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Dėl istorinės Krymo konfe
rencijos pasisakė ir lietuviš
kieji savaitraščiai. Kai kurie 
jų itin įdomiai pasireiškė, štai 
Gabaliausko Lietuvių žinios:

“Stalinas gavo, ko norė
jo. . . Deklaracijos apie žmo
nių laisvę tai tik tušti žo
džiai.”

Pagal Gabaliausko galvose
ną išeina taip: Amerikos ir 
Anglijos vadai nuvyko į Kry
mą. užgyrė Stalino norus ir! 
sugrįžo.

“Visos kalbos ir gražūs pri
žadai, kad ‘viso pasaulio žmo
nių laisvė bus apsaugota,’ yra 
tuščias plepalas. . .”

šietaip p. Gabaliauskas pa-j 
sveikina grįžtantį jį iš. Krymo 
mūsų prezidentą, kuris Krymo 
deklaraciją parašė!

Nemanykite, jog 
yra p. Gabaliausko:
skolino ją iš Goebbelso.
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AMERIKOS KARIAI ŠTURMUOJA JAPONUS IW0 SALOJE
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Jankiai Valo Japo- Naciai Numato Sovietų Žygį į Berlyną
a

nūs iš Corregidor ■ Karaliaučiaus Srityje Atimta\ Raudon. Armija Apsupo Nacius
Salos Užlandų Iš Nacių dar Eilė Vietų

Manila, vas. 19. — Ame
rikiečiai su skystosios ug
nies švirkštuvais svilina ja

Maskva. — Į pietus nuo 
Karaliaučiaus Raudon. Ar
mija atėmė iš apsuptų vo
kiečių Robitėnus, Galingė- 
nus, Oršėnus, Miškakiemį, 
Buchholzą, Layss ir Lang- 
walde. Sovietų kariai taip 
pat iššlavė nacius iš vieno

Grudziadze; Artėja prie Kito 
Silezijos Gelžkelių Centro

Kitas Vadinamas “Stebėti
nas” Vokiečių Pabūklas

Amerikiečiai Užėmė 
Strateginės Iwo 

Salos Krantą

išmintis Ponus, sulindusius į Corre-
jis pasi- gidor uolinės salos tunelius 

ir plyšius. Amerikos kariai 
jau užvaldė vakarines, šiau-,

ir’lines ir pietines Corregido- didelio miško; per dieną už- 
į. Negarbingai ro pakrantes. Teigiama, kad mušė iki 2,000 priešų ir pa- 
Antano sūnelis amerikiniai laivai dabar gari grobė 22’patrankas, 70 kul-

Smetonukas smarkesnis 
už Gabaliauską. 
užtroškusiojo 
rašo Dirvoje, jog prez. Roose-! lėtų praplaukt pro Corregi-! kosvaidžių, du prikrautus 
veltas ir Churchillas susidėjo dor salą, gulinčią Manijos geležinkelio traukinius ir 
“su banditu Stalinu.” į F’ 1 v* J ................... ’ • •

Netiesioginiai, v a d i n a s i, Manilos miestą, Filipinų so 
Smetonukas sugretina su “ban
ditu Stalinu” Rooseveltą ir 
Churchillą. Net lietuviška pa
tarlė sako: “su kuo sutapsi— 
tokiu pats tapsi.” Tiesioginiai 
prezidentą krikštyt tokiu būd
vardžiu Juliukas dar nedrįsta.

Kas mano, būk Smetonuko 
“prismokai” yra originalūs — 
didžiai klysta. Hitleris jau se-i Sakoma, Amerikos laivy 
niai Jungtinių Tautų vadus nas jau Manilos Įlankoj, 
apšaukė “banditais,” “idijo- 
tais,” “pijokais” ir kitokiais. 
Smetonukas nuo savo furjerio! 
neatsilieka. j

Ir vis tik gaila, jei Ameri-’ 
koje leidžiama visokiems fa-1 
šistiniams paškudninkam& ir 
politinėm valkatom taip plūsti 
Jungtinių Tautų vadus!

Įlankos žiotyse, ir pasiekt kiekius kitų karinių reikme- 
H M* J_ * f • j T 7! • 1 • • *>- nu. / — - — — t

Išlaisvintas amerikietis 
korespondentas Fr. Weiss- 
blatt skaičiuoja, kad japo
nai Luzono salos kalėjimuo
se numarino apie 6,000 ame
rikiečių belaisvių.

ITALU KLERIKALAI 
DEDASI LIETUVOS 

“UŽTARĖJAIS”

London, yas. 19. —Berly
no radijas pranešė, kad So
vietai permetė daug savo 
tankų į vakarinį Odro upės 
šoną, už 31 iki 43 ameriki
nių mylių į rytus nuo Ber
lyno, ir Sovietų artilerija ! ja apsupo dabartiniame žie- 
smarkiai bombarduoja vo- mos ofensyve.
kiečių linijas toje Odro pu-J Vokiškoje Silezijoje Pir- 
sėje nuo Kuestrino srities i-: moji Ukrainos armija, mar
ki Fuerstenbergo. Neoficia- “ 
lės žinios iš Maskvos teigia, 
kad kiekvienoje mylioje vei
kia po 400 sovietinių kanuo- 
lių. Naciai spėja, jog Sovie
tų artilerija skina kelią ata
kai prieš patį Berlyną.

Vadinamame Lenkų Ko
ridoriuje, Antroji Baltarusi
jos armija, komanduojama

maršalo Rokossovskio, ap
supo ir naikina vokiečius 
Grudziadz mieste, geležin
kelių centre. Grudziadz yra 
dešimta iš tų stambių vieto- 

ivių, kurias Raudon. Armi-

šalo Konevo komandoj, už
ėmė Sagan miestą, šešių ge
ležinkelių centrą, ir Naum- 
burgą, 16 mylių nuo Goer- 
litzo, kelių geležinkelių ma
zgo, 48 amerikinės mylios į 
rytus nuo Dresdeno, vokie
čių provinc. Saksonijos so
stamiesčio. Goerlitz pirm 

(Tąsa 5-tame pusi.)

London. — Vokiečiu ko- v 
manda per radiją skelbė. 
kad jie turį naują “stebėti
ną pabūklą”. Naciai tvirti
no, kad negalima esą to pa
būklo vadinti gesiniu ar 
cheminiu. Bet talkininkai 
galį palaikyt jį gesiniu pa
būklu ir dėl to pradėt veikt 
nuodingomis dujomis prieš 
nacius; todėl vokiečiai turį 
iš anksto apsisaugoti nuc 
talkininkų dujų.

LENKU SOCIALISTU 
VADAS SVEIKINA 
JALTOS TARIMUS

Guam, vas. 19. — 800 A- 
merikos laivų išlaipino savo 
marininkus i pietinį Iwo sa
los smailgalį, Volcano saly
ne, apie 750 mylių i pietus 
nuo Japonijos sostamiesčio 
Tokio. Japonai tik du nedi
delius amerikinius laivus 
pažeidė. ,

Amerikiečiai jau užėmė 
Iwo salos pakrantes pustre
čios mylios ilgio ir 800 jardų 
pločio. Japonai desperatiš
kai priešinasi. Verda žiau
rūs mūšiai.

Japonų radijas pranešė, 
kad 100 didžiausių Ameri
kos bombanešių vėl puolė 
Japonijos sostinę Tokio ir 
apylinkes; o praeitą savai
tę 600 amerikinių bombane
šių per tris dienas smogė 
japonų įrengimam Formo- 
zos saloje.

Roma. — Italijos Krikš- 
| čionių Demokratų partijos 
i laikraštis Popolo sielvartau
ja, kad talkininkai, matyt, 
linkę palikti “Rusijai” Lie
tuvą ir kitas Tarybines Bal
tijos Respublikas. Tas arti
mas popiežiui klerikalų ,or- 

; ganas sako, kad jeigu Lietu- 
jva būtų pripažinta Tarybų 
’ Sąjungos nare, tai, girdi, 

Brooklyn, N. Y. — čio-i talkininkai peržengtų At-

Dėlei Laiškų į Lietu 
va - Oficialis Paš

to Pranešimas
Keleivis bando neatsilikti.!

Jis “aiškina”: į_ , , „ .
■Vilnius ir Lvovas atiduoti Fiank J- Q"ayIe P'anese

naitinis pašto viršininkas lanto Carterio nuostatus.
J. vuuj.v Popiežiaus valstybėlė Va-

kad tuojau yra atgaivinamas tikanas palaiko diplomati-
Nesąmonci sugalvoti irgį ■ laiškų persiuntimas iš Jung-

reikalingi smegenys. Sveikinu: tinių Valstijų j Lietuvą, mninkais ir Latvijos irEs- 
P- špygos kavalierių už pasi-j Latviją, Estiją, Suomiją iri tijos fašistinę -pabėgėliais, 
žymėjimą! tas Lenkijos dalis, kurios;kaipo tų kraštų vai zio
Protaujančiam žmogui žino- atvaduotos ir nėra karinių : mis.
ma, jog Vilnius buvo tarybi- veiksmų srityje. Šis oficialis: 
nes Lietuvos sostinė, yra taiy- pranešimas sako: 
binės Lietuvos sostinė ir bus 
Lietuvos sostinė.

Vilniuje veikia tarybinė Lie
tuvos vyriausybė su Paleckiu 
ir Gedvilu priešakyje. Vilnius 
—lietuviškosios kultūros cen
tras. Tarybinė Rusijos respu
blika niekad neturėjo jokių 
prie Vilniaus pretenzijų ir jų i 
neturi!

Lvovas paliktas tarybinei 
Ukrainos respublikai.

“Ne daugiau kaip po vie
ną unciją (aunsą) sverią 
laiškai ir paprastos (nepa
veiksluotos) atvirutės bus 
priimama persiųsti į Lenki
ją, Suomiją, Estiją, Latviją 
ir Lietuvą.”

Anglai-Škotai Įsiveržę į 
Goch Miestą

Popiežiaus valstybėlė Va

Vilnių Vadina Lenkišku
Italijos Katalikiškojo Vei

kimo laikraštis Quotidiano 
sielojasi, kad Vilniaus ir 
Lvovo arki - vyskupijose 
daug lenkų katalikų būsią 
paversti Sovietų piliečiais. 
Quotidiano rašo taip, lyg 

i Lietuvos Vilnius ir Vakari
nės Ukrainos didmiestis 
Lvovas priklausytų Lenki
jai.

Tarptautinė Darbo Unijų
Konferencija Nutarė Įkurt
Pasaulinę Unijistų Sąjungą

Prirašęs su virš špaltą ne
sąmonių ir netikslumų, Kelei
vio redaktorius “pamiršo” pa
sakyti, kada ir kur toji kon
ferencija įvyko. Atsieit, ponas 
redaktorius nedrįso 
vardo suminėti.

Nedrąsiai Krymą
Vokietijos hitlerininkai, gerai 
žinodami, jog tame gražiąja-!pUnkto. 
me pussalyj jie paklojo dau
giau negu pusę milijono savo - - 
kareivių!

Jei atsiras tokių Keleivio

le rymo

mini ir

skaitytojų, kurie norės sužino
ti apie Krymo konferenciją 
tikrų davinių, jie turės jieško- 
ti Laisvės (jei nemoka skaityti 
angliškos spaudos).

šitaip tūli lietuviškieji laik
raščiai supažindina savo skai
tytojus su tuo didžiuoju isto
riniu įvykiu — Krymo konfe
rencija ir jos paskelbtuoju 
Krymo čarteriu!

Tiek Gabaliauskas, tiek 
Smetonukas, tiek Michelsonas 
dar vis turi vilčių, būk melais 
ir plūdimais jie galėsią grąžin
ti Lietuvon smetopnininkų, - kle
rikalų viešpatavimą. “Palai
minti ubagai dvasioje, nes jų

Paryžius, vas. 19„ —Ang
lų - škotų kariuomenė įsi
veržė į tvirto viską vokiečių 
miestą Goch, Siegfriedo Li
nijos srityje. Kanadiečiai iš
mušė nacius iš pozicijų tik
tai už mylios nuo Calcaro, 
kito tvirtoviško vokiečių

Gen. de Gaulle kviečiąs 
Rooseveltą į Paryžių.

Raudonarmiečiai įsiveržė 
I Guben Miestą

London, vas. 19. — Vokie
čių radijas pranešė, kad So
vietų kariuomene įsiveržė į 
Ghiben miestą, keturių gele
žinkelių mazgą, vakarinėje 
Odro upes pusėj e, į pietus 
nuo Berlyno. Maskvos pra
nešimas sako, jog raudon
armiečiai žygiuoja pirmyn 
toje srityje.

London. — Po vienuolikos 
dienų posėdžiavimo, čia už
sidarė pasaulinė darbo unijų 
konferencija. Ji vienbalsiai 
nutarė, jog konferencijoje 
dalyvavusios įvairių kraštų 
unijos “išvien darbuosis su
kurt galingą demokratinę 
pasaulio darbo unijų sąjun
gą (federaciją) taip greitai, 
kaip bus praktiškai gali
ma.”

Pirm užsidarydama, kon
ferencija paskyrė plačiai į- 
galiotą komitetą, susidedan
tį iš 41-no nario.1 Šis komi
tetas pagamins planą pasau
linės unijų sąjungos konsti
tucijai ir perleis jį įvairių 
šalių darbo unijoms tvirtin
ti. Konstitucijai priimti, ko
mitetas sušaukę kitą pasau
linę unijų konferenciją ne 
vėliau kaip 1945 m. pabai
goj. Komitetas paskirs ant
rinius, pagalbinius komite
tus organizaciniams reika
lams. Jis įgalintas greitai 
sušaukt ir nepaprastą pa
saulinę darbo unijų konfe
renciją, jeigu to reikės, at
sižvelgiant į naujus pasau
lio įvykius. Konferencijos 
komitetas taip pat išsiunti
nės pakvietimus dar nepri- 
sidejusioms unijinėms orga
nizacijoms, kad įstotų į 
naująją pasaulinę darbo u-

nijų sąjungą.
Suprantama, jog pakvieti

mą gaus ir Amerik. Darbo 
Federacija, kurios viršinin
kai atsisakė dalyvauti da
bartinėje londoniškeje kon
ferencijoje. Darbo Federaci
jos vadai paneigė šią konfe
renciją todėl, kad joje daly
vavo Sovietų Sąjungos uni
jų atstovai ir Amerikos CIO 
unijų delegatai (Sidney 
Hillman ir kt.).

Konferencijos paskirtame 
komitete yra po tris narius 
nuo Jungtinių Valstijų, So
vietų, Anglijos ir Francijos 
unijų, o nuo kitų šalių po 
mažiau.

Konferencija nutarė siųst 
bendrus savo atstovus ir į 
talkininkų sueigą taikai da
ryti po .Vokietijos 'sumuši
mo. * .

New York. — Amerikos 
Darbo Federacijos sekreto
rius - iždininkas George 
Meany pareiškė nepasiten
kinimą, kad steigiama nauja 
pasaulinė darbo unijų są
junga. Jis, kaip ir kiti Dar
bo Federacijos vadai, remia 
dabartim dešiniąją Tarptau
tinę Darbo Unijų Federaci
ją, žinoma savo išsišokimais 
prieš Sovietus ir sovietines 
darbo unijas.

Maskva. — Lenkijos So 
cialistų partijos generalis i 
sekretorius Stefan Matu-• 
ševski sveikino Roosevelto- ; 
Stalino-Churchillo tarimus, 
padarytus Jaltos konferen
cijoj, Kryme, dėlei Lenki
jos rubežių ir jos valdžios. 
Matuševski, kuris yra Len
kijos laikinosios valdžios ži
nių ir propagandos ministe- 
ris, sakė, kad jeigu ir pa
čios valdžios atstovai būtų 
dalyvavę toje konferencijo
je, tai nieko geresnio nebū
tų galėję norėti Lenkijai už 
tuos planus, kuriuos prezid. 
Rooseveltas, maršalas Sta
linas ir Anglijos premjeras 
Churchillas ten padarė Len
kijos naudai.

Bendrajame savo pareiš
kime jie visai neminėjo lon- 
doniškės lenkų valdžios; iš 
to suprantama, kad Jungti
nės Vasltijos ir Anglija fak- 
tinai pripažįsta dabar vei
kiančiąją Lenkijoje laikinę 
valdžią, kurios prezidentas 
yra Boleslavas Bierut ii 
premjera? Ed. B. Osubka- 
Moravski, kaip pastebėjo St 
Matuševskis. Sovietų Sąjun
ga ir Čechoslovakija jau 
pirmiau pripažino šią Lenki
jos valdžią. Amerikos ir An
glijos politika, pravedama 
Jaltos-Krymo konferencijos 
tarimuose, yra “didelė per
galė demokratinei Lenkijoj 
valdžiai”, pareiškė jos mini- 
steris Matuševskis.

Anglų gen. Montgomery 
pranašauja t r i u š k inantį 

į smūgį naciam.

Sako, Vakarų Fron
te Talkininkai Leidę 
Naciams Atsigriebti

Amerikos Frontas. —Pa
skutinėmis savaitėmis vo
kiečiu frontas vakaruose 
buvo dalinai suiręs; naciai 
jį nusilpnino, persiųsdami 
savo jėgas iš vakarų į rytus, 
prieš Sovietus^Kad talkinin
kų komanda tuo laiku ne
smogė vokiečiams vakari
niame fronte, tuomi jinai 
davė jiems laiko persitvar
kyti ir sudaryti pastovesnę . 
nacių apsigynimo liniją 
prieš amerikiečius ir anglus, 
kaip sako Associated Press, 
amerikinė žinių agentūra, 
pridurdama:

“Kuomet talkininkai (iš 
vakarų) smogs, beveik ne
abejotina, kad jie turės pasi
sekimo; bet kova bus daug 
sunkesnė, negu ji būtų, bu
vusi pirm keleto savaičių, 
kada vokiečių pusė abelnai 
buvo sumišusi.”

RUSŲ ŽEMLAPIAI 
VAKARIN. VOKIETIJAI

London. — Sovietų Karo' 
Žinios, pusiau-oficialis laik
raštis, rašo, kad dabar So
vietų Sąjunga spausdina 
smulkmeniškus karin. žem- 
lapius dėlei Vokietijos sri
čių į vakarus nuo Berlyno.

GEN. I. D. ČERNIACHOVKI MIRĖ NUO ŽAIZDOS MŪŠIO LAUKE R. PRŪSIJOJE
London, vas. 19. — Gene

rolas Ivan Danilovič Černia- 
chovski, 3-čiojo Baltarusi
jos (ir Lietuvos) fronto ko- 
mandierius, buvo sunkiai 
sužeistas mūšio lauke Ryti
nėje Prūsijoje ir mirė nuo 
yra karalystė dangaus!”

Primintini, tačiau, jiems šie 
poeto žodžiai: '
Negrįš ta diena, kur praėjo, 
ir upės neplauks atgalios. 
Išbėgo gauja prispaudėju 
iš tėviškės mūsų žalios. . .

----------- E 
žaizdos vasario 18 d.

Jo mirtį paskelbdami, pa
reiškė gilią gailestį Sovietų 
Sąjungos Komisarų Taryba, 
Apsigynimo Komisariatas ir 
Sovietų Komunistų Partijos 
Centro Komitetas, kaip pra
nešė Maskvos radijas.

Černiachovskis buvo jau
niausias Raudonosios Armi
jos komąndierius, tik 37 me
tų amžiaus*. Jo vadovybėje 
raudonarmiečiai išvadavo 
Minską, Vilnių, Kauną ir

Vilniuje Černiachovskis Bus su 
Didvyrio Garbe Palaidotas ir 

Paminklas Bus Jam Pastatytas
užėmė beveik visą Rytinę 
Prūsiją, turinčią 14,283 ket
virtaines mylias plotom Vo
kiečiai ten liko suveržti vi
so apie 550 ketvirtainių my
lių sklype ir* apgulti Kara
liaučiuje. Dar pirm trijų 
dienų maršalas Stalinas

specialiu patvarkymu svei
kino Černiachovskį ir jo ka
riuomenę už šaunius žygius 
kovoj Rytinėje Prūsijoje.

Laidotuves ir Paminklas 
čęrniachovskiui Vilniuj 
Gen. Černiachovskis bus

H-------------------------------------
su didvyriška pagarba ir 
valstybės lėšomis palaidotas 
Viniuje, Tarybų Lietuvos 
sostinėje. Čia bus jo garbei 
ir paminklas pastatytas.

Savo strategijoj ir takti-< 
koj Černiachovskis daugiau
siai sekė garsųjį sovietinį 
gen. Nikolajų Vatutina. Va
tutinas mirė, belaisvinant 
Ukrainą 1943 m.

Ukrainų Tautos Sūnus
Maskviškiai pranešimai 

neseniai atitaisė pasklidu-

sius gandus, būk Ivanas Da- 
nilovičius Černiachovskis e- 
sąs žydų tautos. Jis buvo 
ukraino gelžkelinio darbi
ninko sūnus ir Ukrainos 
pravoslavų bažnyčios narys.

Panašią pavardę turi vie
nas raudonarmiečių divizi
jos vadas, kuris yra žydų 
tautos. Todėl velionis Iva
nas Danilovičius Černia
chovskis ir buvo neoficia
liuose pranešimuose sumai
šytas su anuo.
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Trys Laiškai, -• Trys Kaltinimo 
Aktai Vokiečiams

Kiek amerikiečiai lietuviai iš tikrųjų 
gavo nuo savo giminių laiškų iš Lietuvos 
po to, kai ji buvo išlaisvinta iš nacių o- 
kupacijos, sunku pasakyt. Matyt, jų ga
vo daugelis žmonių, deja, nedaug jų žino 
visuomenė, nes jie nebuvo spaudoje pa
skelbti.

Su laiškais esti šitaip: jeigu laišką gau
na klerikalų-socijalistų-fašistų suklaidin
tas asmuo, tai jis, daugumoje atsitiki
mų, jį slepia, nenorėdamas skelbti viešai, 
nes laiškuose, kaipo taisyklė, žmonės 
smerkia vokiškuosius okupantus ir 
džiaugiasi Raudonosios Armijos atnešta 
laisve. zfCitk žmoneliai nei nepagalvoja, 
.kad jugautasis iš išvaduotosios Lietuvos 
laiškas šiandien turi visuomeninio pobū
džio, svarbių visuomenei žinių, todėl, ga
vę laišką, tebesilaiko, nebandydami per
duoti laikraščių redakcijoms.

vieną, kuriame autorius bylojo apie lie
tuvių tautos ’’meilę” vokiškiesiems oku
pantams; apie tai, kaip lietuviai nešą 
gėles ant užmuštų kareivių kapų, ir t.t. 
Šitaip vokiečiai atsimokėjo lietuviams už 
gėles (kurias jei nešė, tai nešė lietuviški 
kvislingai, lietuvių tautos atmatos)!

Laisvėje (vas. 12 d.) skaitytojas, be 
abejo, skaitė M. Bulašienės (iš Prienų) 
laišką, rašytą tarytum ašaromis. Vokiš
kieji plėšikai kankino tą senelę, o jos 
dukterį, Sofiją, nužudė.

Be to, Bulašienė vaizdžiai aprašo, kaip 
vokiškieji išsigimėliai masiniai žudė 
Prienų žydus, — vienu pasimojimu apie 
1,000 jų brutališkai išskerdė!

Taigi, šitie trys Lietuvos žmonių laišk- 
kai—trys tipiški dokumentai, parodą vo
kiškuosius okupantus nuogame žiauru
me !

Trys laiškai — trys didieji lietuvių 
tautos kaltinimai budeliams, mėsinėj il
siems lietuvių tautą trejų metų bėgyj.

Koks padorus asmuo, perskaitęs šiuos 
dokumentus, gali plepėti apie “minkštą” 
vokiečiams taiką?!

=■■ KAS IQ RAŠO IR SAKO
krisdavo ant vietos negy
vas.

“Rusai, tarpe jų ir civili
niai visokio amžiaus, prade-

Nepaisant visko, mes jau esame skaitę 
spaudoje (Laisvėje daugiausiai jų til
po) eilę laiškų, keliančių aikštėn vokiš
kųjų nevidonų šeimininkavimą Lietuvo- • 
je. Štai, turime po ranka tris laiškus, ra
šytus iš trijų skirtingų Lietuvos vietų ir 
tilpusius trijuose lietuvių laikraščiuose.

Vilnyj (š. m. vas. 10 d.) telpa Edvardo 
I. Armulaičio, iš Maulių, laiškas, kuriame 
be kitko primena:

“...Pernešėm daug vargo ir skriau
dos viešpataujant vokiškiem plėšikam. 
Mūsų sodybose šeimininkavo vokiečiai. 
Vargingai gyvenom tada. Lietuvis bu
vo sodinamas į kalėjimus, sušaudomas 
vien už tai, kad jis buvo lietuvis, tad 
jis mylėjo savo kraštą taip, kaip moti
ną. Jauni žmonės, vyrai ir mergaitės 
buvo gaudomi ir vežami vieni į Vokie
tiją fabrikuosna, kiti į frontą... veik 
visus krašto žydų tautybės žmones vo
kiečiai sušaudė.

“Apvaizda užmokėjo teisingai šiems 
grobikams. Ir štai jie turėjo nešdintis. 
Bėgdami degino ramių gyventojų so
dybas, sprogdino tiltus, geresnius na
mus.”
Vienybėje (vas. 9 d.) įdėtas tūlo Vlado 

iš Ukmergės laiškas. Iš viso jo turinio 
matyt, kad laiškas rašytas tautininkiškai 
nusiteikusio asmens. Jis rašo, būk vokiš
kosios okupacijos metu lietuviai turėda
vę .pinigų girtuokliavimui, būk ’’beveik 
visas jaunimas liko nepaliestas,” ir t.t. 
Tačiau, Vladas štai ką rašo toliau:

’’Bjauriausiai vokiečiai pasielgė iš- 
• bėgdamik Jei jie sprogdino karinius 

objektus (daiktus), kaip tai tiltus, ge
ležinkelius, elektros stotis, dar ir van- 
dentekius, tai kad ir gaila, bet mums 
suprantama, bet jie miestuose taip pat 
sprogdino visus geresnius pastatus. 
Malūnus, net menkus, ūkiškus kaimo 
malūnėlius, sprogdino ir degino mies
tuose ir kaimuose mokyklas ir bažny
čias. Iš rankos padeginėjo kaimus ir 
vienkiemius, neduodami nė menko 
daiktelio iš trobesių išnešti. Tyčia iš
šaudė žmonių gyvulius: arklius, kar
ves, kiaules, avis ir kitus. Ukmergėje 
susprogdino tiltą, elektros stotį, van- 
dentekio rezervuarą, malūnus, lenbpiu- 

< ves, odų fabriką, aliejaus fabriką, pir
tis, skalbyklą... Keuklių, Žemaitkiemio 
susprogdino, sudegino mokyklas. Vep
rių, Sesikių, Lyduokių * susprogdino 
bažnyčias. Tai paminėta tik nedidelės 
apylinkės vokiečių žvėriškieji darbai. 
Šito mūsų tauta niekuomet neužmirš, 
o atkeršys jiems raudonieji ir jų są
jungininkai.”
Turime atsiminti, jog toje pačioje 

Vienybėje prieš trejetą metų buvo ir ki
tokių “iš Lietuvos laiškų”. Atsimename

George Bilius Priimtas
Pagaliau, po delsimų ir politikavimų, 

žemesnysis kongreso butas priėmė t. v. 
George bilių, pagal kurį bus atskirti nuo 
komercijos departmento visokį kitokį fe- 
deraliniai fondai arba iždai, iki šiol val
domi komercijos departmento sekreto
riaus.

Spėjama, jog prezidentas Rooseveltas 
bilių pasirašys.

Taigi dabar, kai šis bilius praėjo, yra 
vilčių, kad buvęs vice-prez. Wallace bus 
senato užtvirtintas komercijos sekreto
rium. Daugelis senatorių, mat, buvo prie
šingi Wallace užtvirtinimui dėl to, kad, 
girdi, jis nesąs “prityręs finansų tvarky
me”, na, jei nuo komercijos departmento 
būtų atitraukti kiti federaliniai fondai ir 
pavesti kitiems asmenims tvarkyt, tuo
met senatas Wallace užgirių komercijos 
departmento sekretorium. Tokia nuomo
nė buvo pravesta senate.

Žemesniąjame bute tūli Wallace priešai 
dėjo didelių pastangų šį George bilių nu
kelti, jo dabar nebalsuoti, kad senatas 
pirmiau spręstų Wallace užtvirtinimą. 
Jie tikėjosi, jog tokiu būdu jiems pavyk
sią neprileisti Wallace būti komercijos 
departmento sekretoriumi. Bet tiems po
nams teko prakišti.

Dabar Wallace užtvirtinimui senate 
nebeliks didelių kliūčių ir atrodo, kad š. 
m. kovo mėn. pradžioje jis bus užtvirtin
tas.

Kur Pilsudskininkai Gaus 
Pinigų?

Londoniškė lenkų fašistų valdžia, be 
abejo, greit bus uždaryta. Taip nutarė 
Krymo konferencija, taip turės būti at
likta.

Iki šiol ši valdžia turėjo savo kontrolė
je daug lenkiško aukso, išgabento iš Len
kijos, 1939 metais. Daug pinigų yra su
dėta Anglijos ir Amerikos bankuose ir 
jie, be abejo, yra tų kraštų valdžių kont
rolėje. Tuo būdu, kai londoniškiams po
nams bus pasakytą “ajukš”, drauge bus 
uždaryti ir Anglijoje1 ir Amerikoje esą 
fondai. Iš čia jie pinigų negaus. Šitie 
pinigai bus pervesti Varšavos valdžios v • • ■ *žinion.

Tačiau, yra spėjimų, jog Arciševskiai 
ir kiti londoniškės valdžios šulai turi pi
nigų, valstybinių Lenkijos pinigų, įdėję į 
Šveicarijos, Švedijos, gal Portugalijos ir 
Ispanijos bankus. Jeigu jie ten jų turi 
nemažai, tai juos ir galės eikvoti, nes nei 
Anglijos, nei Amerikos valdžia negalės 
priversti tų kraštų valdžių lenkiškus pi
nigus sulaikyti.

Jeigu taip išeitų, tai nekaip visas da
lykas atrodytų. Lenkiški fašistai, neturė
dami valdžios, galėtų naudotis lenkų tau
tos turtu ir prieš tą tautą skleisti šlykš
čią propagandą.

Bet mums atrodo, kad Jungtinės Tau
tos suras būdus ir tai problemai tinkamai 
išspręsti.

Aukokite Laisvės
Bazarui

Dienraščio Laisvės Bazaras įvyks kovo 
(March) 16, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lie
tuvių dienraštis. Iš visos Amerikos laukiame 
dovanų dienraščiui Laisvei. Laisvės bazaras 
privalo rūpėti kiekvienam dienraštį Laisvę 
mylinčiam žmogui.

PAčIŲ VOKIEČIŲ PATIK
RINAMI VOKIEČIŲ 

ŽIAURUMAI
“The New York Times” 

korespondent. Harold Den
ny vasario 17 d. to dienraš
čio laidoje daug rašo apie 
vokiečių žiaurumus. Denny 
veikia su Pirmąja Ameri
kiečių Armija Vokietijoje ir 
apie vokiečių žiaurumus pa
tvirtinimus gavo iš pačių 
vokiečių, patekusių į ameri
kiečių rankas.

“Dabar iš pačių vokiečių 
puses ateina patvirtinimai 
tokių vokiečių žiaurumų 
prieš civilinius ir nelaisvėn 
paimtus karius,” sako Den
ny, “jog tie žiaurumai, ne
turint tokių patvirtinimų, 
galėjo būti paskaityti pro
pagandiniais išmislais.

“Bet tarpe tūkstančių 
mūsų spėkų paimtų belais
vių yra žmonių, kurie mate 
tuos žiaurumus ir tūli kurių 
dalyvavo tuose žiaurumuo
se.”

Denny paduoda vokietį 
kapralą, kuris gimęs Runiu- i 
nijoje ir buvo vokiečių štur- 
mininkų divizijos nariu. 
Jam Denny duoda vardą 
“Blank”, nes tikrojo vardo 
cenzūra neleidžianti minėti.

’’Šis kapralas Blank ir ki
ti vokiečiai puskarininkai 
varė žydus Besarabijoj iš 
Cernauti į Tiraspolį ir Ode
są, kuriuos tuo laiku buvo 
vokiečiai okupavę. Kurie 
žydai nebegalėjo eiti, tie bu
vo palikti pakelyj numirti. 
Tiraspoly ir Odesoj kapra
las Blank ir jo pagelbinin- 
kai perdavė žydus vokiečių 
armijai. Jis matė, kaip vo
kiečiai iš mašininės kąnuo- 
lės sušaudė ant smėlinio 
kalnelio 300 žydų — sušau
dė toj pačioj vietoj, kur pir
miau, kaip jis sužinojo, bu
vo nužudyta 15,000 žydų.”

Korespondentas paduoda 
tokį atsitikimą, kur vienas 
vokietis karys įsimylėjęs į 
žydę merginą, kuri buvusi 
grupėje merginų, paskirtų 
nužudymui. Jis prašęs virši
ninkų, kad tos merginos gy
vybė būtų išgelbėta. Bet 
vieton dovanoti jai gyvybę, 
tas pats vokietis buvo pasta
tytas su žydais prie sienos 
ir sušaudytas!

Toliau kapralas Blank pa
sakojo, kaip mieste Cernau
ti jis ir jo draugai užpuldi
nėjo žydų namus, plėšė iš jų 
turtą, žagino jaunas mergi

nas ir jas žudė.
1943 ųi. rugsėjo mėnesį 

kapralas Blank buvo perkel
tas į kempę Kissliwtsch. 
Ten daug žydų buvo pasta
tyti prie verstino darbo. Ku
ris darbininkas nebepajėg
davo dirbti, tai turėdavo 
sau duobę išsikasti ir paskui 
ten jis būdavo nudėdamas.

’’šis kapralas pasakoja, 
kad sovietiniai partizanai, 
patekę į vokiečių rankas 
prie Minsko”, sako Denny, 
‘būdavo traktuojami seka
mai':

’’Apie juos būdavo ap
kraunama šiaudų, šiaudai 
padegami ir partizanai su
deginami. Jis sakė, kad to
kias scenas vokiečiai štur- 
mininkai laikydavo labai į- 
spūdingomis.”

Kitas vokietis, kurį Den
ny apklausinėjęs, prieš karą 
buvęs komunistas. Jisai pa
sakojo baisiausių vokiečių 

! žiaurumu, i *<* •
“Karui prasidėjus jis, tas 

vokietis, buvo perkeltas į 
kempę Gross Rosen, šalia 
Breslau,” sako Denny. ’’Jis 
ten buvęs pastatytas prie 
surankiojimo lavonų ir pri
statymo jų prie pečių dėl 
sudeginimo. Jis sako, kad 
tuo laiku kas vakaras nuo 
20 iki 30 žmonių, jų tarpe 
moterų ir vaikų, būdavo at
gabenama, užmušama arba 
nunuodijama ir tuojau su
deginama.”

Šis vokietis pasakojo apie 
vokiečių paimtus rusus be
laisvius. “Jam esant tokioj 
kempėje pribuvo 2,500 rusų 
karo belaisvių. Kaliniai bu
vo pastatyti prie barakų į 
eilę ir juos vokiečiai šturmi- 
ninkai plakė iki pavargimo. 
Po trijų dienų tokio plaki
mo, tie belaisviai, kurie dar 
galėjo paeti, buvo suleisti į 
barakus. O kurie nebegalėjo 
paeiti, tie, gyvi ar mirę, bu
vo suversti į vieną krūvą, 
šis vokietis apskaičiavo, kad 
šituo būdu per pirmąsias 3 
dienas buvo nužudyta 1,000 
rusų belaisvių.”

Denny rašo apie pasako
jimus vieno cecho, kuris ka
rui prasidėjus buvo areštuo
tas, paskui draftuotas į vo
kiečių armijos baudžiamąją 
kompaniją. Jis pasakoja a- 
pie baisiausius žiaurumus 
kempe je Sachsenhausen, ku
ri randasi netoli Berlyno. 
Atrodo, jog ši kempė buvo 
ne tik koncentracijose, bet

ir naikinimo žmonių kem- ' 
pė.

“Apart visų kankinimo iri 
žudymo metodų — priraki- 
nimas, plakimas, elektrine ' 
mašina nugalkaulio ‘masa- 
žavimas’, korimas už kojų 
pakol nelaimingasis numii š- 
ta — dar buvo ir tokių me
todų, kurių negalima sumi
nėti ir kurias galėjo išgal- 
vot tiktai paskutiniai išsigi
mėliai.

“Šioje kempėje šturminin- 
kų vadas kas rytas ateida
vo kempę apžiūrėti. Jis pa
klausdavo seniausį kalinį, 
‘Kiek mirusių šį rytą?’ ‘Vie
nas,’ kalinys atsakydavo. 
’Tik vienas!’ sušukdavo va
das. Tada jis įsakydavo pa
imti, paprastai, nesveiką se
nyvą žmogų, ir pririšti prie 
stulpo. Tada vandens paipa 
būdavo pristatoma prie to 
žmogaus širdies ir vanduo 
paleidžiamas. Nelaimingasis

jo pribūti į Sachsenhausen 
kempę 1941 metais. Tūks
tančiai jų, šis cechas belais
vis pasakojo, buvo gyvi su
grūsti į pečius ir sudeginti. 
Tam tikslui net keturi pe
čiai buvo pastatyta. Jis aps
kaičiuoja, kad jam esant to
jo kempėje buvo nužudyta 
apie 26,000 rusų! Badu nu
marinta buvo 23,000 jaunuo
lių tarpe 14 ir 16 metų am
žiaus. Tūkstančiai žydų vai
kų buvo nužudyta {čirškimu 
į gyslas nuodų. Kiti kaliniai 
buvo nužudyta gasiniuose 
trokuose.”

Kitas vokietis, 40 metų 
amžiaus, amerikiečių paim
tas nelaisvėn, pasakojo apie 
vokiečių žiaurumus • Brest- 
Litovske. Jis tvirtina, kad 
ten bėgyje keturių mėnesių; 
tarpe rugsėjo ir gruodžio 
1942 metais, vokiečiai nužu
dė tarpe 15,000 ir 16,000 ci
vilinių žydų.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. 

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Gerb. daktare. Rašau šį 
laišką dėl savo motinos. Jai 
suėjo 57 metai. Sveria 135 
svarus vasarą, o žiemą 51 
svarais daugiau. Ūgio 5 pė-I 
dų ir 1 colio.

Ją vargina aukštas krau
jo slėgimas, jau kokie 8 me
tai. Aš labai norėčiau, kad 
ji pasitaisytų. Ji nerūko ir 
gėrimų nevartoja.

Nors jai ir nėra reikalo, 
bet ji mėgsta vis ką dirbti 
ir trustis. Ir jai per tuos 8 
metus vis užeidineja koks 
karštis.

Ji jau davė savo kraujo 
Raudonajam Kryžiui 4 kar
tus, bet dabar, kai ji norėjo 
duot penktą kartą, tai jai 
atsakyta, kad negalima, nes į 
jos kraujo slėgimas buvo 
tada 210.

Motina buvo pas kelis 
daktarus. Davė jie jai tokių I 
piliulių, bet jos mažai ką jai! 
pagelbėjo.

Pasakykite, ar jai galima 
dirbti, ar jai darbas nedaro 
kokios blėdies. Gal ką jai 
užmintumėt, kad jai pasida
rytų geriau. Jai gydytojai 
patarė valgyt vis po trupu- i 
tį. Ji taip ir daro, bet vis j 
gero nėra. Mano tėveliai I 
skaito Laisvę ir jie malonė
tų gauti atsakymą per laik

raštį. Iš anksto dėkui.
Atsakymas

Aukštas kraujo slėgimas 
— rimtas daiktas. Pats sa
vaime aukštas kraujo slėgi
mas nėra liga, bet tai yra 
ženklas, jog organizmui ko 
trūksta, ir dėl to trūkumo 
įvyksta toji netvarka kraujo 
apytakoj. Arterijos susiau
rėja, susitraukia ir nebeat- 
sileidžia taip gerai, kaip rei
kėtų. Kraujas jomis nebeiš- 
sivaikšto taip lengvai ir ly
giai. Širdžiai prisieina sun
kiau darbuotis, kad išvari
nė jus kraują per susiaurin
tus takus.

Kaip tuos kraujo takus, 
tas arterijas praskleisti, 
kad jos pasidarytų kiek 
platelesnės ir lengviau per
leistų kraują?

Tai netaip lengva. Pat to 
apsireiškimo pradžioj, kol 
arterijos tebėra dar nesu- 
kietėję, galima jos kiek pra
skleisti tūlais preparatais 
arba net ir operacijos keliu. 
Jei sklerozas (kietėjimas) 
jau gerokai pagadino arte
rijas, tai blogi popieriai.

Dirbti motina tegul vis 
sau po truputį dirbinėja. 
Tai geriau ir sveikiau, negu 
nieko nedirbti ir silsėtis. 
Valgyt tegul valgo po tru
putį ir dažniau. Mažiau mė-

Vieningumas sunaikinimui fašizmo ir vieningumas palaikymui taikos yra sie
kiais dabar posėdžiaujančios Pasaulio Darbo Unijų Konferencijos, Londone. Sim
bolizuojant “Didžiųjų Trijų” karui ir taikai vieningumą, vadai Anglijos, Sovietų 
ir Amerikos unijų diskusuoja pasaulio darbininkų problemas. Iš kairės dešinėn: 
Walter Citrine, sekretorius Anglijos Darbo^Unijų Kongreso; Vasily Kuznetsov, 
pirminirikas Visos Sovietų Sąjungos Darbo ; Unijų Centralės Tarybos, ir James 
B. Careyy CIO finansų sekretorius.

■sos, o daugiau daržovių ir 
į vaisių. Kartais lengveliau 
esti, vartojant moteriškus 
lytinius hormonus (female 
sex hormone), geriau, kad 
po vietos gydytojo priežiū-

' ra.-
i K4 KRIENAS SAKO-
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Mokslas ir neregiams su
teikia nepriklausomybę, to
dėl daugelis jų priima tik 
simpatiją, o ne pasigailėji
mą.

Po Krymo konferencijai 
labiausiai paaiški štai kas: 

Į jeigu ir dabar kas dar “no
rės kovoti” su Stalinu,—tu
rės taip jau kovoti su Roo- 

• scveltu ir Churchillu, kadan
gi ten susitarta “visi už vie- 
na ir vienas už visus” pama- 

: tais.

Pasigailėjimas yra savos 
rūšies pažeminimas; iš-

< reišk atjautimą, bet ne pasi
gailėjimą bėdose.

k

Nieko neveiksi — niekam 
nenusidėsi; bet niekam ir 
naudos nepadarysi.

i Pr. Krienas
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Vajus Dėl Pasiuntimo Lietuvos Vaikams 
Drabužiu Gražiai Kristalizuojasi

Neseniai tilpo spaudoje 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto ir LDLD. Moterų 
Komiteto atsišaukimas, pra
tęsti Lietuvos vaikams dra
bužių rinkliavą. Kolonijų 
veikėjai į atsišaukimą grei
tai ima atsiliepti. Iš Pitts
burgh draugė E. K. Sliekie- 
nė rašo:

“Gavus jūs paraginimų 
kaslink Lietuvos vaikams 
dovanų, mes bandysime sa
vo mieste ir priemiesčiuose 
pasidarbuoti kaip geriausiai 
galėsime. Patelefonavau ke
lioms, toliau gyvenančioms
draugėms apie vajų ir visos 
sutiko ką nors pasiūti arba 
gatavo nupirkti. Aš pati 
taipgi nupirksiu bent kokias 
dvi eilutes drabužių; vieną 
dėl mažesnio, kitą dides
niam kūdikiui. Darbuosi
mės kaip geriausiai išgalė- 
sim. M

Prisiųskit daugiau kor
tu.” iv

me buvo skaityta jūs laiš
kas. Nutarėm surengti pa- 
smonį 10 d. kovo ir ten su
kelti kiek finansų dėl Lie- s 
tuvos motinų ir vaikų. Visos ■ 
draugės sutiko aprengti po 
vieną vaiką. Aš jau turiu 
pasiuvusi 10 overkotukų dėl 
vaikų, labai geros medžia
gos. Viskas naujos medžia
gos. Visos draugės apsiėmė 
dirbti — siūti, mėgsti, kad 
tik daugiau pagelbėti mūsų j 
motinai Lietuvai.

“Prisiųskit daugiau korte
lių, nes kožna nori įdėt prie 
savo dovanos.”

Prezidentas Rooseveltas ir Britanijos premjeras Win
ston Churchill pasitaria prie puoduko kavos Trijų Di
džiųjų konferencijoj, Yaltoj.

Kortelės yra išsiuntinėta 
vietos L.P.T. skyriams. Kur 
tokių skyrių nėra, reikalau
kit kortelių iš Centro.

Brooklyno Moterų Kliu
bo narės, laikytame susirin
kime 15 d. vasario, kaip ir 
Rochesterio draugės, visos 
pasižadėjo aprengti gerą 
skaitlių Lietuvos vaikučių. 
Susirinkimo dalyvės kožna 
pasižadėjo bent kuomi apdo
vanoti Lietuvos kūdikį, o 
Kliube yra ir tokių narių, 
kurios jau po kelis yra ap
rengusios ir dabartiniame 
vajuje mano aprėdyt po 
daugiau,! negu vieną. Tenka 
pabrėžti ir tą, kad Kliube 
priklauso virš šimto narių 
ir šiame darbe bus pasiekta 
kožna narė. Taipgi ir paša
liniai vyrai ir moterys.

Jeigu visose kolonijose 
bus imamasi už darbo, kaip 
iš kelių čion telpamu laiškų 
matosi, tenka manyt, kad 
vajus bus visapusiškai sėk
mingas. Mes pralinksminsi
me kelis tūkstančius Lietu
voj karo išvargintų motinų 
ir vaikučių, pasiunčiant 

| jiems rūbų, maisto ar kito- 
Melrose^ark? *IB. TdLD ikių g^ime būtinų reik- 

kuopai iždo paskyrė $5 h’i™ 
susirinkimo dalyviai suau- 
koj $45 dėl Lietuvos vai
kų drabužėlių.

Rochester, N. Y. 
darbščiosios draugės 
daugiausia numezgę, pasiu-Į * “ 1 1 J 1

Prašome Nesustoti Dirbus 
Dėl Lietuvos Žmonių

Matome reikalą ir vėl atsikreipti į geraširdžius Ameri
kos lietuvius, geruosius šios šalies patriotus ir karštuo
sius mylėtojus savo gimtinio krašto — Lietuvos.

Kai tlepšienė išleido savo 
sūnų 1940 mot. j Vilniaus ka
ro mokyklą, ji pasakė jam:

—Vytautai, tu būsi Raudo
nosios Armijos karininkas. 
Niekuomet neužmiršk, kad tau 
— darbo žmogaus sūnui — 
kelią į gyvenimą atidarė Ta
rybų valdžia. Gink ją nuo 
įvairaus plauko priešų.

Drg. Repšys niekuomet ne
užmiršo savo motinos žodžių. 
Kai vokiškieji grobikai užpuo
lė mūsų šalį, drg. Repšys iš 
karo mokyklos tuoj stojo į 
kautynes.

/
Daug laiko praėjo nuo pir

mųjų, tėvynės karo dienų. Bu
vęs kursantas Vytautas Rep
šys dabar jau kapitonas ir va
dovauja minosvaidžių bateri
jai. Jo krūtinę puošia du or
dinai, kuriuos jis gavo už su
manumą ir mokamą vadova
vimą savo kariams.

★ ★ *
Vieną niūrų 1941 metų va

karą pro kaimą prajojo hitle
rininkų būrys. Kupinu neapy
kantos žvilgsniu lydėjo juos 
tarybinė patriotė draugė Rep
šienė.

—Neilgai čia šeimininkausi
te, — šnibždėjo ji. — Mano 
sūnus dar grįš.

Apylinkėje prasidėjo hitle

rininkų piktadarybės. Vienam 
valstiečiui išvedė gyvulius, ki
tam namus padegė. Vėliau 
prasidėjo tarybinių aktyvistų 
suėmimai, šaudymai. Keli kai
mo jaunuoliai ir jaunuolės bu
vo išvežti katorginiams dar
bams į Vokietiją.

Visa tai mate ir žinojo drg. 
Repšienė. Jos širdyje degė ne
apykanta neprašytiems sve
čiams — vokiškiesiems grobi
kams. Ir kai Repšienė sužino
jo, kad apylinkėje veikia par
tizanų būrys, ji vieną dieną 
atėjo pas būrio vadą ir pasi
siūlė savanore. Drg. Repšienė 
buvo priimta į partizanų bū
rį. Pusantrų metų narsioji mo
teriškė slėpė pas save 8 tary
binius partizanus, maitino 
juos, nešiojo ginklus ir šaud
menis, dalyvavo kartais su jais 
kovinėse operacijose. Ši nebe
jauna moteriškė su partizanų 
grupe sunaikino 26 hitlerinin
kus, jų tarpe — Telšių mies
to komendantą.

Repšienė dirbo labai atsar
giai. Tačiau hitlerininkai vis- 
tiek ją įtarė. Ji buvo kelis 
kartus suimta ir tardoma. Po
licijos įsakymu, kiekvienas su
tikęs Repšienę toliau kaip 100 
metrų nuo jos namų, galėjo ją 
nušauti.

Tačiau jokios kvotos, jokie

kankinimai ir grasinimai ne
galėjo drąsiosios partizanės 
įbauginti. Ji kovojo toliau. 
Kartą ji tiesiog hitlerininkams 
iš panosės ištraukė iš upelio 
kulkosvaidį, kurį partizanai, 
būdami apsupime, paskandi
no.

300 hitlerininkų buvo pa
siųsti į tą apylinkę, kur veikė 
narsiųjų partižanų grupė. Ta
čiau nieko nepešęs ir netekęs 
daug užmuštais baudžiamasis 
būrys pasitraukė.

šiomis dienomis į vieną Rau
donosios Armijos lietuviškąjį 
dalinį atvyko nebejauna, kiek 
žilstelėjusi moteriškė ir pa
klausė, kur galinti rasti drg. 
Repšį. Kapitonas buvo pa
kviestas.

—Motina! — sušuko jis, pa
stebėjęs atvykusią moteriškę.

Drg. Repšienė prispaudė, sa
vo sūnų prie krūtinės, po to 
rimtai pažiūrėjo į jį.

— Getai kovojai, — tarė 
ji, rodydama į kapitono Rep
šio ordinus.

Ir iki vėlyvo vakaro šnekėjo 
motina ir sūnus — du lietuviai 
patriotai. Daug atminimų, jie 
turėjo iš savo kovų prieš hit
lerinius grobikus — Vytautas 
fronte, o jo motina — priešo 
užnugaryje.

M. Vasaris.

Hartford, Conn. Moterų 
Kliubo darbuotoja V. Kaz- 
lau rašo:

“Aplaikėm jūs laišką rei
kale vaikams drabužiu va
jaus. Mūs Kliubas rengia 
pamarginimų vakarą ir pu
sę pelno skirs tam tikslui. 
Kaip būt geriau— pinigais, 
ar bandyt čionai supirkt 
daiktus? Mažai perkant 
brangiai reik mokėt ir da 
sunku gaut. Būsiu dėkinga 
už patarimą. Bandysime ir 
atskiras šeimas gaut, kad 
siųstų dovanėlių.”

Brooklyno Centralis Ko
mitetas L.P.T., kaip ir vi
suomet, maloniai sutiks pa
tarnauti kolonijų draugam, 
nuperkant urminėmis kaino
mis įvairių reikmenų.

Mūsų Aštuntasis Lietuvos žmonėms dovanų siuntinys 
šiek tiek suvėlavo dėl techniškųjų kliūčių. Bet dabar jau 
pabaigėme ruošti ir už dienos kitos galėsime pranešti, 
kiek ko su šiuomi siuntiniu pasiuntėme. Pamatysite iš 
pranešimo, jog pasiųsta gana gražios paramos taip skau
džiai nuo karo nukentėjusiems Lietuvos žmonėms. Di- 
džiuositės kiekvienas, kuris kuom nors prisidėjote prie 
sudarymo šio siuntinio.

Džiugu pranešti, kad mes vėl gavome keletą desėtkų 
labai gražių paveikslų iš Lietuvos apie mūsų amerikiečių 
gautas dovanas. Jie greitu laiku tilps spaudoje.

Tie paveikslai turėtų paskatinti kiekvieną gerą lietuvį 
prie dar didesnių pastangų suteikti Lietuvos žmonėms 
paramos. Jie turėtų plačiai atidaryti akis tiems, kurie 
priešų propagandos buvo suvedžioti ir netikėjo, kad ame
rikiečių dovanos, Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto 
siunčiamos per Russian War Relief, pasiekė Lietuvą ir 
ten išdalinamos žmonėms.

Ir Dzūkai Atsiima Savo Žemę Kauno Kronika

i Vajus tęsis vasario ir ko
vo mėnesius. Tai bus pasvei
kinimas Lietuvos motinoms, 
sąryšy su Moterų Tarptau- 

yr;į!tine — Kovo Aštunta.
Padarykime šį vajų tik- 

vę ir rūbų surinkę; tos ko- rai sėkmingą. Lai Lietuvos 
lonijos žymi veikėja L. Be- moterys mato, kad mūsų 

'simpatija link jų ir senosios 
ačiū, tėvynės Lietuvos nėra vien 

tiktai tušti žodžiai.
K. Petrikienė.

kešienė rašo:
“Jūs laišką gavau, 

Moterų Kliubas laikė susi
rinkimą vasario 7 d., kuria-

Bet su Aštuntojo Siuntinio išėjimu neturi mūsų dar
bas apsistoti. Priešingai, jis turi keleriopai padidėti. Ne
reikia nei aiškint, koks svarbus yra reikalas, kaip Lietuv. 
gyventojai tikisi ir laukia mūsų broliškos paramos. At
einą laiškai iš Lietuvos parodo, kaip skaudžiai Lietuvą 
apiplėšė vokiškieji grobikai, kaip išvarginti yra mūsų se
nojo krašto žmonės. Mums be galo liūdna, kad tam tikra 
grupė žmonių turi surinkus desėtkus tonų drapanų, bet 
nesiunčia jų Lietuvos žmonėms, o pūdo sudėję į sandėlį 

iBrooklyne. Jų nusidėjimas prieš lietuvių tautą ir papras- 
jčiausį žmoniškumą yra labai skaudus. 1

Tas faktas ant mūsų uždeda tik dar didesnę pareigą 
darbuotis dėl sušelpimo Lietuvos žmonių.

Jau skaitėte mūsų paraginimą, kad Amerikos lietuviai 
pasiųstų pasveikinimus nuo Amerikos motinų motinoms 
Lietuvoje formoje drapanų bei šiaip dovanėlių jų vaiku
čiams. Mūsų Devintasis Siuntinys turėtų išeiti apie kovo 
mėnesio pabaigą. Tad ir šis vajus tęsis iki to laiko. Šiuo

Laiškas iš Lietuvos reikalu ypatingai turėtų susirūpint mūsų moterys. Turėtų 
atsirasti keletas tūkstančių amerikiečių motinų, kurios 
pasiųs tokius pasveikinimus motinoms Lietuvoje.

Drg. Bakanauskienė, Eas
ton, Pa., gavo nuo brolio 
laišką iš Krakių apylinkės: 
Brangioji Sesute!

Jau labai daug laiko pra
ėjo, kaip mes galėjome susi
rašinėti ir nežinau ar šis 
mano laiškas galės jus pa
siekti, bet visvien jaučiu, 
kad bus kokia galimybė su
sirašinėti su Amerika, kaipo 
Sovietų Sąjungos talkiriin- 
ke, tai ir skubiu rašyti, nors 
dar paštas pilnai nesusi
tvarkė.

Miela sesute, Dievas žino, 
kaip esi gyva ir' sveika, bet 
aš tikiu, kad Dievas jumis 
išsaugojo gyvus ir sveikus, 
todėl ir siunčiu apie savę ži
nias.

Mano šeimynoj iki šiol, 
ačiū Dievui, esame visi svei
ki ir karas per mūsų I gal
vas perėjo, bet Dievas dar 
išsaugojo. Tiesa, vokiečiai, 
buvo padegę mūsų klojimą, 
bet užgesinome. Grįčią tai 
sušaudė, kaip rietį, bet dar 
šiaip - taip galima tupėti. 
Vasiliškėj, Antano, tai su

degino tvartą su daržinuke. 
O kas link Jono šeimos, tai 
dar nieko nežinau. Beje, jog 
dar sesutė negali žinoti, kad 
pradžioj karo, 1941 metais, 
Joną nušovė ir visas triobas 
sudegino iki paskutinės 
skiedrelės. Bet vaikai suau
gę, tai, kaip matai, viską at
statė... Antanukas ir Petru
kas apsivedė...

Taip mano šeimoj nieko 
perdaug .naujo, prie vokie
čių tai mažažemiams nebu
vo .galima daug šeimos tu
rėti, nes • buvo užtektinai 
Lietuvos pardavikų, kurie 
lyšnus darbininkus tuojau 
užrašė ant išvežimo į Vo
kietiją. Taip ir mūsų Ane
liutė buvo jau užrašyta, tai 
Išleidome tarnauti į levon- 
kaimį. Alga už metus buvo: 
suknelė, batukai, kailinukai, 
9 kilogramai lašinių ir 2 pū
rai kviečių...

Dabar mes tik prašome 
Dievo, kad jis apsaugotų 
nuo trečio karo, ba ir taip 
pusę Lietuvos vokietis sude
gino.

P. Kaupas.

Mes labai bijome, kad daugelyje kolonijų aukojimas ir 
rinkimas padėvėtų rūbų ir čeverykų Lietuvos žmonėms 
yra labai sumažėjęs. O tai yra, ir dar ilgai bus, svarbiau
sia Lietuvos žmonėms paramos forma. Tūkstančius ir 
desėtkus tūkstančių Lietuvos žmonių mes galime apreng
ti mūsų padėvėtomis drapanomis. Todėl ypatingai mūsų 
komiteto vietiniai skyriai privalo rūpintis sistematišku 
rinkimu padėvėtų rūbų ir čeverykų. Ateina pavasaris, 
daugelis turės atliekamų žieminių rūbų, taipgi peržiūrėję 
vasarines drapanas, daugelį suras tokių, kurias galės 
paaukoti Lietuvos žmon,ėms. Reikia eiti pas juos ir tas 
drapanas paimt arba prašyti, kad suneštų į pažymėtas 
vietas. I

Reikia aukoti ir rinkti visokias drapanas — žiemines ir 
vasarines, moterims, vaikams ir vyrams, viršutines ir 
apatines. Bile tik dar gera, tvirta drapana — ji reikalin
ga Lietuvos žmonėms.

Todėl dar sykį atsikreipiame į visus lietuvius ir iš 
gilumos širdies prašome teikti pagalbos Lietuvos žmo
nėms. Darbuokitės, kad mūsų Devintasis Siuntinys būtų 
didelis ir gražus, kad ir vėl mes galėtume pasiųsti tonus 
drapanų ir tūkstančius čeverykų bei didelį kiekį įvairių 
maisto produktų.

Surinktus daiktus tuojau siųskite Centran žemiau pa
duotu adresu.

Lai šis mūsų prašymas vardu Lietuvos žmonių susi
lauks šilto atsiliepimo iš kiekvienos lietuvių kolonijos!

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

t --------------
1941 m. rudenį hitlerinė val

džia iš valstiečių atėmė žemę, 
gautą 1940 metais iš tarybų 
valdžios. Kaip paukštis, išmes
tas iš lizdo, taip tada naujaku- 
ris-valstietis pasiliko be duonos 
ir pastogės. Dvarininkai ir 
buožės, hitlerininkų remiami, 
vijo valstietį-naujakurį, ne tik 
neatlygindami už jo darbą, sė
klą, bet dar atimdami iš jo gy
vulius bei inventorių.

Laikas slinko, šėlo hitlerinės 
gestapininkų gaujos. Krauju ir 
ašaromis sriuvo gimtoji žemė. 
Lietuvis valstietis sunkiai dū
savo, vežamas Vokietijos ver- 
gijon ir savo žvilgsnį kreipė 
Rytų pusėn .. . Baisu būdavo 
savo namuose nakvoti. Bet lai
kas slinko toliau . . . Raudonoji 
Armija triuškino vokišką kry
žiuotį ir išvadavo mus. Darbo 
valstiečiui vėl grįžo žemė!

Dzūkijos mažažemiai ir be
žemiai atsiima savo žemes ir 
jas uoliai dirba. Alytaus apsk. 
Makniūnų kaimo, darbo vals
tietis Volungevičius savo nese
nai atgautame 8 ha sklype, ne
žiūrint baisiai įdžiūvusios že- 

(mės, ją paruošė ir užsėjo ru
giais. Prakaitą nuo veido marš
kinių rankove braukdamas, Vo
lungevičius pasakė:

— Jeigu aš gailėsiuos savo 
prakaito, tai nei aš, nei kiti 
neturėsime duonos. Džiaugiuos, 
atgavęs savo žemę, todėl ir 
sunkiausias darbas man yrą 
malonus.

Kiti, naujai atgavę žemes, 
valstiečiai, kurių čia, Makniū- 
nuose, yra apie 18, taip pat 
smarkiai dirba ir jau baigia 
rugių sėją. Dirba be jokios pa
šalinės paramos, vien tik savo 
jėgomis. Darbo entuziazmas 
didelis. O džiaugsmas ir entu
ziazmas didelius sunkumus nu
gali.

Ir kitose Dzūkijos vietose 
vyksta žemės atsiėmimas ir da
lijimas. Kiekvienas, turįs tei
sę žemės gauti, jos gauna. Dar
bo valstiečiai džiaugiasi ir yra 
dėkingi tarybų vyriausybei, ku
ri žemės reformos įstatymą pa
gilino ir teikia visokiariopą 
paramą: gyvuliais, statybine 
medžiaga ir kt.

— Va, mano 8 ha žemės 
sklypo dokumentas, — sako 
Abramavičius, rodydamas 
naujutėlaitį raudoną popietį,— 
kurį buvau gavęs iš Rinkavos 
dvaro 1940 m. Užėjus vokie
čiams, mane iš ten išvarė, pa
ėmė pasėlius ir arklį, kurį bu
vau nusipirkęs, šiandien yra 
man sunku pradėti gyventi. 
jBet turiu viltį, kad visus sun
kumus nugalėsiu. V. Skujinis,

ALOVĖS DVARE ĮKURTAS 
MOKSLO ŽIDINYS

Alovės dvare 1940 m. buvo 
MTS, bet^ dabar, po vokiečių 
okupacijos laikų, liko tik ma
šinų ir traktorių griaučiai. 
Darbštūs šaltkalviai Zelenius 
ir Zamblauskas nuo ankstaus 
ryto iki vėlyvo vakaro triūsia 
prie mašinų. Jie stengiasi, kad 
greičiau suremontuotos maši
nos vėl pradėtų purenti Dzūki
jos smiltynus, kur į dirvą įber- 
tas grūdas duotų dzūkui duoną, 
grikių košę ir kitas gėrybes.

Dvaro baltame pastate, kur 
kadaise puotas kėlė ponai, da
bar vietos vykdomojo komite
to pastangomis yra įkurta vi
durinė mokykla, kurioje moko
mi apie 150 mokinių. Mokyklos 
‘personalas yra sukomplektuo
tas visas.

Per dvarą eidamas ne vienas 
senukas pasižiūri į linksmus 
mokinių veidus ir giliai atsidū
sta, prisimindamas prabėgu
sius laikus, čia seniau buvo 
baudžiauninkų .kankinimo vie
ta, kur jų tėvai buvo plakami 
rykštėmis bei laikomi šuns vie
toje. Bet keičiasi laikai. Jų 
anūkėliai neliks beraščiai, kaip 
jų senukai. Gyventojai dėkin
gi Raudonajai Armijai, kad 
dzūkų žemelę išvadavo iš vo
kiečių okupacijos, ir tarybinei 
vyriausybei, kad ji rūpinasi jų 
vaikučių šviesesne ateitimi, įs
teigdama mokslo židinius ir 
mažesniuose miesteliuose, nes 
ypač karo sunkiu laiku būtų 
neįmanoma leisti vaikučius mo
kytis kur nors toliau į dides
nius miestus.

Zarasų ir Seinų Apskrityse 
Užbaigtas Žemės Dalijimas
Zarasų apskrities žemės ko

misija spalio 20 d. užbaigė že
mes paskirstymą bežemiams ir 
mažažemiams. Apskrities že
mės fondan buvo paimta 15.- 
837 ha. Iš viso sukurti 1.193 
nauji ūkiai, nuo 10 iki 15 ha 
dydžio, žeme aprūpintos tarp 
kitų 45 raudonarmiečių ir ta
rybinių partizanų šeimos. Iš 
1.018 1940/41 m. naujakurių 
707 valstiečiai patys atsiėmė 
savo ūkius, o 311 komisija 
grąžino ūkius.

Seinų apskrities žemės ko
misija į žemės fondą paėmė 
8.246 ha, tame skaičiuje 
1.832 ha vokiškųjų kolonistų 
ūkių. Seinų apskrityje ūkius 
gavo virš 500 bežemių ir ma
žažemių. Jų skaičiuje 31 Rau
donosios Armijos kovotojų ir 
partizanų šeima.

Naujakuriai Aprūpinami 
Karvėmis ir Arkliais

Pravedant žemės pertvarky
mo darbus, stengiamasi nauja
kurius aprūpinti ir gyvuoju in
ventorium. Ligi šiol atgavu
sioms žemę valstiečiams ir 
naujakuriams, o pirmoje eilėje 
raudonarmiečių ir partizanų 
šeimoms, gavusioms ūkius, iš-' 
dalinta: Biržų apskrityje 325 
karvės ir 89 arkliai, Panevė
žio apskrityje 290 kalvių ir 
46 arkliai; Vilniaus apskrity
je 203 karvės ir 45 arkliai, 
ir Kėdainių apskrityje 49 kar
vės ir 21 arklys.

Iš Laiškų
Aš, Ona Staniene, pri- 

siunčiu $70 aukų nuo karo 
nukentejusiems L i e tuvos 
žmonėms.

Turiu pranešti, kad mano 
gyvenimo draugas mirė 
1944 metų lapkričio 14 die
ną. Numirė staiga. širdies 
liga. Aš išpildau mudviejų 
sutartį. Kai dar velionis 
buvo gyvas, buvome suta
rę, kad veikūs paaukoti Lie
tuvos žmonių sušelpimui.

Su draugiškais linkėji
mais.

Ona Stanienė. 
Arnold, Pa.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinj užpuoliką.

Žemės Pertvarkymo Darbai 
Kėdainių Apskrityje

Spalio 20 d. žiniomis Kė
dainių apskrityje žemės fon
dą sudarė 48.078 ha žemės. 
Naujai gauti žemei iki šiol pa
duota 679 pareiškimai. Aps
krityje aprėžta žemė 39 
ūkiams, kurių valdytojai oku
pacijos metu pasireiškė kaip 
liaudies priešai.

Valstiečiai Atsiima Gyvąjį 
Inventorių

Kaip kitose vietose, taip ir 
Kėdainių apskrityje darbo 
valstiečiai nedelsia atsiimti iš 
buožių okupacijos metu iš jų 
pagrobtą inventorių. Arklius, 
karves, ūkio padargus Kėdai
nių apskrityje atsiėmė 164 
darbo valstiečiai. Valsčiais at- 
siėmusieji skirstomi taip: Bai
sogalos valsč. — 5 darbo vals
tiečiai, Dotnuvos valsč. — 15, 
Grinkiškio valsč. — 10, Gu
džiūnų valsč. — 1, Josvainių
— 8, Kėdainiai — 45, Krakių
— 45, Pernaravos — 15, Sur
viliškio — 20. • -
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Visko po Biskį iš Mūsų 
Kolonijos

Liet. Darb. Susivienijimo 45 
kuopa pirmajame šių. metų su
sirinkime nieko naujo nenuta
rė, tik reikia pasakyti, kad 
mūsų kuopos nariai yra visi 
gerame stovyje ir savo duok
les su laiku pasimoka. Turėjo
me du ligonius, tai J. Šileikis 
ir H. Žilinskienė.

Kuopos valdyba 1945 me
tams pasiliko ta pati: pirmi
ninkas — F. Apšeiga, proto
kolų raštin. — R. Šileikienė, 
finansų rast. — A. Apšeigie- 
nė ir iždininkė — II. Žilins
kienė.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 31 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibuvo sausio 28 d., 
pas draugus J. E. Krapavic- 
kus. Į susirinkimą atsilankė ne
mažas būrys narių. Susirinki
mą atidarė pirmininkas J. Ši
leikis, paaiškindamas jo svar
ba ir kam buvo šaukiamas. *•

Trumpai apkalbėjus kuopos 
reikalus buvo prieita prie val
dybos rinkimo. Visiems vien-i 
balsiai pritarus, valdyboj pa
siliko tie patys, išskiriant drg. 
J. Liaudanską, kuris, dėl prie-j 
žasties ligos, buvo priverstas 
pasitraukti iš sekretoriaus vie-1 
tos. Mes visi vėliname draugui 
greitai pasveikti. Jo vieton ta
po išrinktas Alizas Kaulakis, 
pirmiau ilgus metus buvęs šios 
kuopos sekretorius. Linkiu ge
riausio pasisekimo jam darbe.

Ant pabaigos buvo prisimin
ta ir apie Lietuvai pagalbos, 
teikimą. Tuojau po $5 aukų] 
prisidėjo A. V. Kaulakiai ir j 
A. J. Stukai. Pastarieji turi 
gražų ūkį, iš kurio pragyveni
mą daro. Drg. A. J. Stukai 
yra draugiški, su visais gra-| 
žiai sutinka ir paprašius aukų, 
tai neskūpauja. Kiek seniau 
tam pačiam reikalui d. J. 
Vaišvilas aukavo $2, kurie bu
vo persiųsti LPTK.

valgyti, skėrių be j druskos' ir 
vaikščioti • be .kelnių, arba 
pranciškonams badu ♦ mirti. 
Kas gyvas, tai sau duoną .gali 
užsidirbti savo prakaitu ir pro - 
cia, o ne išnaudojant kitus — 
silpnesnius už save arba me
lagysčių ir monų pagalba. 
Mat, ir Dievas pasakė: “kad 
iš savo darbo prakaito valgy
site duoną savo.”

Lewistonietis bando 
minti Vargo Dukterį,
Jievą, bet jis pamiršo tą, 
šiandien Jieva lošia svarbiau
sią rolę ant žemės kamuolio. 
Ir tas vardas visai jos nepaže
mina ir neužgauna, nes “Jie
va,” tai visų, žmonių motina. 
Prieš ją pasaulis lenkia galvą 
ir ją pagerbia, kad ji davė pa
sauliui milionus geriausių savo 
sūnų — karžygių, kurie begai- 
lestingai muša hitlerininkus ir 
savo tėvynės brolių išdavikus!

! Tiesa, tarpe “Jievų” sūnų bu
vo ir sūnų palaidūnų, turiu 
mintyj Hitlerio pastumdėlius. 
Suprantama, mūsų. “Jievų” sū
nūs buvo priversti tuos palai
dūnus nubausti ir baudžia juos 
skaudžiai, nepaisant, kur tie 
palaidūnai bėgtų ir po kokia 
demokratijos vėliava neban
dytų slėptis. Vis tiek tie palai
dūnai yra surasti, nes nekaltai 
per juos pralietas brolių krau
jas šaukia atkeršijimo. Taigi, 
“brolau,” norėdamas tuomi 
pažeminti Vargo Dukterį, kar
tu sieki pažeminti ir savo mo
tinėlę !

Kalbant apie išdaviką, kvis-į 
lingą, tai vargšas Lewistonie-| 
tis patsai pataiko sau pačiam. 
Ar bereikia didesnio išdaviko,! 
kuris paliko savo tėvynę —1 
brolius ir seseris, skęstančius; 
kraujuose ir ašarose, kuriems! 
reikalinga paduoti suramini-; 
mo žodis ir pagalba, tai tas] 
“Brolis Kristuje,” palikęs vis-! 
ką, kas šventa ir dora, patsai! 
leidosi bėgti per beržyną į! 
Berlyną! Ir atbėgęs čionai lu-] 
pa savo kiaurus kišenius ir lip-

\ taisvė-T-Uberty, Lithuanian baily .
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Easton, Pa.
Prakalbos ir Aukos

Vasario 11 d. atsibuvo pra
kalbos, Kailiasiuvių Svetainėj. 
Kalbėjo Liet. Literatui'. Drau
gijos Centro Komiteto sekre
torius D. M. Šolomskas. Kal
bėjo dviem atvejais. Pirmiau- 

paže- šiai, kaip prieš 30 metų įsikū- 
kaipo re Lietuvių Literatūros Drau- 

kad gija, kultūros ir apšvietos or- 
! ganizacija ir kaip daug ir 
naudingų išleido knygų, o na-
inai kasmet moka tik po $1.50 
duoklių ir grąžon gauna žur
nalą Šviesą ir knygą.

Paskui aiškino dabartinę 
Lietuvos padėtį, kiek žmonės 
iškentėjo po hitlerininkais ir 
kaip tvarkosi.

Po pertraukos kalbėjo dau
giau, kaip valandą apie da
bartinį baisų karą, ypačiai 
daug aiškino, kaip Raudonoji 
Armija šauniai muša ir grūda 
hitlerininkus nacius linkui Ber
lyno.

Prakalbose žmonių buvo 
kuone pilna salė, visi buvo už
ganėdinti drg. šolomsko pra
kalba. Pabaigus jam kalbą 
daug kas statė klausimų, klau
simai buvo visuomeniško po
būdžio. Visi įdomavo, kaip 
greitai baigsis karas ir kokis 
likimas laukia hitleriškus ban
ditus ir patį Hitlerį. Vienas 
net išsireiškė, kad mūsų šaly
je perdaug priešai naudojasi 
demokratija, bijo, kad ir pat
sai Hitleris negautų čia prie
glaudos. Kalbėtojas į klausi
mus tinkamai atsakė ir klau
sėjus patenkino.

Laiko pertraukos buvo ren
kamos aukos Lietuvos žmonių 
pagalbai.

Po $5 aukavo: Jos. Drillin- 
gas, Leon Tilvikas, Alex Ogen- 
tas, F. M ai kaitis ir St. Shar- 
ky.

Po $2: B. Slager, A. Urbie
nė ir J. Januškis.

deliam nuliųdime.'. Palaidotas 
29 d. sausid.su bažnytinėm' ce
remonijom, -Lietuvių tautiškuo
se kapuose, Lawrence, Mass.

5 d. vasario mirė Juozas 
Wersocki, 56 Tample St., 67 
,metų amžiaus; Amerikoj išgy
veno 42 metus. Paliko dideliam 
nuliūdime savo moterį Feliciją 
(Barišauskiūtę), keturias duk
teris ir vieną sūnų. Palaidotas 
10 d. vasario su bažnytinėm 
ceremonijom St. James kapuo
se. Patardavo graborius S. Da
mico and Son.

Vasario, 8 d., prieš 9 nakčia 
prisnigo 18 colių sniego ir su
laikė veik visą judėjimą; nebu- 
vo galima nė darban nuvažiuot, 
todėl penktadienis buvo kaip 
ir šventa diena.

10 d. vasario užsibaigė krau
jo davimas dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Haverhillyj, 
'buvo paskirta kvota 1,000 pus- 
kvorčių, o gauta 1,234 pukvor- 
tės. ” Senis.

Hartford, Conn.

Nashua, N. H.

Pagerbėme mūsų 88-nis jau
nuolius karius, kurie tarnau
ja Dėdei Šamui. Su pagalba 
vietos lietuvių draugijų, kuo
pų ir pavienių bei pelnų nuo 
parengimų mes pagaminome; 
puikų jaunuolių surašą (Hon-| 
or Roll). Prie žuvusių karių 
vardo yra auksinė žvaigždutė.!

Pagerbta pirmutinio žuvu
sio kario Konstanto Blėko 
motina. Jis žuvo kur tai nacių 
Vokietijoj. Jis žuvo už laisvę i 
žmonijos ir teisę gyventi. Ati-į 
dengiant karių sąrašą ir buvo! 
pagerbta jo motina Mrs. Ma-| 
rijona Blėkienė. Jeigu iš to 
skaičiaus kas gyvi sugrįš, tai 
matys, kad mes jų nepamiršo- 
me.

Varde Raudonojo Kryžiaus,; 
lietuvių skyriaus komiteto, ta
riu širdingai ačiū visiems, kas 
tik kuom nors prisidėjo prie 
šio prakilnaus darbo. Dau
giausiai priklauso kredito ko
mitetui, kuris daug padėjo pa
stangų ir triūso prie sutvarky
mo garbės sąrašo.

do smetonišką Lietuvos “nepri
klausomybę.” Kaip sykis čia 
Lewistonieciui labai tinka A. 
Strazdelio eilėraštis, kuris 
skamba:
Ak, tu Dieve, visko pilnas, 
Kur padėjai plikio vilnas 
Pats pančiakų nenešioji, 
Kam tuos plikius taip pešioji?

Lewistonietis neseniai atbė
go į mūsų šalį ir turi perdaug 
vokiškos drąsos kabinėtis prie 
ramiai gyvenančių Amerikos 
piliečių. Jis prievarta nori už
mauti retežius ant kaklo tiems, 
kurie to nenori. Jis užpuldinė
ja mūsų šalies talkininkę, kas 
tik kenkia karo laimėjimui ir 
yra bjauru karo laiku.

Su šia korespondencija ir

Po $1: B. Stančikienė, M. 
■ švegždienė, Ona šlapikienė, 
I Ch. Stankus, P. Jonikas J. Za- 
botko, V. Kaulius, S. Kutaitis, 

! A. Kulaitienė, P. Bleka, C. 
Arman, W. Stančiukas, V. 
Danelis, V. Unikauskas, F. 
Waištar, C. Yudickas, M. Ur
ba, F. Urba, V. J. Stankus, E. 

! šlapikiutė, ir K. Abakan, A. 
' Mason 50c ir po 25c: W. Len- 
' gvinas ir žąsinienė. Smulkių 
! aukų surinkta 60c. Viso aukų 
j surinkta $53.60. Ačiū visiems 
' už aukas.

V. J. Stankus.

baigiu kritikas su giliai “išla-į 
vintu” Lewistonieciu, gal būt,; 
naujai nacių, pagimdytu “lietu
viu,” kuris, matyti, be keiks
mų nepajėgia į teisingą kriti
ką atsakyti.

Lewistoniete.

Earlville, N. Y.

Haverhill, Mass’.

Atsakymas Lewistonieciui
Sausio 12 dieną 1945 m., 

Darbininke tūlas Lewistonietis, I 
vietoj rimtai į klausimą atsa-! 
kyti, jis ir vėl lyg galvos ne-i 
tekęs, plūsta ir kolioja visus,! 
net paliečia ir tas ypatas, ku
rios nieko bendro su juo netu
ri. Ir kas tik yra ne su juo, 
tai jam “tautos išdavikai ir 
kvislingai.”. ..

Velina visiems valgyti skė
rius be druskos, ir kad visi 
bolševikai vaikščiotų be kel
nių...

Matyti, kad to, “giliai išla
vinto žmogaus,” jau tokia pri
vilegija, kad bjaurięti ir 
šmeižti visus, daugiau meluoti 
ir purvinti laisvesnius žmones, 
kurie jau nebetiki į jo prasi
manytus “Šv. Antano stebuk
lus.” Jis mano, kad didesnis 
didvyris bus savo pasekėjų 
akyse.

Brangus skaitytojau! Vargo 
Duktė nei vienam nevelina

Sausio 27 d. mirė Jurgis 
Shaulas (Szalasziavičius). Pa
laidotas sausio 30 d. šv. Juo
zapo kapinėse, Hamilton, N. Y., 
su religinėmis apeigomis. Iš 
Lietuvos paėjo iš Suvalkijos, 
Kalvarijos apskričio, Rudami
nos parapijos, Lapiškių kaimo. 
Atvyko į Ameriką 1910 metais 
ir apsistojo Shenandoah, Pa. i

1913 metais buvo išvažiavęs' 
atgal į Lietuvą, o 1914 metais 
grįžo atgal į Shenandoah. 1918 
metais vedė su Alena Krasaus- 
kiūte. Jio susilaukė dukrą — 
Mildred.

Vėliau gyveno Pottsville, 
Pa., o 1931 metais pirko žemės 
ūkį šalę Eartvilje, kur ir gyver 
no iki mirties. Velionis turėjo 
aukštą krauja spaudimą ir 
įtaigiai mirė. Per pastaruosius 
tris metus negalėjo dirbti. Pa
liko nuliūdime žmoną, dukrą, 
žentą ir mažytę anūkę. Ilsėkis, 
mielas, Amerikos žemelėj!

Juozupas W orbita.

Maskva. — Sovietų kariai 
vas. 15 d. visuose frontuose 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 117 vokiečių tankų ir 
nušovė 39 jų lėktuvus.

Petrą Rutkauską, 7 Crown 
PI. bandė plėšikai užmušt, bet 
buvo priversti bėgti. Petras 
parėjo vėlai iš darbo, o plėši
kai tamsiame koridoriuje jo 
laukė. Kaip tiktai Petras įėjo 
vidun, tai vienas iš plėšikų ir 
drožė Petrui pagaliu galvon, 
tiktai tamsoj nepataikė, paga
lys atsimušė į sieną. Petras su
riko, tuomet vienas iš plėšikų 
užėmė Petrui burną, kad ne
rėktų ir tuom tarpu papuolė 
plėšiko trys rankos pirštai Pe
tro dantysna, tuomet Petras 
plėšiko pirštus taip sukando, 
kad jau plėšikas nenorėjo Pe
tro pinigų, o tiktai savo pirštų. 
Po ilgos kovos plėšikas savo 
tris pirštus ir Petro vieną 
dantį ištraukė ir abu plėšikai 
pabėgo.

Po kelių dienų du vaikėzai 
buvo suimti ir 29 sausio pas
tatyti prieš teisėją ir abu pri
sipažino, kad tai jie užpuolė 
Rutkauską, manydami, kad ras 
pas jį daug pinigų.

Užpuolikų vardai: iCarl C. 
Bothelho 20 metų amžiaus, ve
dęs, su savo moteria negyvena, 
b gyvena su 13 metų mergaite 
kaip vyras su pačia. z Pirmiau 
gyveno Lowell, Mass., o dabar 
gyvena Haverhill. Antras — 
Henry Danielian. Jųjų teism- 
mas atidėtas ant toliau. Danie
lian padėtas po $1,000, o Bo
thelho po $5,000 ligi teismo.

26 d. sausio mirė Michael 
Moncousky, 339 River St., bu
vo 59 metų amžiaus. Amerikoj 
išgyveno 45 metus. Paliko sa
vo moterį Pauliną ir vaikus di

Bevaikštant su Laisvės va
jaus reikalais, užėjau pas Teo
filę Lapinienę. Šita draugė vi
suomet nepamiršta darbinin
kų reikalų, taip ir dabar, ji 
padėjo $11.50 ir sako: “Tai 
$6.50 mano prenumerata už 
Laisvę, $3 dėl pagalbos Lietu
vos žmonėms ir $2 auka Lais
vei už jos teisingą liniją, už 
padavimą daug žinių.” Toliau 
davus 4 moteriškus kautus 
ir kitų drabužių.

Drg. D. Margis užsirašė 
Laisvę metams ir $2 paauka
vo pagalbai Lietuvos žmonių. 
A. Paltanavičius atvažiavo į 
namus ir paklojo $18 ir sako: 
štai $13, tai už mano ir ma
no brolio prenumeratas, o $5, 
tai auka pagalbai Lietuvos 
žmonių, kurie jau tapo išlais
vinti iš to baisaus fašizmo 
jungo, kurį jie kentėjo per tris 
metus po vokiečiais. Aš atve
žiau ir drapanų pagalbai Lie
tuvos žmonių, nes jiems labai 
reikia.”

Taigi, pagalba Lietuvai la
bai reikalinga. Kas tik turite 
atliekamų gerų drapanų ar 
apsiavų, tai prašome paaukoti. 
Prašome kreiptis pas V. Vil
kausimą, 37 Fairmount St., ar
ba pašaukti telefonu 2813-R ir 
jūsų drabužiai ir čeverykai 
bus pasiųsta į Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto centrą, 
o iš ten į Lietuvą.

V. Vilkauskas.

Kas Aukavo Lietuvos 
žmonėms?

čia mes žemiau paskelbiame, 
kas ir kiek drapanų ir čevery- 
kų, 1944 m., aukavo pagalbai 
Lietuvos žmonių.

Vincas Jurkevičius iš Where- 
house Point aukavo 3 baksus 
gražių drapanų. Miss, žeikus, 
Windsor — drapanų ir čevery- 
kų, Mr. ir Mrs. Juškevičiai, 
Windsor, drapanų ir čevery.kų; 
Mrs. Puženienė aukavo gražių 
drapanų, A. Mazanas — dra
panų. Vanda Totorėlis — 18 
kavalkų muilo ir drapanų, 
Frank Butkevič ir M. švilpa 
aukavo drapanų. Kostas Mažo
ms aukavo 2 baksus drapanų. 
Adelė Railly ir Frank DeVito 
— drapanų. Neway Brush Co., 
Jonas Mituza ir Mrs. Sauru- 
saitienė — drapanų. Mrs. ir 
Mr. J. Dagilis — 2 baksus dra
panų.

Mrs. Gardauskienė, O. Ver- 
ketienė, Mr. ir Mrs. Vazgaus- 
kas ir Miss. Z. Simanas, pas
taroji iš Windsor, aukavo gra
žių drapanų. M. Juškienė ir 
Mr. Padegimas aukavo čevery- 
kų ir drapanų. Mr. ir Mrs. J. 
Kuktis — gražių drapanų ir 
Mr. ir Mrs. J. Pilky baksą dra
panų.

J. Beržinis patsai aukavo ir 
kitų aukotų apie dii tuzinus če- 
very.kų pataisė. Mr. ir Mrs. Al
kas per du kartus aukavo dra
panų. F. Repšys aukavo čeve- 
rykų ir drapanų. A. Lingienė, 
M. Ramanauskas. Mr. Ragaus
kas — drapanų. Mrs. J. Grof- 
fin aukavo drapanų ir kaliošus. 
Mrs. Binkienė, iš Mexico, Me., 
.drapanų. Antanas Navickas, K. 
Vilkas, J. ir M. Kazlauskai, 
Mrs. ir Mr. M. Dubickai, Mr. 
-Sulivan, Peter Dubickas, M. 
Bernatt ir J. V. Kazlau aukavo 
gražių drapanų, kaip kurie net 
po du kartus. Visiems aukavu
siems širdingai ačiū.

Tiesa, čia nėra visų aukavu
sių vardai sužymėti, , nes daug 
■'žmonių prisiunčia arba atne
ša į svetainę gerų drapanų, bet 
savo vardo nepalieka, taigi 
ačiū ir tiems visiems drau
gams ir draugėms, kurie auka
vo ir kurių čia vardų nėra.

Ateityj prašome priduoti \su 
savo auka ir savo vardą.

Walter Brazauskas, 
LPTK Skyr. Sekr.

VOKIEČIAI ĮPLĖŠĖ IR 
VENGRUS

Maskva.— Sovietų kariai, 
suimdami daug vokiečių 
miškuose į šiaurvakarius 
nuo Vengrijos sostamiesčio 
Budapešto, rado pas daugelį 
nacių auksinius laikrodėlius 
ir įvairius kitus auksinius 
bei sidabrinius daiktus, ku
riuos jie išplėšė iš Budapeš
to gyventojų.

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

fcį^RED GROSS PLASTER
ir

BACK PLASTER

GAL ARGENTINA SUSI
PYKS SU NACIAIS

Argentinos valdžia užda
re porą naciam pritarian
čių laikraščių ir grąsinan- 
čiai reikalauja, kad vokie
čiai saugiai praleistų Ar
gentinos diplomatus iš Šve
dijos.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Pąrsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
t Vynų ir Degtinas.

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins 
(SHALINSKA8) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiama garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Thomas J. Klimaitis
Graborius—Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

Egzatninuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

DR. ZINS
110 East 16th St, S. Y.
Kasdien 9 A. M, — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

z**7

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

sausid.su
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
karo turėjo 94,000 gyvento
jus. Per jį eina geležinkeliai
į Dresdena, Berlyną, če- j ?ar vokiečių, tarpe jų 

' Ties ir pulkininką Kurnausą.choslovakiją ir kitur.
Sovietų užimtu Saganu bu
vo trys koncentracijos sto
vyklos, kur vokiečiai laikė 
amerikiečius ir anglus kari
nius belaisvius.

Sovietų kariai giliau įsi
veržė į savo apsuptą Bres
lau miestą, Silezijos sostinę.; 
Lenkų Koridoriuje jie per į 
dieną užėmė 6 gyvenamą
sias vietas, o Vokiškoje Si-! 
lezijoje — 13 miestų ir kitų: 
gyvenamųjų vietovių.

Sovietai Užtiko Nacių 
Arsenalą Požemyje

Maskva. — Ukrainos Pir
mosios armijos kariai pa- ,-------- -----
grobė didelį vokiečių lėktų-• 800 hitlerininkų, 
vų fabriką po žeme, kuri 
taip pat buvo prikrauta : 
daugybė nacių bombų, pa- i 
trankų šovinių, minų ir pri- Į 
statyta gatavų lėktuvų.i 
Bėgdami., naciai nepaspėjo i 
susprogdint to požeminio sus. dabar laikomi trečiadienį vietoj i 

ketvirtadienio kiekvieno

vietams. Tokius požemių ar- įvyks vasario 21 d. 
senalus statyt buvo privers- re, 4097 Porter st.

arsenalo, ir viskas teko So-

ti kitataučiai darbininkai.
Nusilpusius naciai žudė.
Hitlerininkų buvo įsakyta, Smitrcviclon<?- 
galų gale, visus svetimtau- j 
čius tų darbų darbininkus 
išžudyt, kad jie neišduotų ' 
nacių požeminių slaptybių

Vokiečių Tanky ir Laivu 
Naikinimas Rytuose

Maskva. — Sovietų jėgos 
vas. 17 d. sunaikino bei iš-' o. 
mušė iš veikimo 115 vokie- lubos, 
čių tankų ir nušovė 88 jų 
lėktuvus, o sovietiniai lakū
nai nuskandino Baltijos Jū
roj dar vieną nacių trans
porto laivą. Pajieškau apsivedimui laisvos mo

teries. Turiu namus ir gerą ama
tą. George, 11059 Dodge Rd. 2,

Stockholm. - Pranešama,!Van Dykc’ Mich 
kad naciai, vejami iš Lenki-' 
jos, perkraustė ir 6 imliomis 
civilių vokiečių iš lenkų že
mės į Vokietiją.

Trečioji Amerikos armija 
dar pasigrūmė pirmyn ir 
viso iki šiol užėmė 32 mylių 
ilgio ir iki 7 mylių pločio 
ruožą vakarinėje Siegfriedo 
linijos dalyje.

Prezidento įsakymu, ka
riuomenė užėmė užstreikuo- 
tą “ta j erių” fabriką Enkoj, 
North Carolina valstijoj.

Manilos srityje, Filipinuo
se, amerikiečiai atėmė iš ja
ponų jau 7,000 belaisvių.

Maskva. — Raudonųjų la
kūnų užpulti, nacių lėktuvai 
rytinėje Vokietijoj, per su
mišimą numetė bombas į 
pačių vokiečių kariuomenę.

'INVESWE xmELF'/AflBW

Federated Press pravedė ap
klausinėjimą darbininkų spau
dos redaktorių, ką dabar po
nas Dies turėtų tyrinėti? Į tai 
redaktoriai atsakė ir Dies’o 
paveikslu, nubraižytu prieš 
veidrodį, parodė: “turėtų ty
rinėti patsai save.°

Maskva. — Miške į šiaurę 
nuo savo užimto Šneidemiu- 
lio raudonarmiečiai suėmė

Paimdami vieną savo ap
gultą vietovę Brandenbur
ge, į pietus nuo Schwerino, 
Vokietijoj, Sovietų kariai 
suėmė 1,245 vokiečių ka
rius, 48 patrankas, 25 mino
svaidžius, 15 liepsnų švirkš- 
tuvų, 230 kulkosvaidžių ir 
daug kitų ginklų. Kautynėse 
ties Grudziadzu, Lenkiška
me Koridoriuje, raudonar
miečiai pagrobė 42 vokiečių 
patrankas, 440 trokų ir su
ėmė 400 priešų.

Mūšiuose dėl Sagano, Si
lezijoj, buvo nukauta 1,4001 
vokiečių, o atimant iš nacių | 

1 Naumburgą, Sovietų kariai 
pagrobė 14 garvežių, 900 

Į vagonų su įvairiais krovi
niais ir suėmė daugiau kaip

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR
DETROIT, MICH. 

Lietuvių Moterų JPažangos Kl.

mėn. To-' 
mėnesio susirinkimas 

., 7:30 vai. vaka-j 
Taipgi nepa

mirškite, kad kliubo valdyba irgi! 
yra veik visa nauja, tad visais rei-Į 
kalais kreipkitės pas pirm. Marę1 

M. Alvinienė.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks1 

vasario 22 d., LPTK kambaryje, 
318 W. Broadway, 7:30 v. v. Pra
šome visų narių dalyvauti, atsives
kite ir naujų. Bus išduotas raportas 
delegato Jusib iš Laisvės dalininkų 

' suvažiavimo, išgirsime žingeidų ra- 
' portą. — Kviečia Valdyba.

(43-44)

BAYONNE,.N. Y.
ALDLD 212 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 20 d., 7:30 v. v. Kliu- 
bo Salėje, 2 West 22nd St., 3-čios

. Visi nariai dalyvaukite. —
P. J., sekr. (42-43)

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau .savo dėdės Mikc-Vinco 
į Skiečiaus. Iš Lietuvos paeina nuo 
1 Barauckinės kaimo, Veiverių parap., 
Suvalkų rėd. Apie 20 metų atgal 
gyveno W. Virginia valst., dabar 
nežinau kur gyvena, širdingai mal- 
džiu atrašykite man laišką, aš tu
riu svarbų reikalą su jumis susira
šinėti. Arba jeigu šeimyna randasi, 
tai meldžiu atsiliepti, arba svetimi 
žino apie Sikečius, meldžiu praneš
ti, būsiu labai dėkingas. Esu sūnus 
Teresės Siečiūkės. Rašykite: An
thony Blažis, 47 E. Washington St., 
McAdoo, Pa. (44)

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokių Ligy Pagelbsti

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

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

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

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

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
Mano antrašas:

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

Vietiniam—63 Putnam St.

CHEMIJOS 
DARBININKAI

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

DARBAS SU PUIKIAUSIA 
POKARINE PROGA.

PRISILAIKOMA VISŲ W.M.C.
REGULIACIJŲ
KREIPKITĖS

PHOENIX COLOR DIVISION, 
ARIDYE CORP.

24 VAN HOUTEN ST., 
PATERSON, N. J.

KLAUSKITE MR. DORMAN

BUDINKŲ APTARNAVIMAM 
DARBININKAI

Apvalytojas. Svarinimo darbas, ir 1.1. 
Naktimis.

RESTAURAįJTO 
DARBININKAI

Dieninis Darbas—Sekmadieniais Nedirbama.

BŪTINA PRAMONĖ
Viršlaikiai, periodiniai pakėlmai. 

Naktiniai Bonai. Geros Darbo Sąlygos.
Kreipkitės

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES

57 Bethune St. (prie Washington St.) N.Y.C. 
Pirmad., šeštad., 'J—o P.M.

Vakarais sulyg sutarties. 
7th ar 8th Avė. Subve iki 14th St.

_______________________________________(17)

VYRAI
JAUNI VYRAI

Lengvas fabriko prie stalo darbas. 
KARINIS FABRIKAS 
50 IKI 60 VALANDŲ 

NUOLATINIS DARBAS
MATYKITE MR. ELBERT, 

238 40TH STREET,
BROOKLYN, N. Y.

(47)

OFISUI BERNIUKAI
40 VALANDŲ SAVAITE 

GERA ALGA
Taipgi dalies laiko darbininkai. 

60c Į VALANDĄ 
Nuolatinis darbas 
Pokarinė proga 

Kreipkitės
CONSOLIDATED LITHOGRAPHING CO., 

Matykite Mr. L. Cutler
1013 Grand St., Brooklyn.

(47)
APVALYTOJAS

Daugmeninei skalbyklai.
KREIPKITĖS Į SHELDON FOSTER, 

566 DeKalb Ave., Brooklyn.
(44)

VIRŠŲ VYRAS - MALIAVOTOJAS 
TAIPGI AUTO MECHANIKAI

IR PAGELBININKAI
Pelnu pasidalinimo propozicija tinkamam, 

patyrusiam vyrui. Nuolatinis darbas.
Puiki pokarinė proga.

Kreipkitės 8 A.M. iki 6 P.M.
REIMAN PONTIAC CO.,
1000 Market St., Paterson, N. J. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(44)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

JUNIOR TELLER
STENOGRAFe-TYPISTĖ

I. B. M. Proof Machine
Operatoriai

Puikiausia Proga Gabiem
Pradiniam.

Patraukianti Alga

TELEFONUOKITE
CHICKERING 4-3500

(45)

BERNIUKAI—MERGINOS
Lengvam sandėlio darbui išsiuntimų 
departmente moterų pirlkimų ofise.

GERA ALGA.
5 Dienų, 40 Vajandų Savaitė. 

Proga Viršlaikiam. 
Pastovus Darbas.

HARTFIELD STORES,
505 8TH AVĖ., N. Y. C.

 (43)

OPERATORIAI
Lengvam Kariniam Darbui

U. S. Armijai Vilnonių Field Jackets 
Prie sustatymo, rankovių darymo, 

abelnai operatorių, nuo kavalkų 
ar nuo laiko darbas.

PUIKI ALGA

HOBOKEN COAT CO.
2887 Atlantic Ave., 

Brooklyn, N. Y.
Tel. APplegate 7-0534-5

PARDAVIMAI
Parsiduoda Applegarth Hotel su 

gėrimų leidimu' (license) ir 10 ake- 
rių žemės, ant gero kelio tik 3 mai- 
lės nuo Hightstown, N. J. Namas 
gražiai atrodo ir geras. Iš viso 14 
kambarių. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas, žemė gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna Warwick, 
Applegarth Hotel, Applegarth & Pro

spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hightstown 135-R-l.

(39-44) <

REIKIA
VYRŲ

KRITIŠKAM KARINIAM DARBUI
LAISN1U0T0 FIREMANO
PRIE GARINIO PEČIAUS

VYRAI ABELNAM KARINIAM DARBUI 
POKARINĖ PROGA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
KREIPKITĖS

DECORA COMPANY LTD.
510 BELMONT AVE. 

HALEDON, N. J.
(45)

RAŠTINĖS TARNAUTOJAI
Insurance kompanija Brooklyne 

ir Downtown New Yorke. Aprūpini
mui rašoma popiera ir kitais reik
menimis. Kreipdamiesi pasisakyki- 
'te savo amžių, mokslą, patyrimą ir 
algos pageidavimą.

BOX 302M, 20 WEST 43RD ST., 
N. Y. C.

(45)

VETERANS
Tęskite Atlikimą Savo Pareigų
BŪTINUOSE DARBUOSE

VYRAI
REIKALINGI IŠSIUNTIMAM 

ĮRENGIMŲ Į UŽSIENIUS 
Del smulkesnių informacijų 

Kreipkitės
ARGO PACKAGING CO. 

418 Cherry St., 
Philadelphia, Pa. 

EMPLOYMENT OFFICE.
______________________________________ (44)

REIKALINGI FIREMEN 
Reilly Stoker Boiler 

NUOLATINIS DARBAS. 
GEROS ALGOS. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
BUDMAR MILLS & MFG. CO. 

350 Hoover Ave., 
BLOOMFIELD, N. J.

• (43)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas 

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
* Patyrimas Nereikalingas 

Puikiausia Proga Pakilimams 
Laikas ir Pusė už Viršlaikius 

DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
______________________________________ (48)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI. 

BŪTINAS DARBAS 
KREIPKITĖS 

MR. W. J. HICKEY 
N. Y. DOCK CO. 
GALE MONTAGUE ST., 

BROOKLYN, N. Y.
_________________ (55)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ 

PENNSYLVANIA 
RAILROAD 

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba .

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(44)

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI. 
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARINĖ ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO. 

113 EAST CENTER ST., 
NUTLEY, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(43)

PAPRASTI 
DARBININKAI

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

53 VALANDŲ SAVAITĖ

OLTMER 
IRON WORKS
327 MANHATTAN AVE.

JERSEY CITY.

12. go

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c j Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/jC i Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St.
Canarsie Linija.

(46)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

______________________________________ G8)
VYRAI 

PURŠKIMUI IR MIRKYMUI 
Gera Alga.

TALKING TOY CO., 
105 Lorimer St., Brooklyn.

(47)
MEDŽIO DARBININKAS 

STALIORIUS IR 
MAŠINŲ VYRAS 

TALKING TOY CO., 
105 LORIMER ST., BROOKLYN.

(47)
VYRAI 

FABRIKO DARBAS 
Gera Alga.

TALKING TOY CO., 
105 Ix>rimer St., Brooklyn.

(47)

VYRAI—VYRAI
Sandeliui, Maspeth, L. I. Butina pramonė. 
Linksmos darbo sąlygos. Abelnai uždarbiai 

$55—$60 j savaitę. Pokarinė jiroga.
E. D. Giberson & Co., 57th Street 

ir Grand Ave., Maspeth, L. I.
(47)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišką 

įrengimą seniai įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO. 
5000 Richmond Street 
PHILADELPHIA 

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas 

U.S.E.S., 4417 Frankford Ave.
(48)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

r- ■ -

PASIUNTINĖS 
$85. Į MĖNESĮ PRADŽIAI 

VIDUJ IR Iš LAUKO 
DARBAS.

DVI JAUNESNES 
STENOGRAFES 
$125. | Mėnesį Pradžiai 
VIENA SU ISPANIŠKOS 
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS PRALAV1NIMU 

FILE RAŠTININKE 
$115. PRADŽIAI 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
PUIKIAUSIA PROGA 

PAKILIMUI 
VALANDOS 9 IKI 5 

TELEFONUOKITE 
BARCLAY 7-3900

(46) 
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MOTERYS 
Daugmeninei Skalbyklai 

Ideališkos darbo sąlygos. Kreipkitės 
SHELDON FOSTER, 566 DeKALB AVE., 

BROOKLYN.
(44)

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PUIKIAUSI UŽDARBIAI
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

šviesios, linksmos aplinkybės 
Patogi Transportacija

CONDE NAST PUBLICATIONS
114 East 32nd Street (Room 401)

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.) 
(44) 

9
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MERGINOS
DALIAI LAIKO RAŠTINĖS DARBAS 

Didelė Insurance Kompanija 
Pritaikoma valandos 

High School studentėms. 
LINKSMOS APLINKYBĖS

PUIKIAUSIA ALGA 
4-TOS LUBOS

80 JOHN STREET, 
NEW YORK CITY.

RAŠTININKĖS
File ir Išsiuntimų Departmcntui 

prie insurance kompanijos down
town New Yorke. Gera proga, i 
Kreipdamiesi pasisakykite amžių ir 
kvalifikacijas.

BOX 302F, 20 WEST 43KD ST., 
N. Y. C.

(45)

TYPISTE
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

_______________________________________ UJ

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M.
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl
(48)

TYPISTĖ
Mokėjimas comptometry naudinga, 

įvairus darbas kaštų accounting departmente. 
Puiki proga nuolatiniam darbui. 

MR. BRATTIG.
REPUBLIC STEEL CORP.

72 Scott Ave., Brooklyn. 
EVERGREEN 8-9300.

 (46)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl
(48)

MERGINOS
LENGVAM DARBUI 

Gera Alga.
TALKING TOY CO..

105 Ixnimer St., Brooklyn.
(47)

TYPISTES
GEROS VALANDOS

ALGA $22.
INSURANCE 
KOMPANIJAI

WHITEHALL 3-4664
PERSONNEL DEPT.

(46)

MERGINOS
PAKAVIMUI POTATO CHIPS 

GERAI ĮKELTA ALGA 
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

CROMPTON FOOD PRODUCTS CO.,
19 OAKLAND AVE., JERSEY CITY

(44)

RAŠTININKES
TARPE 16 IR 25 
METŲ AMŽIAUS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
GREITI PAKILIMAI 

PUIKIAUSIA POKARINE 
ATEITIS

MATYKIT MRS. DONNELLY 
8-TOS LUBOS 

71 WEST 23RD ST.
(44)

STENOGRAFĖ
Kas antras šeštadienis Nedirbama. 

Linksmos darbo sąlygos prie brokerage house.
$120. J MĖNESI PRADŽIAI. 

Proga pakilimui.
KREIPKITĖS I ROOM 1812 

116 JOHN ST., N. Y. C.
__________________________OH]

FILE RAŠTININKĖS 
5 DIENOS AR NAKTYS 

NUOLAT, LINKSMA. 
PUIKIAUSIA PROGA.

ROOM 1202
370 LEXINGTON AVE. (41 ST ST.) 
-----------------------------------------------------------(442

VIRĖJA
PATYRUSI

PRIE FISH SAUCE 
IR KEPIMO VIETŲ 

MADINGAS VIEŠBUTIS 
Rašykite Box 710 Eautty 

113 West 42nd St., N. Y. 18.
(45)

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvė iki 14th StA 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

_________________________ £182

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBIUl-MI IR 2-RI SIETAI

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD &

■ RHAWN ST.
HOLMESBURG 

PHILADELPHIA, PA.
«o.
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NewYorki^zfe^iZinhii
Jakaitienę Ištiko 

Nelaimė
Elzbietą Jakaitienę ištiko 

nelaimė 9-ta vasario. Tik išė
jo lauk, slydo ir kojos kaulas 
lūžo pėdoje, (lydos namie, 33 
Leonard St., Brooklyne. Lin
kiu jai greito susveikimo.

A. P.

Miesto Taryba Prieš 
10 Centų Fėrą

Miesto Taryboje išsivystė 
stiprus pasipriešinimas prieš 
taip vadinamo Citizens Tran
sit Committee pasimojimą pra
varyti Valstijos Seimelyje bi
lių, pagal kurį būtų galima pa
kelti miesto subway fėrą iki 
10 centų.

Tarybos narys Peter V. Cac- 
chione, Brooklyno komunistas,! 
pavadino tą pasimojimą “ne
demokratiniu.” Cacchione sa
vo laiške majorui LaGuardia 
sako, kad tikslas tokio įstaty
mo siūlytojų yra “uždėti sub
way išlaikymo naštą ant va
žiuojančių subvėmis tikslu nu
mažinti taksus stambiųjų na
mų savininkams ir asmenims, 
kuriuos tas komitetas (Citi
zens Transit Committee) at
stovauja.”

SVARBI BROOKLYNO KONFERENCIJA 
KETVIRTADIENĮ

NEW YORKE IŠKILMINGAI MINES 
RAUD. ARMIJOS GIMTADIENĮ

Vaginėjęs Nuo Kariu 
I Ateinančius Čekius

Prašė Majoro Veikti
Cacchione ragino majorą 

paskirti nepartinį komitetą at
stovaujant visas miesto gyven
tojų sekcijas. Tas komitetas 
ragins ištirti problemą ir pa
teikti majorui raportą, pagal 
kurį patsai majoras pasiūlytų 
projektą įstatymui, jeigu toks 
įstatymas būtų reikalingas.

Tas būdas, sakė Cacchione, 
paimtų klausimą iš rankų ko
miteto, kuris nieko neatsto
vauja, o atiduotų į rankas pa
čių žmonių ir miesto adminis-. 
tracijos, kur tas klausimas iš-j 
tikrųjų priklauso.

Didžiumos Vadas Irgi 
Nepatenkintas

Miesto Tarybos didžiumos 
vadas Joseph T. Sharkey iš
reiškė nepasitenkinimą, kad 
majoras griežtai nepasisakęs 
tuo klausimu. Jis taip pat, kaip 
ir Cacchione, mano, kad klau-į 
simas ne tose rankose yra, ku
riose turėtų būti, kad fėro kė
limo klausimas reikalingas 
studijavimo per atstovinges-: 
nę įstaigą, ne per dabartinį! 
Transito Komitetą.

Tarybos narys Stanley M. 
Isaacs, Manhattan republiko- 
nas, yra įteikęs tarybos įsta- 
tymdavystės komitetui rezoliu
ciją. Joje pasmerkia Transito 
Komiteto bilių, kaipo siekiantį 
atimti miesto balsuotojams tei
sę kontroliuoti savo miesto fė
rą.

Rezoliucija ragina valstijos 
seimelio narius atmesti bilių, 
•kadangi jis “sulaužo savival
dos taisykles ir bile kurios su- 
siedijos žmonių teisę kontro
liuoti ir vesti savo reikalus.” 

> Jeigu miestui iš tikro būtų 
reikalas keisti fėrą, tam mies
tas turi visą eilę įstaigų. Yra 
Budžeto Taryba su majoru 
priešakyje. O jeigu dar būtų 
kokių abejonių, Miesto Tary
ba turi teisę Budžeto Tarybos 
nutarta klausimą paleisti mies
to piliečių referendumui.

Miesto Tarybos didžiuma 
yra nusistačiusi, kad taryba 
yra pakankamai atsakominga 
spręsti tuos reikalus ir kad 
ji atstovauja didžiumos mies
to gyventojų nuomonę.

T-as.

New Yorko krautuvės pra-> 
dėjo išpardavimą “odd-lots” 
batų, be štampų. Išpardavimas 
tęsis iki kovo 10-tos.

George J. Bruni, 40 m., ta
po užmuštas automobiliumi 
prie Brodway ir 91st St., New 
Yorke.

Organizacijoms, kurios tu
rės liuosų nuo darbo narių 
Washingtono gimtadienį, vasa
rio 22-rą, taipgi ir visiems tu
rintiems liuoso laiko tą popie
tį įdomu ir svarbu bus daly
vauti Brooklyno Įstatymdavys- 
tės (legislative) Konferencijo
je.

Max Torchin, Darbo Parti
jos sekretorius Kings apskri
tyje, sako, jog Darbo Partijos 
pradėtas darbas tokiai konfe
rencijai sušaukti rado platų 
atbalsį Brooklyno organizuo
to j visuomenėj. Iki šiol prisi
dėjusios apie 2.50 organizaci
jų, su 500 delegatų. Dalyvaus 
įvairiausios organizacijos.

Atitinkamai generalei at
stovybei, teikėjuos konferenci
jai pasiūlymų, kalbėtojuose 
bus eilė žymių „vadų iš viso 
plataus mūsų gyvenimo. Tar
pe jų randasi kunigas William 
II. Melish, OPA viršininkas 
Paul Ross, WMCA komenta
torius J., Raymond Walsh, 
Tarprasinio Seimelio pirminin
kė Mrs. Ada B. Jackson, Ame
rikos žydų Kongreso veikėjas 
rabinas Ralph Silverstein, 
Miesto Tarybos nariai Peter 
V. Cacchione ir Benjamin J. 
Davis, Jr., komandierius Ame
rikos Legijono Kings apskri
čio Lawrence Weisman, žydų 
Veteranų vice - komandierius 
Nat Kaplan, kongresmanas 
Emanuel Celler, iš Valstybės 
Departmento Leroy Stinebo- 
bower, iš žemdirbystės De
partmento Mordecai Ezekiel, 
iš Amalgameitų Unijos—Sam 
Hess, iš CIO—Jules Korchein.

žinoma, tai nereiškia, kad 
visi konferencijos dalyviai gir
dės visus kalbėtojus, visus ra
portus. ši konferencija, kaip ir 
visos didžiosios konferencijos- 
suvažiavimąi pasidalys į dau
gelį skyrių (panels), kožnas 
svarstyti skirtingą klausimą. O 
galop konferencijos sueis į vie
ną galutiną posėdį, kožno sky
riaus paskirti atstovai rapor
tuos to skyriaus nustatytą 
kryptį jai pavestu svarstyti 
klausimu ir visa konferenci
ja nutars pasiūlymą priimti, 
taisyti ar atmesti, pagal jo 
vertę.

Ne tik galutinė bendra se
sija, bet ir kiekvieno skyriaus 
atskirosios sesijos bus labai 
įdomios. Trumpus, bet labai 
informuojančius raportus pa
teikia kalbamos srities įstaty
mų žinovai. Gavimui tiek in
formacijų skaitymu reikėtų 
gerą pundą knygų perskaityti 
arba mokykloje pamokų pra
sėdėti. Tad ypatingai organi
zacijose veikėjams, tankiai 
susitinkantiems įvairias pro
blemas, yra verta dalyvauti 
tokiose konferencijose ir ne
sant delegatais. Bus patiems 
smagu daugiau žinoti įstatymų 
srityje ir naudingai patarsite 
savo organizacijos nariams 
įvairiose problemose.

Kas Bus Svarstoma?

tracija prasideda 12:30 per 
pietus. Nuo 1:30 iki 4 vai po 
piet posėdžiauja atskirose gru
pėse. Nuo 4 ligi 6 bendras vi
sų delegatų posėdis, raportai 
iš visų skyrių, jų diskusijos ir 
priėmimas, šeštą baigiasi kon
ferencija.

Vieta: Hotel Towers, 35 
Clark St., Brooklyne, prie pat 
Clark St. stoties, ant IRT, už 
3 blokų nuo High St. stoties 
Independent linijos ir už 4 
blokų nuo Court St. stoties 
BMT linijos.

Registracija: Delegatam $1. 
Svečiams 50c.

Ką Reiškia Pažangaus 
Žmogaus 6 Savaitės 

Kongrese
Kongresmanas Adam Clay

ton Powell, Jr. raportavo jį iš
rinkusiems žmonėms susiedijos 
masiniame mitinge, įvykusia
me vasario 18-tą, Golden 
Gate Ballroom, 142nd St. ir 
Lenox Ave., New Yorke.

Kongresmanas Powell jau 
įteikė J. V. Kongresui 11 bilių. 
Tarpe tų bilių yra reikalavi
mai > leisti Filipinų, Indijos, 
Korėjos žmonėms, gyvenan
tiems Jungtinėse Valstijose, 
būti piliečiais; duoti Virgin Is
land ir District of Columbia 
žmonėms teisę balsuoti; pada
ryti lynčiavimus federaliai 
baudžiamu prasikaltimu; už
drausti negrų diskriminaciją 
transportacijoj; taipgi panai
kinti balsavimų taksus, kaip 
kad to reikalauja ir kongres
manas Marcantonio.

Jis jau turi paruošęs arti- 
j moję ateityje įteikti Kongre- 
| su i ir daugiau panašių vergijos

i
Į 
Į

i 

i

Programa, trumpoje sutrau
koje, bus tokia:

Socialūs gerovės skyriuje 
svarstys visuomenės sveikatos, 
socialio saugumo ir gyvenamų 
namų problemas.

Po 60 milionų darbų klausi
mu svarstys, kokia reikalinga 
pasaulinė taikos organizacija 
ir prekyba su užsieniu; iš kur 
rasis masėms tie 60 milionų 
darbų ir pirkimo ištekliai; vy
riausybės rolė tame viskame; 
kokios bus mūsų problemos ir 
pareigos pereinamajame lai
kotarpyje iš karo į taiką.

Veteranų skyriuje svarstys 
apie darbus, kitas teises, su
žeistų veteranų problemas, jų 
atsteigimą į normalų gyveni
mą.

Laikas ir Vieta
Konferencija įvyks ketvir

tadienį, vasario 22-rą. Regis

ir nelygybės liekanas šluojan
čiu bilių.

Kongresmano raportas bu
vo jo kaimynų užgintas- aud
ringomis ovacijomis. Tai ženk
las, kad kongresmanas tarnau
ja žmonių reikalams ir kad 
taip veikiant jo grįžimas Kon
gresai) užtikrintas ir sekamuo
se rinkimuose.

Moterys Aktyviai Rems 
Ispanijos Liaudiečius
Dorothy Parker, autorė, pa

skirta pirmininke Bendro 
Priešfašistinių Pabėgėlių Ko
miteto moterų divizijos šiame 
vajuje. Jame norima sukelti 
$750,000 Ispanijos liaudiečių 
pabėgėlių paramai ir kovai 
prieš fašistą Franco.

Reikalauja Biznio Ren- 
dy Kontrolės Įstatymo

Biznierių, darbininkų ir pro
fesinių organizacijų ir įstaigų 
atstovai skundėsi vyriausybei, 
kad stoka tinkamų bizniams ii* 
įstaigoms patalpų ir brogikiš- 
ki namų savininkai daro jų 
užsiėmimus neužtikrintais, są
lygas nepakenčiamomis.

Daug faktų tuo klausimu 
buvo iškelta liudininkų Joint 
Legislative Committee on 
Commercial Rents sušauktame 
susirinkime pereitą penktadie
nį, Bar Association bildinge, 
New Yorke. Rendauninkai rei
kalauja tuojau įvesti įstatymą, 
kuriuomi jie būtų apsaugoti. 
Kaip dabar yra, sake jie, na
mo savininkas pastato tau ne
įmanomos rendos klausimą. 
Mokėsi — neišsilaikysi,' nemo
kėsi, taipgi turi apleisti vietą 
ir išeiti iš biznio ar įstaigos.

Atstovą stambiųjų nejudo- 
mo turto savininkių kompani
jų tikrino ,kad jie nelupikau- 
ją, tik norį atsiimti nedarbo— 
depresijos laiku buvusius nuo
stolius dėl truėjimo laikyti bil- 
dingus tuščiais arba negalėji
mo išrinkti rendų. Jie taipgi 
skundžiasi, būk rendos per že
mos.

Neseniai pravestas New 
Yorko valstijos seimelyje įsta
tymas leido pakelti rendas ko
merciniams reikalams 15 nuo
šimčių virš buvusių kovo mė
nesį, 1943 metų. Kaip tas bi- 
lius buvo pasiūlytas, tai jis Nu
statė rendoms ir lubas. Bet 
stambiųjų nuosavybių valdy
tojams pataikaujantieji atsto
vai taip taisė ir nutaisė, kad 
įstatymas išėjo be lubų. Pa
sekmė: namu savininkai vie
tomis reikalaują nuo 20 iki 
100 nuošimčių daugiau rendų 
arba — laukan!.

Raudonoji Armija jau per 
eilę metų ir prieš karą New 
Yorko darbo žmonių buvo pa
žįstama ir aukštai gerbiama, 
kaipo atrama kovai prieš fa
šizmą. Darbo žmonės pažino 
tos armijos rolę, tai armijai 
pasitikėjo, jos dainas daina
vo.

Šiemet, kada Raudonoji Ar
mija, pergalingai žygiuodama 
pirmyn prieš fašizmą, sutinka 
savo gimtadienį prie Berlyno 
vartų, tas gimtadienis ir pas 
mus apvaikščiojamas juo iš
kilmingiau.

Newyorkieciai tą gimtadie
nį minės šio trečiadienio va
karą, vasario 21-mą, Carne
gie Hall, su gražia programa 
ir šešių pėdų, keturių aukštų 
gimtadienio pyragu. Ten da
lyvaus ir gražus būrys brook- 
lyniečių lietuvių, aidiečių ir 
kitų. Jie susimobilizavo ir iš 
anksto apsirūpino bilietais. Jų 
kainos yra $1 ir iki $3.

Programoje bus Raudono
sios Armijos dainas. Jas sudai
nuos vyrų ‘ choras. Skambins 
Pirmas Piano Kvartetas. Dai
nuos Herta Glaz, Metropoli
tan Opera Co. kontralto, taip
gi Jubalaires, spiritualų ir 
liaudies dainų dainoriai. šoks 
Russian People’s Christian 
Home Dancers. .

O kaip su pyragu, kurį do
vanojo Bakery and Confectio
nery Workers (A FL) York- 
villės lokalas (turįs savo ei
lėse labai daug vokiečių dar
bininkų) ? Ten būsiantiems, be 
abejo, norėtųsi jo paragauti. 
Bet su tuo pyragu bus taip:

Pyragaą įteiks Raudonosios 
Armijos oficieriams pirmasis 
leitenantas Ferdinand E. Sueh-

le, iš J. V. Oro Jėgų, neseniai 
sugrįžęs iš pareigų Amerikos 
lėktuvų bazėj Sovietų Sąjun
goj. Jis papasakos ir savo as
meniškus įspūdžius - patyri
mus santykiuose su Raudonąja 
Armjja būnant Sovietų Sąjun
goje. Majoras Konstantin Ser- 
gėjevas, Leningrado didvyris, 
priims pyragą, vardo Raudo
nosios Armijos ir įteiks jį Hal
loran General ligoninėj esan
čių veteranų pokyliui, Staten 
Islande, Washingtono gimta
dienį, vasario 22-rą.

Amerikos majoras gen. Do
nald II. Connolly, buvęs ko
mandoje Persijos įlankos, pa
pasakos savo patyrimus orga
nizuojant pristatymą ameriki
nių Lend-Lease ir Russian War 
Relief siunčiamų reikmenų So
vietų Sąjungai. Sovietų gene- 
ralis konsulas Eugene D. Kis- 
selev kalbės varde Sovietų vy
riausybės.

Šįs Raudonosios Armijos 
gimtadienis bus minimas Ame
rikoje visos liaudies, žmonių 
iš viso amerikinio gyvenimo 
sričių.

Kainui Administracija atsi
šaukė į žmones stoti liuosno- 
riais padėti veikti prieš in
fliaciją. Įstoti gali bile kas, 
kuris gali pašvęsti tam darbui 
nors 5 valandas per savaitę.

Henry DeAncy, 37 m., 169 
W. 130th St., New Yorke, nu
teistas 7 ir pusę motų kalėti 
už vogimą karių šeimoms at
siunčiamų čekių. Kaltintojai 
sakė, kad jis suvogęs ir iškei
tęs apie $6,000 iki $10,000 
vertės čekių nuo pereito bir
želio. De Ancy esąs ekspertas 
kriminalistas, nuo 1920 metų 
tik 5 molus buvęs laisvas, visus 
kitus metus praleidęs kalėji
muose.

Paštas Švęs Washingto
no Gimtadienį

Brooklyno pašto viršininkas 
Frank J. Quayle praneša, jog 
šį ketvirtadienį, Washingtono 
gimtadienį, Brooklyno paštas 
švęs. Visi skyriai bus uždari. 
Ir contraliniamo pašte, Wash
ington - Johnson Sts., visi kiti 
veiksmai bus sustabdyti, apart 
pardavimo štampų ir išnešioji
mo special delivery siuntinių.

i

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą formą, geisti

na, kad nebūtų per toli nuo New 
Yorko. Pirmame laiške parašykite 
apie triobas, lauką ir iš ko verčia- 
tės? Antrašas:

M. V. D.. ,
104-28 Lefferts Blvd.,

Richmond Hill 19, N. Y.
(43-50)

Liaudies Palaikoma 
Mokykla Bujoja

George Washington Carver, 
žymaus Amerikos negro moks
lininko vardu įsteigtoji Harle
me mokykla puikiai gyvuoja, 
kaip praneša Miss Gwendolyn 
Bennett, mokyklos direktorė. 
Pirmąjį žiemos semestrą pra
dėjusi su 159 studentais, bai
gusi su 358. Dabar pradeda 
antrąjį žiemos terminą.

Mokykla randasi 57 W. 
125th St.^ New Yorke. Klasės 
veikia visais penkiais savaitės 
vakarais, pradedant pirmadie
niu, baigiant penktadieniu. 
Valandos nuo 7 iki 10:30.

; Mokyklos įsteigimui prisi
dėjo ir jos palaikymui prisi
deda daugelis žymiųjų miesto 
unijų: transportininkai, vy
riausybinių įstaigų darbinin
kai, mokytojai, sandėlių ir 
krautuvių, elektristai, kailia- 
siuviai, garmentiečiai, laiva- 
stačiai, viešbučių ir restaura- 
nų, laikraštininkų ir eilė kitų 
unijų. Jos pasiryžo suteikti 
mokslo šviesos daugeliui tų 
.žmonių, kurie dėl sunkių są
lygų vaikystėje neturėjo pro
gos siektis mokslo ir dabar dėl 
tų pačių sunkių sąlygų neišga
lėtų mokytis, jeigu reikėtų kur 
toli važinėti ar mokėti už 
mokslą.

Atsiunčiama Kerosinos
Majoras LaGuardia savo 

kalboje per radiją pereitą sek
madienį sakė, kad jis tarėsi su 
Harold L. Ickes, aliejaus ad
ministratorių. Jisai gavęs pa
žadą miestui daugiau • kerosi
nos, bet dėl šalčių ir sniegų 
daug to labai laukiamo kuro 
esą sustabdyta ant kelių tarp 
Buffalo ir Albany. Tačiau ti
kėtasi nors po kiek gauti pir
momis šios savaitės dienomis.

0FICIAL1S IDS OPTIKAS
orricAL co.
UNION SQ. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St. 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija Sapoj 
Telef.: GR. 7-7553 

( 2539
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg. 

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

Henry Haggerty, 38 m., gy
venęs 35-25 77th St., Jackson 
Heights, užsimušė įvažiavęs 
automobiliumi į . Queensbo- 
rough tilto tvorą.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK IR 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadieni, >21 d. vasario, 8 v. v., 

Buzelio patalpoj, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė. įvyks Literatū
ros Draugijos 185 kp. susirinkimas. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turime daug svarbių dalykų. 
Taipgi pasistengkite metines duok
les užsimokėti. (43-44)

RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD 55 kp. susirinkimas 

jvyks antradienio vakare, vasario 
20 d., Šapolo-Vaiginio Salėje, 147 
Thames St. Visi nariai jsitėmykite 
šį pranešimą, nes atvirutės nebus 
siuntinėjama kaip praeitais metais. 
Tad visi dalyvaukite susirinkime, 
ypatingai tie, kurie dar nepasimo- 
kėję metinę mokestį už. 1945 m. 
Nepaleiskite ALDLD 55 kp. nuo 
Honor Roll šiais metais. Atsiveskite 
ir naujų aplikantų. — M. Stakovas.

(42-43)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

I

VALANDOS: į įį2 Xre

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalines

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN I, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti'užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’I *’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDM

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

LITUANICA SQUARE 'W

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS

• Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVR BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

A
Persodlnam Deimantus jums belaukiant.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

Turime ekspertus taisymui laikrodžių
ir laikrodėlių.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

VERI-THIN RYTHM... 17-j.w.l Preciiio.

movement Smartly styled yello

ROBERT 
701 Grand St. 
TeL ST. 2-2178

133.71

Md'.IRI

wr »es «

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N.Y.

ATDARA VAKARAIS.




