į dvi paras Hit- ir laisvų tautų. Jos tikslas 
leris neteko 13,000 užmuš- !— nušluoti nuo žemės pa-
tų, 30,000 sužeistų, 1,271 
tanko ir 314 lėktuvų!

Po septynių dienų akty
vaus apsigynimo Raudonoji 
Armija perėjo į ofensyvą, 
kuris ir dabar tęsiasi: Ji 
jau išlaisvino šimtus didelių

štai, gruodžio pradžioj,
1941 metais, kada Hitlerio 
generolai lenktyniavo, kuris 
pirmas įeis į Maskvą, kada 
gyrėsi, kad jie Maskvą ma
to per žiūronus, kada milio- 
nas nacių su tūkstančiais 

%tankų, lėktuvų ir kanuolių 
jau siaubė miestą iš
pusių, Raudonoji Armija 
perėjo į ofensyvą. Sumušė j 
priešą. Virš 500,000 hitleri
ninkų paliko savo kaulus 
Maskvos srityj. Tūkstančiai 
tankų, kanuolių ir šimtai 
tūkstančių trokų, automo
bilių ir kitų ginklų teko 
Raudonajai Armijai.

Raudonosios Armijos o- 
fensyvas tęsėsi apie keturis 
mėnesius. Naciai sumušti 
prie Tūlos, Kalugos, Tichvi- 
no, Kalinino, Maskvos, Ros
tovo ir vietomis nugrūsti 
250 mylių atgal! Milionai jų 
rado galą Sovietų Sąjungos 
plotuose.

Įvyko “stebuklas”. Dau
gelis ir po šiai dienai nesu
pranta Raudonosios Armi- miestų^, tūkstančius mieste- 
jos pergalės priežasties, nes lių ir kaimų. Ji baigia išlai- 
jie nesupranta Sovietų Są- jsvinti Sovietų Ukrainą, ar- 
jungos tvarkos, žmonių, jų 
laisvių ir noro būti laisvais, 
aiškino tą “žiemos”, “šal
čių” priežastimi.

Stalingrado Epopėja
Hitleris atsigavo nuo 

1941-1942 metų žiemos smū
gių. Europos industrija jam 
davė tūkstančių naujų lėk
tuvų, tankų, kanuolių ir 
kalnus kitų ginklų. Surin
kęs kelis milionus armijos, 
pasinaudojęs Anglijos ir A- 
merikos neatidarymu prieš 
jį antro fronto, pavasarį,
1942 metais, pradėjo naują 
ofensyvą ant 350 mylių 
fronto, linkui Stalingrado ir 
Kaukazo.

Vėl užvirė baisiausios ko
vos. Visą vasarą ir rudenį 
Raudonoji Armija vedė ak
tyvaus apsigynimo mūšius. 
Priešas nusiaubė didelius 
plotus Sovietų Sąjungos. Jis 
pasiekė Kaukazo pakalnes, 
buvo arti Groznyj, prasi
mušė į Stalingrado priemie
sčius.

Stalingradas virto di
džiausių kovų miestas. Me
lionas nacių su tūkstančiais 
tankų, lėktuvų ir kanuolių 
puolė jį. Didvyriška Raudo
noji Armija ir liaudis per 3 
mėnesius gynė. Ir lapkričio 
viduryj Raudonoji Armija 
perėjo į ofensyvą, apsupo 
Hitlerio geriausias armijos 
dalis, sunaikino jas! Įvyko 
tas, kas niekur kitur nepa
sikartojo. Hitlerio armija, 
kuri atėjo paimti Stalingra
dą, pati buvo sunaikinta ar
ba paimta į nelaisvę. Rau
donoji Armija suėmė tūks
tančius tankų, lėktuvų, ka
nuolių. Prie Stalingrado

tinasi prie Lietuvos ir Lat
vijos. Susmuko paskutinė 
pasaka, kad būk vasarą 
Raudonoji Armija tinkama 
tik gintis. Nuo Stalingrado 
mūšių, ji veda ofensyvą žie
mą ir vasarą, vasarą ir žie
mą. Nuo Stalingrado ji jau 
atžygiavo apie 900 mylių ir 
jai beliko tik apie 500 mylių 
iki Berlyno!

Pergalė Bus Mūsų
Per virš du metus ir pusę 

Raudonoji Armija kovose 
ištaškė nacių pasaką apie 
“jų neįveikimą.” Daugiau 
tam jau niekas netiki. So
vietų Sąjunga panešė mil
žiniškus nuostolius, kokius 
nebūtų atlaikius jokia kapi
talistinė valstybė, bet ji 
parbloškė hitlerininkų ga
lybę ir išgelbėjo pasaulį nuo 
žvėriškos nacių vergijos. 
Sovietų Sąjungos kovos da
vė progą Anglijai užgydyti 
žaizdas, mobilizuoti naujas 
jėgas ir ’Amerikai mobili
zuoti, išlavinti milžinišką 
armiją, laivyną ir orlaivyno 
jėgas, pasukti mūsų galin
gą industriją karo pergalei.

Dabar nėra nei abejonės, 
kad Jungtines Tautos, ku
rių nugarkaulį sudaro So
vietų Sąjunga, . Amerika, 
Anglija ir Chinija, bus per
galėtojos. Hitleris ir jo sai
ką netiki, kad jie ginklų pa- 
gelba galėtų karą laimėti. 
Vienatinė jo viltis, tai kaip 
nors suskaldyti, padalinti 
Jungtinių Tautų jėgas. Ir 
naciai Vokietijoj ir jų agen
tai bei pritarėjai Amerikoje 
ir Anglijoj veda bjauriau* 
šią melų ir provokacijų 
kampaniją prieš Sovietų

viršiaus barbariškas hitle- 
rizmo ir juodojo fašizmo 
jėgas, suteikti žmonijai lai-1 
svę ir apsaugoti ateityje1 
taiką, kur kiekvienas žmo- . 
gus galėtų laisvai ir be bai
mės gyventi.

Tegul gyvuoja Raudonoji 
Armija! Tegul gyvuoja ant
ras frontas Amerikos ir 
Anglijos armijų ir bendras 
karo veikmas prieš visų 
priešą! Tegul neša Jungti
nių Tautų armijos 1944 me
tais Europos tautoms lais-

labai mažai teveikia prieš 
juos.

“Partizanų judėjimas sa
vo skaičium greitai pralen
kė gen. Michailovičiaus jė
gas...., ir maršalas Tito 
(partizanų vadas) šiuo mo
mentu turi daugiau, kaip 
ketvirtį miliono vyrų ir di
delius kiekius ginklų, pa
grobtų nuo vokiečių arba 
italų.... šios jėgos dabar su
laiko ne mažiau kaip 14 iki 
20 vokiečių divizijų Balka
nų pussalyje.

“Apie šias didvyriškas jė
gas ir jose išsivystė tautinis 
ir vienybes judėjimas. Ko
munistiniams elementams 
priklauso garbė kaipo pra
dėtoj ams....

“Maršale Tito partizanai 
surado žymųjį vadą garbin
goje kovoje delei laisvės.

“Aš užtikrinu seimą, jog 
mes dėsime visas galimas 

■jėgas, kad paremt maršalą 
Tito ir drąsiuosius jo bū
rius ir suteikt jiem pagal
bos.”

PAPRASTI DARBININKAI
Viduj fabriko darbas. Būtina pramone. Nuo

latinis darbas. Proga išsimokyti biznio.
SESIOS 8 VALANDŲ DIENOS.

Laikas ir pusė viršaus 40 valandų.
PRADŽIAI 65c.

STEIN-DAVIES CO.
11-35 48th Avė.,

LONG ISLAND CITY.

REIKALINGI
VYRAI IR BERNIUKAI

VIRŠAUS 18 METŲ AMŽIAUS
GERA ALGA

Darbininkai iš būtinų veiksmų nebus 
priimami.

C. BENNETT BOX CO.
1500 BLOOMFIELD ST., 

HOBOKEN, N. J.
_______________________________ (X)
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Didžiuliai Japonijos 
Nuostoliai Jūroje

D. M. šolomskas.

Gausiai Aukot Raudona
jam Kryžiui Lemiamų 

Kovų Laikotarpy)
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas, skirdamas ko
vo mėnesį kaipo “Raudono
jo Kryžiaus Mėnesį” pareiš
kė, jog karas jau įėjo į le
miamųjų mūšių laikotarpį. 
Prezidentas atsišaukė į 
amerikiečius kuo duosniau- 
siai aukoti Raudonajam 
Kryžiui šiame metiniame jo 
vajuje. Iki kovo mėnesio pa
baigos reikia jam sudėti 
$200,000,000. 1

Prezidentas ragino visus 
piliečius, paminėti kovo mė
nesį, “atidarant savo širdis 
šiam žmogmylystės reika
lui, kad Raudonasis Kryžius 
galėtų su pagalba stovėti 
šalia mūsų kovūnų ir padė
ti jiems ir jų šeimoms di
džiausiojo reikalo valan
doj.”

Minint raudonarmiečių 
laimėjimus, Maskva, Lenin
gradas, Kijevas, Gomelis, 
Rostovas ir Dniepropetrov- 
skas Raudonosios Armijos 
26-metinėj sukaktyj mušė 
20 salvių šūvių iš kanuolių, 
pągal maršalo Stalino įsa
kymą, pagerbdami raudon
armiečius.

Sovietų Lakūnai Atakuoja 
Suomijos Uostamiesčius

• Stockholm. — Sovietų 
bombanešiai vėl sprogdino 
ir degino Suomijos uosta
miestį Abo, į šiaurvakarius 
nuo Helsinkio. Kiti raudo
nieji lakūnai atakavo Ulea- 
borgo uostą, prie Bothnijos 
Įlankos, 335 mylios į šiau-< 
rius nuo Helsinkio, Suomi
jos sostinės.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas ir laivyno 
sekretorius Knox pranešė, 
jog per metus talkininkai 
nuskandino daugiau kaip 
1,000 didelių transportinių 
Japonijos valčių. — Skai
čiuojama, kad su jomis žu
vo 30,000 iki 40,000 japonų 
jūreivių.

Sekr. Knox paskelbė, kad 
per tris pirmąsias vasario 
mėn. savaites amerikiečiai 
nuskandino 92 Japonijos 
laivus, o savo neteko tiktai 
dviejų submarinų. Tarp su
naikintų Japonijos laivų bu
vo 14 karinių.

Los Angeles, Cal. — Šio 
miesto majoras pranešė,' 
jog Amerikos karo depart- 
mentas žadėjo atsiust ka
riuomenę prieš vandens ir 
elektros įmonių darbininkų 
streiką.

VITAMINŲ IR MAISTO KRAUTUVĖ
Žiemos laiku daugiausia tuos žmones “Slogos” kankina, kurie netinkamu 
masitu maitinasi, žiemą persivalgo, persigeria, nepasilsi arba turi vidurių 
užkietėjimą. Žiemą kuodaugiausia reikia kūną užpildyti Vitaminais A, 
D ir C. Kas šiandieną Amerikoje, toje mokslo ir progreso šalyje, slogoms 

serga, tas yra sabotažnikas savo svei
katos. Tad nebūk toks užsispyrėlis, atsi
lankyk i mūsų krautuvę ir susipažink su 
geru maistu ir vitaminais, būtent:
Čielų grūdų rugine, kvietinė, Soya duona 
ir pyragaičiai. Jeigu paprasta kava pada
ro jus nervuotu ir negali naktims užmig
ti, tai pas mus galite gauti Coffee Sub
stitute. 100% tikro bičių medaus. Mėsos 
vietoje, galite gauti Meat Substitutes, ku
riems atsibodo mėsą valgyti arba Dakta
ras užgynė. Amerikoje tūkstančiai žmo
nių valgo meat substitutes ir jaučiasi pa
sitenkinę. Taipgi užlaikome “Diabetic ir 
Reducing Diet” maistą, tiktai gero Wheat 
Germ, Brewers Yeast, Vitamin E, ir se- 
kamųt dalykėlių ir tabletėlių:
1. ADIRON tabletėlės, kurie jaučiasi vi

sados pavargę arba turi mažakraujystę. 120 tab. $1.50, 300 tab. $3.00.
2. SODEOM tabletėlės dėl Rheumatizmo, Arthritis, Neuritis, 

iš Jūrų žolelių ir daugiau turi mineralų negu vaisiai ir 
300 tab. $2.50.

3. Balanced Brand Vitamin-B-Complex tabletėlės dėl viso kūno 
ir gero apetitto. 250 tab. $2.30, arba dvi bonkos už $4.10.

4. Balanced Brand Vitamin A ir D Capsules tiems, kurie tankiai slogas 
pagauna žiemą arba vasarą. 100 capsulių $1.50, dvi bonkos už $2.75. 
SEA-VO-KRA tabletėlės dėl Peptic Ulcers. 100 tab. už $1.50, 
PHOSPHO B tabletėlės nervų sustiprinimui, kurie jaučiasi nervuoti; 
už 500 tab. $1.95.
Balanced Brand P. B. LAX tabletėlės, sudarytos iš geriausios rūšies 
žolelių, nuo vidurių užkietėjimo. Vienas doleris.
C. P. L. No. 18 tabletėlės, kuriems po valgio išpučia vidurius, darosi 
gazų. 250 tab. $1.50.
VHF tabletėlės, turintiems aukštą kraujo spaudimą. $1.50.
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu i visus kitus miestus. Rašykite ar

ba kreipkitės asmeniškai. Krautuvė atdara kas dieną nuo 10:30 vai. ryto 
iki 9:00 vakare. Sekmadieniais’uždaryta.
Multi Vitamin ir Mineralai; 161 tabletėlės, kaina $2.25. Bet jeigu pirksi šį 
mėnesį, gausi už $1.75, 60e sutaupysi.

'VITAL HEALTH FOODS 
J ' .........................." - ■- - —
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sudarytos 
daržovės.

sveikumo

6.

7.

8i

9.

BROOKLYN, «, N. Y

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
VYRAI PRIE VACUUM 

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
$25.50 J SAVAITĘ. NUOLATINIS DARBAS. 

VAKACIJOS. KREIPKITĖS Į 
HOUSEKEEPER

HOTEL ST. GEORGE
PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.

(X)

BERNIUKAI—VYRAI
BENDRAM FABRIKO DARBUI

Patyrimas nereikalingas. Valdžios Kontraktas. 
Gera alga. Proga pakilimui. Iš būtinų darbų 

reikia turėti paliuosavimo pareiškimo.

INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-tos lubos.

 (49)
VYRAI—BERNIUKAI

Fabrike pagelbininkai, prie storos rupinės 
medžiagos. Gera alga, vakacijos apmokamos.

ERNEST CHANDLER 
173 Wooster St.

(3-čios lubos) (50)

VYRAI
Dirbt i išsiuntimų rūme, pakavimas, kilnbji- 

būtinų

14th St.
(45)

(45)

REIKIA MERGINŲ
Mokytis amato.

$20 I SAVAITĘ LAIKE MOKINIMOSI

U.S. HAND BAG CORP.,
35 West 3rd Street,

(46)

MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

■ Atrinkimui Vilnonių ir Medvilnės Audinių 
GEROS ALGOS. NUOLAT.

VIRŠLAIKIAI EKSTRA
ATLAS WASTE MFG. CO.
Cooper Ave. & Dry Hahbor Rd., 

GLENDALE, L. I.
MATYKITE MR. NUNNS.

(47)

I

mas pakų ir sukrovimas pakų. IS 
darbų reikia paliuosavimo. 

DAGGETT & RAMSDELL, 21G W.

MERGINOS-MOTERYS
Nėra Amžiaus Apribavimo 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA PRADŽIAI ALGA

Švarus, lengvas darbas. Tik dienom.
5 Dienų Savaitė. Nėra viršlaikių.

Jūs galite pradėti šiandien
Kreipkitės j

WESTWOOD LAUNDRY
OLD HOOK RD.

WESTWOOD, N. J.
West wood 437 

Paliuosavimo certifikatas reikalingas.

i

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKITĖS 

Penn Stevedoring Corp. 
PIER 28—NORTH RIVER, N. Y. C. 

, (48)

ALCOA Reikia Darbininkų
MASPETH, QUEENS

Bile stiprus vyras, norintis mokytis 
gali atlikti šį darbų.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Nors šis darbas nereikalauja jokio 

ypatingo išsilavinimo, tačiaus jis 
gerai apmokamas.

Pasitarimais su Kompanijos Atstovais* 
Kreipkitės Kasdien

8:30 A.M. iki 5:30 P.M.
U.S. EMPLOYMENT SERVICE

of the
War Manpower Commission 

šeštos lubos
Bank of Manhattan Bldg.,

Queens Plaza Long Island City
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 

pareiškimą. (45)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabriko. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie go
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

(45)

REIKALINGI STALIORIAI 
ir 

RANKINIAI ŠVEITĖJAI 
Nuolatinis Darbas 

GERA ALGA 
MURPHY DOOR BED CO. 

956 BROOK AVE., 
BRONX, N. Y.

(45)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS 
16—45

PILNAM AR DALIAI LAIKO
Patyrimas Nereikalingas.
Malonios darbo sąlygos.

Kreipkitės bile dieną nuo 8 v. ryto iki 5 v.v. 
Iš būtinų pramonių reikia paliuosavimo.

PROTEX PRODUCTS CO.
61 BISHOP STREET, 

JERSEY CITY, N. J.
, (47)

MERGINOS 
patyrimas nereikalingas, prie dirbtinių gėlių. 

CO-ED FLOWER
885 WEST 88th STREET . <«>

OPERATORES
Patyrusios prie rupaus audimo. Gera alga 

Apmokamos vakacijos.
ERNEST CHANDLER 

173 Wooster St., 
(3-čios lubos) (W)

MERGINOS
Lengvas statymo darbas prie 

žaislinių daiktelių.
' 40 VALANDŲ, 50c Į VALANDĄ 

Laikas ir Pusė Už Viršlaikius
DE LUXE GAMES
135 PLYMOUTH ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(49)
MERGAITĖS-OPERATORĖS

Valdžiai medvilnės marškinių siuvimas, 
cijinis darbas. Nuolat.,

S. H. WrEISER’S SONS, 
102-108 West 11th St.

Sek-

(49)

MERGINOS atlikimui lengvaus fabriko dar
bo. Patyrimas nereikalingas.

JACOB GILBERT, Inc.,
652 BROADWAY, Algonquin 4-5160.

(45)

• OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SINGLE 

MAŠINOS
LENGVAS DARBAS. GERA ALGA

Kreipkitės
B. & L. SUPPLY CO.
99 CENTRAL AVENUE 

NEWARK, N. J.
 (48)

SINGER MACHINE OPERATORĖS
Su aiba be patyrimo. Gera Alga, laikas ir 

pusė už viršlaikius.
LUCKY TOY CO., 30 BLEECKER ST., 

WOrth 4-6856.
(47)

VIEŠBUČIŲ DARBININKĖS
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
MAUDYNIŲ P RI RUOŠĖJOS 
$21.25 f SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

HOUSEKEEPER
HOTEL ST. GEORGE

PINEAPPLE ST., BROOKLYN, N.Y.
(X)

------------------------------------ ——
MERGINOS—MOTERYS

LENGVAS FABRIKO DARBAS
Siuvamųjų Mašinų Operatorės. Patyrimai Ne
reikalingas. Valdžios Kontraktas. Gera Alga.
Proga pakilimams. Iš Būtinų Darbų Reiki* 

Turėti Paliuosavimo Pareiškime.
INTERNATIONAL TAILORING CO.
12th St. ir 4th Ave. 9-toa lubo*

(49) •
, ■ .....  , ......  ■ . ■ ■ ■ . i mi

MERGINOS-MOTERYS
Siuvimui su Singer Sewing Mašina. 

Nuolatinis Darbas.
Gera Alga. Laikas ir pusė už viršlaikiu*.

PERFECT WEAR NOVELTY
26 WAVERLY PLACE, N. Y. Č. "

'4
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Šį Sekmadienį, Moterų 
Bankiete, Turėsime Ma

lonią Staigmeną
Laisvės skaitytojams jau bu

vo pranešta, kad šį sekmadie
nį, vasario 27-tą, Laisvės salėj, 
419 Lorimer St., ruošiami pie
tūs atžymėjimui atidarymo 
Lietuvos žmonėms Drabužių 
Centro ir kad čia bus geri pie
tūs per pietus, 1-mą vai.

Šį kartą prie pirmesnių pra
nešimo* turime pridėti tiek, 
kad pietų dalyviai girdės vi
sai nesitikėtą girdėti žymų 
dainininką-solistą iš kaimyniš
kos valstijos gana tolimo mies
to. Kas jis? — atėję į bankie- 
tą išgirsite ir pamatysite. O jis 
gražiai dainuoja. Bus malonu 
jO dainavimą išgirsti ir sma
gu susipažinti.

Kviečiame visus atsilankyti, 
ir svarbiausia, prašome tuo
jau, šiandien įsigyti tikietus, 
nes paskutinę dieną dabar ne
galima maisto gauti. Gaunami 
Laisvės raštinėje ir pas platin
tojus. čia gražiai, linksmai pa
buvosite ir sykiu padėsite ap
dovanoti lietuvius raudonar
miečius šiltais svederiais, ka
dangi kožnas čia uždirbtas 
centas eis vilnų fondui. Pietų 
kaina vienas doleris. Rengia 
Moterų Apšvietus Kliubas 
mezgėjos su siuvėjomis.

Kliubietė.

Jūrininką Žmonos 
Washingtone

ir

Prekybinio laivyno unijai 
pagalbinės organizacijos ketu
rios delegatės iš New Yorko 
išvyko Washington an įteikti 

*■—-kongresui peticiją, kurioje rei
kalaujama pravesti jūrinin
kams nedarbo . apdraudos bi- 
lių. Po peticijomis unijistai ir 
jos surinko 35,000 parašų.

Pirm išvažiavimo j Washing
ton^ delegatės 
majorą La 
užgyrimą. 
Mrs. Alice 
Doe, Mrs.
Mrs. Bertha Kitson.

lankėsi pas 
Guardią ir gavo jo 
Delegatėmis yra 

Barrot, Mrs. Agnes 
Christine Mosby ir

Mrs. Gloria S. 
yorkietė, iššokus 
prie Oneida, N. 
jingai susižeidus, 
ėjęs po 70 mylią

Mintz, new- 
is traukinio 

Y., ir pavo-
Traukinys, 

per valandą.

:< 4:

VIRŠ 3000 ŽMONIŲ
LAISVES BAZARF.

OP-
1-1

Laisvės Bazaro Gaspadiniy 
Ir Kity Darbininky 

Susirinkimas
Ketvirtadienį, 24 d. vasario 

(February 24) įvyksta Laisvės 
bazaro gaspadiniii ir kitų dar
bininkų susirinkimas, čia pa- 
siskirstysime darbais ir nusi
tarsime, kiek kurio maisto nu
sipirkti.

Bazaras bus tris dienas: ko-

vo 3, 4 ir 5. Per visas dienas 
b az aru i reikės apie 150 dar
bininkų. Visų gerų Laisvės pa
triotų prašome padėti šį tą pa
dirbti bazare. Kurie padėsite 
dirbti, prašome dalyvauti šia
me susirinkime.

Bazaro Komisija.

Pabaltijos Tauty Koncerte 
Bns Graži Programa

Pabaltijos Kultūrinės Tary
bos (lietuvių, latvių, estų ir fi
nų) ruošiamame 4-me metinia
me koncerte-baliuje šio šešta
dienio vakarą, vasario 26-tą, 
Finnish Center, 15 W. 126th 
St., New Yorke, visų minėtų

Lietuviai visuomet gražiai 
pasirodydavo skaitlingu atsi
lankymu, tikimasi, kad šiuo 
svarbiu visoms šioms tautoms 
momentu, kada artinasi visų 
šių tautų išlaisvinimas iš po 
nacių okupacijos, kuomet mū-

Čedioslavijos Konsulas 
Kalbės Raudonosios 
Armijos Sukaktyje

Karel Undec, čechoslavijos 
respublikos generalis konsulas, 
bus vienu iš žymiųjų kalbėto
jų, kurie yra pasižadėję daly
vauti Raudonosios Armijos 26 
metų sukakties paminėjimo 
masiniame mitinge-koncerte šį 
sekmadienį, vasario 27-tą, 2 
vai., Majestic Teatre, 245 W. 
44th St., New Yorke.

sag

ALDONA DeVETSCO 
(Klimaitė), dainuos 4 tautų 

koncerte.
tautų žymios meno jėgos daly
vaus programoje. Prie to, šoks 
rusų baleto žymi šokikė Salo
me Diskint ir dainūos žymus 
rusas operų dainininkas Da
vid Tulchinoff, baritonas.

Lietuvių šioje programoje 
dalyvaus Aido Choras, vado
vaujamas Aldonos Anderson ir 
Aldona DeVetsco (Klimaitė), 
solistė.

Latvių dalyvaus orkestrą, 
vad. L. Needse, choras, vado
vaujamas Saros Gibet ir solis
tė Lillian Jameson.

Finus atstovaus Moterų Cho
ras, vad. U. Pulkkinen.

Estų -— žymusis, nacionaliai 
paskilbęs pianistas Vladimir 
Padva.

Kartu Tilps Į Sales

šiemet Laisves Bazaras bus puošniose ir 
erdviose salėse

GRAND PARADISE HALLS
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Bazaras bus tris dienas:
Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo 3, 4 ir 5 Dienomis 
March, 3, 4, 5, 1944

•w

Daugelio Tautų Programa
x Programos pildyme daly

vaus daugelio tautų grupės ir 
solistai. Bę kitų, dainuos pa
garsėjęs ukrainų Leontovičiaus 
Choras, šoks rusų Radiševo šo
kikų Grupė, dainuos Dr. Louis 
Goranin ir jo jugoslavų, daini
ninkų grupė, Lenkų Darbinin
kų Teatras, armėnų šokikų 
grupė Seda, latvių solistė Lil
lian Jameson ir kiti.

Tikietų kainos yra $1.10, 
83c ir 55c. Iš anksto gaunami 
pas rengėjus, National Council 
of American-Soviet Friendship, 
232 Madison Ave., Rm. 1101, 
New Yorke.

Naciams tik juokai viena valanda sunaikinti tos jaunos Sovietų kolektyvietės na
mus, užmušti vyrą ir draugus ir po jos akimis tankų ratais sutriuškinti meilutį jos 
vienintelį kūdiki. Bet jiems tas juokas kainavo daug nacių, nes pas Šią moterį likosi 
dar trys dalykai: gyvastis, karšta meile savo kraštui su jo žmonėmis ir kerštas na
ciams. Scena iš nepaprastos, angliškai kalbančios Sovietų filmos “No Greater Love,” 
Victoria Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke.

Tpatm lmus Sausinėti apie minėtųiCdliy Raigejdnss Įveikaliukų sulosimą.
J. Juška.

Sekr. prierašas, šiuo klausi-' 
mu užinteresuotieji, norintieji 
su Liet. Liaudies Teatru susi
siekti, rašykite veik, sekreto
riui sekamu antrašu :

J. Byronas,
427 Lorimer St.,

Ji Sulaukė Savo Daktaro

- :n Filmos-Teatrai

ALDONA ANDERSON 
(Žilinskaitė), Aido Choro va
dovė, akompanuose solistams 

Tulchinoff ir Klimaitei.
sų- kaimynų estų gimtojo kraš
to dalis jau išlaisvinta, mums 
svarbu susieiti pasidžiaugti lai
mėjimais ir paremti kovotojus, 
taipgi gražiai pasilinksminti. 
Prašome iš anksto įsigyti tikie- 
tus. Gaunami Laisvės raštinėj 
ir pas platintojus.

Rengėjai.

“No Greater Love” Pradeda
ma Rodyti Victoria Teatre

Ši puiki iš Sovietų Sąjun
gos filmą, anglų kalboje, pir
mu kartu New Yorke pradeda
ma rodyti ketvirtadienį, vasa
rio 24-tą, Victoria Teatre, 
Broadway ir 46th St.

Išvakarėse rodymo abelnai 
publikai visas teatras buvo už
pirktas rodymui filmos moterų 
liuosnorių organizdeijos veikė
joms ir jų garbės svečiams.

Kaip jau yra .žinoma, mes, 
Liet. Liaudies Teatro aktoriai, 
esam susimokinę du veikaliu- 
kus, tai yra, “Aš Jau Parti
zanas” ir “Vos Neapsivedė.” 
Veikaliukai neilgi, jų lošimas 
užima apie vieną valandą lai
ko. Brooklyne mes juos lošė
me du sykius ir turėjome ge
ras pasekmes. Gi jų sulosimas 
kitose kolonijose kainuoja tik 
kelionės lėšos 10-čiai aktorių, 
žinoma, jeigu rengėjai uždir
ba nemažai, tai mes ir imame 
biskį daugiau, negu kelionės 
lėšas, ir tie pinigai eina Liau
dies Teatro fondan veikalų 
spausdinimui. Sceneriją taip
gi mes nusivežam patys ir by 
tik steidžius yra, tai ir lošiam. 
Reiškia, rengėjams nėra jokio 
klapato su sceneriją.

šį pranešimėlį rašau,, kad 
rengėjams, kurie norės mūs 
kviesti lošti, nereikėtų daug

Nepasilaikė Svetimų Pinigų
Martin Brzovich, 72 m., 

patsai turėdamas savų pinigų 
kišeniuje tik 15 centų, grįžda
mas iš nesėkmingo jieškojimo 
darbo Jamaikoj, subvės trau
kinyje rado ridikulį su $28.42 
ir nunešė tiesiai policijos sto
ti n.

Pagaliau Anna Mayer susi
laukė savo daktaro Lester W. 
Samuels, dabar kapitono J. V. 
kariuomenėj, kuris prezidento 
Roosevelto prašymu specialiai 
parvyko iš kariuomenės mergi- 

I nai padaryti operaciją sulaiky
mui žakšėjimo, ją kankinusio 
per arti 7 savaites.

Miesto 32 viešbučiai pa
traukti teisman už ėmimą eks
tra mokesčių už telefonus šau
kiant iš viešbučio.

PARDAVIMAI
an-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

isudarau _  _
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio

I dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLeninore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Marinas ir Kareivis 
Misiūnai Pas Tėvus

282 Union Ave,
BROOKLYN

All Lady Crosby 
ensembles in pre^ 
sentdtiop boxes.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SAI.CS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
94 9-959 Willoughby A ve.

Tel. STagg 2-3842

S.

■i

i
Lovelv.
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DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

Parsiduoda mūrinis namas po 
trąšu 524 Lafayette Ave., Brookly- 
ne. 6-šių šeimynų, garu šildomas. 
Rendos sukolektuojama 8212 j mė
nesi. Morgičius $11,000. Parsiduoda 
už $13,000. Pageidaujama, kad 
$2,000 pinigais būtų įnešta. Jeigu 
greitai atsišauks pirkėjas, tai gal 
susitaikysime už pigiau. Man vienai 
sunku išlaikyti namas. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis pas 
Anna Belski, 47 Ainslie St., Brook
lyn, N. Y. (43-46)

j LITUANIGA SQUARE RESTAURANTVALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Kaip kada pasitaiko kiek
vieno gyvenime linksmesnė 
diena. Tokią džiaugsmo valan
dėlę turėjo Marijona ir Stan
ley Misiūnai, turinti savo už
eigą 473 Grand St., Bro o k ly
ne. Kaip Misiūnas (tėvas) pa
sakoja, tai buvo mažai tikėta
si ir retai pasitaikanti proga 
pasilinksminti aplankant savo 
draugus ir pasidalinant su jais 
tėvišku džiaugsmu. Ta proga 
linksmintis Misiūnams pasitai
kė, kuomet grįžo iš kovos lau
ko jų kareivis, tarnaujantis 
pėstininkuose, sūnus Stanlis. 
Jis buvo ir sužeistas, nes jam 
teko susidurti su žiauriu prie
šu. Vėliau tilps Laisvėje bent 
dalis tų kovoj įgytų įspūdžių, 
kuriuos teko patirti sunkiose 
kovose. Sakau, dalis, nes vis
ką, ką Stanliui teko pergyven
ti ir patirti, gal būtų net ne
galima nei apsakyti, nei apra
šyti.

Misiūnų džiaugsmas dar pa
sididino, kada ir kitas jų sū
nus, marinas, Eddy Misiūnas 
gavo dvi dienas paleidimo iš 
pareigų, tikslu pasimatyti su 
savo broliu. Eddy gTįžo atgal 
tarnybon, o Stanley dar pasi
lieka iki kovo 5 pataisyti sa
vo pašlijusią nuo sužeidimų 
sveikatą savo jį mylinčių tėvų 
priežiūroje.

Mes, laisviečiai, kartu džiau
giamės su Misiūnais ir linki
me jiems ištvermės ir pasiseki
mo sulaukti vieno galutino 
džiaugsmo, kada abudu sūnūs 
grįš ant visados, po sumušimo 
priešų.

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS'

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

Q LIETUVIŠKAS KABARETAS
’ |CM STANLEY MISIŪNAS

/ 11^z'Vxll SAVININKASSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ iz i Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

/ PARAMOUNT CABARET
) I 473 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

l*rle R.K.O. Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 4-68G4

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tcl. EVergrecn 4-9612

DIAMOND

DIAMOND ENSEMBLE
ER Heart

L. Rep.

Queens apskritys irgi pra
šoko Ketvirtosios Karo Pasko-

Pasamdytos dvi puošnios ir erdvios salės, kur telpa virš 
3,000 žmonių kartu. Ballroom puiki vieta šokiam ir ant
roje pusėje estrados atskira salė valgiam Jr gėrimam. 

Abiejose salėse yra gražūs barai.

PRAŠOME BAZARUI DOVANŲ
Laisvės reikalas yra visos Amerikos reikalas. Tad 

laukiame bazarui dovanų iŠ visų kolonijų

NOTARY 
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TELEPHONE
STAGG 2-5043
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Matched 14K gold

fashioned in ro
manticdesigns.
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

DIAMOND ENLARGED TO SHOW DETAIL

De-
RO-

Aplankykite Mūsų Religinių Daiktų 
partmentą. Mes Turime Pilnai Visokių 
ŽANGIŲ, KRYŽIŲ, MEDALIŲ, STOVY- 
LŪKIU ir MALDAKNYGIŲ. Maži rankpi- 

[^nigiai palaikys jums bl daiktą.

.............................. " =====

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-2178.




