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Lietuvių TarybaAmerikos 

džiaugiasi su “Lietuvos nepri
klausomybės” p a m i n ėjimais 
pasidariusi dešimt tūkstančių 
dolerių. Bet Grigaičiui ir ši
mučiui toli gražu dar neuž
tenka. Jie reikalauja daug 
daugiau. Jiems reikią 52 tuks
iančių doleriu !

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ SVARBŲ NACIŲ MIESTĄ DUERENA
57,000 TONŲ BOMBŲ 

VOKIETIJAI
Pinigu A. L. Tarybai reikia *

—reikia labai daug. Hitlerinės 
propagandos šinkavojimas at
sieina brangiai. Tarybos iždas 
yra kiauras maišas.

London, vas. 26. — 
paskutines 13 dienų anglai i 
lir amerikiečiai kasdien mė- 
jtė oro bombas į Vokietiją ir. 
i tuo laiku viso numetė 57,-

Amerikiečiai Iwo Saloje 
Ima Japonų Lėktuvų Aikš

les Vieną po Kitos

' HITLERININKŲ DARBAI 
JUODKALNIJOJ

Kaip tik Tarybos iždan 
įplaukė tie dešimt tūkstančiu 
dolerių, Naujienos suriko: taikinius.

“Labai sunku buvo prie vo
kiečių gyventi, bet jie lietuvių 
bent nešaudė!” (N., vas. 21). I

Ar girdėjote? Naciai nežu
dė lietuviu!

Naciai Lietuvoje nužudė pu
sę miliono gyventojų, naciai; 
sušaudė senelius 
Grigaičiui naciai 
žudė!

Bulotas, 
lietuvių

bet 
ne-

Prieš porą metų, kada 
tuvoje nacių siautėjimas buvo 
pačiam įkaitime, Naujienos 
skelbė, kad vokiečiai Lietuvo
je “sukūrė naują lietuvį.”

Lie

Guam, vas. 26. — Jungti-i kių ir sužeidė apie 4,800.
!000 tonų bombų į karinius nių Valstijų marininkai iš- | --------
vokiečių miestus bei kitus mušė japonus iš vienos lėk-; BOMBŲ AUDRA TOKIO 

;tuvu aikštės ir užėmė du 
trečdalius kitos aikštės vi- .
dūlinėję Iwo salos dalyje, daugiau kaip 200 pačių di- 

.750 mylių Į pietus nuo Ja- džiausiu Amerikos bomba- 
ponijos sostamiesčio Tokio. į nešiu, neskaitant mažesnių 

;Tos dvi aikštės yra didelės j lėktuvų, pylė sprogimus ir 
'Motoyama orlaivių stovyk- Ugnį į Japonijos sostamiestį 
įlos dalys. Bendrai atimta iš;Tokio h. j NagOya. šiuo žy- 

giu jie numetė bent 2,000
i skaitė’jau~2,827‘nukautų ja-'toml bombų, taikydami į 
j ponų lavonus. Japonai gi už-1 karinius Tokio fabrikus ir 
mušė daugiau kaip 500 jan- valdžios rūmus.

Naujas Egipto Pre
mjeras Vietoj Nu

šauto Maherio priešų pietinė Iwo salos pu
sė. A m e r i k i e č iai su-

Kairo, Egiptas. — Nauju 
Egipto ministeriu pirminiu- i 
ku tapo Nokrashy Paša, vie
toj nužudyto premjero dr. ; 
Ahmedo Maherio Pašos. 
Nokrashy iki šiol buvo už-’ 
sienio reikalų ministeris.

Premjeras Ahmed Maher 
Paša buvo nušautas seime, 
kada jie pranešė, jog Egip- j 
tas paskelbė karą Vokieti
jai ir Japonijai. Vienas iš i V v N v • o v* • , • • I

Už tuoS'pačius dešimt tūks
tančių dolerių tose pačiose 
Naujienose toliau skaitome:

“Daugumas lietuvių, arti
nantis bolševikams, bėgo į Vo
kietiją, tur būt, pusė Lietuvos žmogžudžių, fašistinis ad 
išbėgo... prie bolševikų visai vokatas Mahmoud Essawy, 
negalima gyventi, nes visus.in-, suimtas ir prisipažino. Trys Į 
na, arba išvaro į Sibirą. .

Matote, kokie šventi tie na- i 
ciai, o kokie prakeikti tie bol-■ 
ševikai!

Bolševikai 
talkininkai, o 
kariaujame, 
fronte kasdien 
kloja mūsų jaunuolius, o 
ševikaį tūkstančiais miršta už; 
mumis!

Naujienoms naciai yra anio- 
lai, o bolševikai — velniai!

Guam, vas. 26. — Vakar

London. — Savo okupaci
jos metu naciai Juodkalni
joj, Jugoslavijos dalyj, visai 
sunaikino daugiau kaip du 
trečdalius kaimų ir nužudė 
virš 15,000 gyventojų, kaip 
pranešė Jugoslavijos žinių 
agentūra.

Karaliaučiaus Srity j 
Sovietai Užėmė dar 

Kelias Vietoves

RAUDONOJI ARMIJA PAĖMĖ 
DAR VIEN4 TVIRTOVĘ 

LINKUI DANCIGO UOSTO
London, vas. 26. —Rau- 

sdonoji Armija šturmu paė
mė Preussisch - Friedland 
miestą, tvirtovę ir plentų 

teligentu. arba vietoj nušau- J(1 sgbrai pabego. Premjeras į P^kttas’Ž’vena-
j buvo peršautas dešimčia ? j 25 iki 33
kulkų. Areštuota oO asme- j ietug Danci 0 
,nų kaip įtariamų zmogzu- u(įt^ie‘gčio. j- dabartinfu 

yra Amerikosį d>sk° sąmokslo dalyvių , govietai ;
prieš nacius mes JJaher Pasą palaidotas, i ;Jsiekt' betinę Bal^os 

■kt . • ] i valdžios lesomis ir su dide-|T_ 1 , r 1Naciai vakarų . .. _ . T v . . I Juros dalį ir atkirst daug
tūkstančiais penus iškilmėmis. Jo seimai, „ kariuomenės šiau-

bol-.paskirta gausinga pensija. !.iniai ?rytiniame Pomera.
i i: niįos kampe ir visame lieka- Guam. — Menama, kadi į nnlHčkmn Knridn I Amerikos lakūnai fakfinai mame Lenkiškojo Konuo- Ameiikos lakūnai i aklinai, Haus„ ruože. Raudonarmie- 

T™" W Miko, perkirto S,-
* pežinkelį iš Dancigo į Stetti-

n •« n. • m i i j no uosta ir j Berlyną. Šia- Streikas Rimtai trukdo |me fronte per dieną buvo
1 • • i/ • • n ^užmušta 3,000 hitlerininku.Įvairius Karimus Dar- Q 1 \2 . I Savo apsuptame Breslau ‘bus Detroite mieste, Silezijos sostinėje,

_____ : sovietiniai kariai užėmė vo-
Detroit, Mich. - Sustrei-i ^ečių kareivinę ir dar kelis 

Chrysleno n |gresįau priemiestį Oltaschi- 
Dodge fabrikų darbininkų. 1 
Streikas prasidėjęs iš to, 
kad samdytojai paleido ke
lis Dodge darbininkus, ku
rie, sakoma, neatlikę skiria
mo jiem darbo.

Jungtinės Automobilių 
Darbininkų Unijos centro i 
valdyba reikalauja, kad 
streikieriai tuojau grįžtų 
daiban, o darbininkų skun-1 SprencĮus darbininku skun
dus galėtų spręsti bendri! j 
samdytojų, darbininkų ir;

Karo ginklas nėra tik iš 
plieno. Propaganda yra taipgi 
karo ginklas. Naujienos yra 
nacių propagandos įrankis — 
ginklas prieš žmoniją, prieš 
Ameriką.

Kaip kiekvienas žmogus, 
taip Charlie Chaplin nėra joks 
šventasis. Tačiau prieš jį už
vesta persekiojimo kampanija 
yra priešinga visokiai ameri
koniškai dvasiai.

Ir tasai jo persekiojimas 
prasidėjo kaip tik nuo to lai
ko, kai Chaplinas pagamino 
filmą “The Great Dictator.” 
Ten jis gražiai pašiepė Hitle
rį ir Mussolinį. Parodė, kas jie 
yra.

Už tai ant jo įsiuto reakcio
nieriai ir iki šiol jam nedo
vanoja. Jie priėjo net to, jog 
senatorius Langer įnešė Sena- 
tan rezoliuciją, kurioj reika
laujama, kad Chaplinas būtų 
išdeportuotas iš Amerikos! 
Mat, jis yra ateivis iš Angli
jos.

iną su geležinkelio stočia, 
i raudonarmiečiai pagrobė 
gazolino sandėlius. Žiaurūs 

■ mūšiai siaučia Hindenburgo 
Įaikštėje pačiame Breslau 
mieste.

Vakarų fronte jankiai 
pažygiavo iki 3 mylių.

Čechoslovakijos Valdžia 
Grižta Namo iš Londono

V

London. — J 
kijos emigracinis preziden
tas Eduardas Benes ir už
sienio reikalų ministeris Jau 
Masaryk grįžta į savo kra
što dalį, Raudonosios Armi
jos išlaisvintą. Anglijos 
premjeras Churchillas su
ruošė jiems atsisveikinimo 
bankietą, kur dalyvavo ir 
anglų užsienio ministeris 
Anthony Eden.

London, vas. 26. — Atvy
kęs Francijos užsienio rei
kalų ministeris G. Bidault 
tariasi su Anglijos premjeru 
Churchillu dėlei politiniai- 
karinės sąjungos tarp tų 
dviejų šalių.

Gen. de Gaulle padarė di
džiausią savo gyvenime klai
dą, kai jis atsisakė susitikti ir 
pasitarti su 
zidentu. Tai 
prezidento, 
Kiekvienas
kažin kokį pažeminimą.

samdytojų, darbininkų 
valdžios atstovai.

Karinių Darbų Taryba 
sakė streikieriams grįžti 
pašaukė jų vadus pasiteisin
ti. — Žymėtina, kad vieti
niai vadukai-trockistai De
troite paprastai kursto 
streikus, ažuot per derybas

ir

Streikas trukdo darbus ir 
dešimčių tūkstančių kitų 
karinių darbininkų, kuriem 
reikia dalių, dirbamų Chry- 
slerio ir Dodge fabrikuo
se. Šiuo streiku šlubinama 
gamyba patrankų, rakietų, 
lėktuvų, tankų ir kitų pa
būklų.

mūsų krašto pre- 
buvo įžeidimas ne 
bet viso krašto, 

iš mūsų jaučiame

Menševiko Arciszewski© kli
ka labai gražiai džiūsta ir 
krinka. Taip vadinamos Lenkų 
Valstiečių Partijos vadai ištrė
mime jau pirmiau nuo jos pa
sitraukė. Dabar su Arciszews- 
kiu atsisveikino ir Krikščionių 
Darbininkų Partijos londoniš-

Jankiai Per Dieną Paėmė 
16 Vietovių ir Punktus 
15 Mylių nuo Cologne

Maskva. — Į šiaurės va
karus nuo Karaliaučiaus, 
Rytinėje Prūsijoje, skaitlin
gi vokiečių pėstininkai ir 
tankai puolė sovietines po
zicijas. Įkaitę mūšiai tęsėsi 
visą dieną. Sovietų kariai 
atmušė nacių atakas, nu-" 
kaudami apie 2,000 priešų. I

Karaliaučiaus srityje rau-

Paryžius, vas. 26.— Pir- lAacheno miestas amerikie- 
moji ir 9-toji amerikiečių čių užimtas vakarinėje Vo- 
armijos, persigrumusios per kietijoje. 
Roer upę, sudarė nuolatinę' v. ..
25-kių myliu ilgio linija ry-Į D’ecioji Amerikos armija 
tiniame tos upės šone ir už-; paėmė dar du vokiečių mie- 
ėmė vietas tiktai už 15 my- stelius ir suėmė 1,000 prie- 
lių nuo Cologne didmiesčio, šų. Per dieną amerikiečiai 
stovinčio vakarinėje Rheino;viso atėmė iš nacių 16 mie- 
upės pakrantėje. Šiuo tarpu'stų, miestelių ir kaimų, ta- 
vokiečiai stebėtinai silpnai me skaičiuje Elleną, Merce- 
tesipriešino. Pirmosios ar- lichą, Binsfeldą, Stockhei- 
mijos jankiai paėmė Duere- mą ir Kreuzau. Į žiemius 
ną, 35,000 gyventojų pramo- nuo amerikiečių linijos, ka- 
ninį miestą ir geležinkelių riadiečiai pamuše vokiečius, 
centrą. Tai stambiausias po apie mylią atgal.

ixaraiiauciaiis biiuyje lau- _ . , uor i
donarmiečiai užėmė Tiefen- ! Susikirtimas tarp Sliake- 

isee geležinkelio stotį, Voidi- jr Kanados Policijos
jtėnus ir keturias kitas gy- 
: venamąsias vietoves. Apsup- 

Cechoslova-įti hitlerininkai yra suveržti 
jau mažesniame kaip 340 
ketvirtainių amerikinių my
lių sklype.

Vokiečiai su didžiausiu 
atkaklumu kovojo Safhlando 
pussalyje, į vakarus nuo 
Karaliaučiaus; čia jie sten
gėsi palaikyt atdarą sau ko
ridorių tarp Karaliaučiaus 
ir Pilau (Piliavos) uosto, 
kad bent dalis nacių galėtų 
ištrūkt iš apgulto Karaliau
čiaus.

Jugoslavu Planai Sude
rinti su Talkininkų

Roma, vas. 26. — Anglų 
generolas Harold Alexander 
padarė sutartį su Jugoslavi
jos liaudies armijos vadu 
maršalu Tito, suderinti ju
goslavų žygiams su anglų- 
amerikiečių.

Kuomet jugoslavai savo 
sostinėje Belgrade iškilmin
gai minėjo Raudonosios Ar
mijos 27-metinę sukaktį, 
gen. Alexander kalbėdamas, 
gyrė Tito kovūnus, kad jie 
sulaikė ir žymia dalim su
naikino 15 iki 20 divizijų 
naciu kariuomenės. c

Pranešama, kad prez. Roo- 
sevelto sveikata puiki.

1,200 Amerikos Bom- 
banešiy ir Šimtai Lėk

tuvų Smogė Berlynui
London, vas. 26. — Dvy

lika šimtų didžiųjų Ameri
kos bombanešių, lydimi sep
tynių šimtų lėktuvų - kovo
tojų, pirmadienį sprogdino ir 
degino Berlyną labiau, negu 
bet kuriuo kitu žygiu šiame 
kare. Jie ypač bombardavo 
ir apšaudė geležinkelių sto
tis Berlyne ir apylinkėje. 
Tuomi Amerikos lakūnai 
pirmoje vietoje stengėsi su
trukdyti vokiečių kariuome
nės siuntimą į rytus prieš 
Sovietus.

UNRRA PASPIRTIS 
PRANCŪZAMS

London. — čia atvyko 
Francijos užsienio reikalų 
ministeris G. Bidault gauti 
francūzams būtinųjų reik
menų iš UNRRA (Jungti
nių Tautų Pašalpos ir At-

Drummondville, Que. — 
Susidūrime tarpe verstino 
kariavimo priešininkų ir ka- 
nadiškės policijos tapo su
žeista apie 100 asmenų šia
me 25,000 gyventojų mieste. 
Riaušės prasidėjo, kai poli
cija ėmė stabdyti išeinan
čius iš teatro jaunus vyrus 
ir jieškoti “sliakerių,” ven
giančių verstinos karinės 
tarnybos vakariniame fron
te.

Tam daugiausiai priešino
si francūzai kanadiečiai. 
Tapo areštuota tuzinas as
menų, apdaužyta keli polici
jos automobiliai ir išbelsta 
aplinkinių namų langai.

/ ----------------

TŪKSTANČIAI TALKININKŲ 
LĖKTUVŲ TRIUŠKINO NA
CIŲ MIESTUS PER DIENĄ

—------------------------------------------------------- —B

London, vas. 26, — 6,000 
Amerikos ir Anglijos bom-

ibanešių ir lėktuvų - palydo- 
jvų vakar triuškino vokiečių 
i geležinkelių centrus ir kari
niu fabriku miestus.

500 amerikinių bombane
šių pleškino vien Miunichą,. 
nacių partijos “šventovę”, 
tuo laiku, kai hitlerininkai 
buvo susirinkę minėti 25- 
kių metų sukaktį nuo savo 
partijos įsteigimo.

Amerikos lakūnai, be to, 
bombardavo Aschauffen- 
burgą, Mainzą, Ulmą, Fried- 
richshafena ir kitus kari
nius priešų miestus. Jie su
daužė 94 vokiečių garvežius, 
348 vagonus ir sunaikino 
bent 40 nacių lėktuvų. Tal
kininkai neteko 20 lėktuvų.

Anglų lakūnai bombarda
vo Berlyną, žibalo fabrikų 
miestą Kaimeną ir kitus tai
kinius. Amerikos bombane- 

■ šiai taip pat atakavo Linzą,Londono Lenkai Nekvie
čiami į Konferenciją Austrijoj ir pataikė į gete- t zinkeho tiltą Brenner tarp-
T . —— įkalnėje, tarp Austrijos ir
London, vas. 26. — Anglį- /Italijos.

jos užsieninių reikalų mini- ’__________
sterijos atstovas per radiją ITV. n -
pareiškė, kad londoniškė Į UZlDlta DlUCSIie FUSC 
lenkų valdžia nebus kviečia- > i -i . o. i I 
ma į ateinančią talkininkų i 1W0 LektllVŲ dtOVyklOS 
užsienių reikalų ministeriu * --------
konferenciją San Francis-1 Guam, vas. 26. — Naujau- 
coj. Tiktai jeigu londoniš- sios žinios sako, kad ameri- 
kiai lenkų valdininkai susi- Riečiai užėmė jau daugiau 
tars su dabar Lenkijoj vei- Rajp pusę didžiosios japonų 
kiančia demokratine valdžia orlaivių stovyklos vidurinėje 
ir sudarys naują bendrą lWo salos dalyje. Japonų lek- 
valdžią, tai bus priimtas tuvai mete bombas, kurių 
Lenkijos atstovas į San dalis pataikė į pačjus japo-
Francisco konferenciją, sa 
kė Londono radijas.

nūs.

statymo Įstaigos). Dėl to 
bus pasirašyta tam tikra su
tartis.

RUMUNŲ ŽANDARAI ŠAUDĖ DEMOKRATINIUS D EMONSTRANTUS
London. — Rumunijos 

premjero gen. Radescu po- 
licija ir kariuomenė šaudė 
Demokratinio Fronto de
monstrantus sostinėje Bu-

kiai vadai.
O mūsų klerikalai tebesi- 

meldžia už tos klikos sveika
tą!

chareste, B rašo ve ir tūluose 
kituose miestuose. Demons
trantai reikalvo pavaryt iš 
valdžios Radescu ir kitus 
f asistuojančius rumunų po
litikierius. Maskvos prane
šimas sako, jog tam tikras 
skaičius asmenų buvo užmu
šta iš vienos ir antros pu
ses.

Anglų radijas teigė, kad 
demonstrantai užėmę Craio- 
vo miesto policijos stotį.

Pareikalavus Talkininkų 
Kontrolės Komisijai, žanda
rai ir kariuomenė liovėsi 
šaudyt žmones.

Sovietai turi Rumunijoje 
savo karių, bet jie nesikišo 
į riaušes.

Berne, Šveic. — Paskleis
ta gandai iš Rumunijos, būk 
komunistai norėję padaryti 
sovietinį perversmą Rumu
nijoj. —• Niekas tų gandų 
nepatvirtina.

Washington. — Rumuni
jos premjeras Radescu pa
sakojo per radiją, būk kokie

tai jo valdžios priešai mėgi
nę jį nužudyt, besėdint jam 
vidaus reikalų ministerijos I 
rūme.

Kariniai Amerikos inži
nieriai sako, kad japonų 
ginklai abelnai prasti, o vo
kiečių ginklai beveik visuo
met geri.

Bridgewater, Mass.
MIRĖ G. KRINČIUS

Mirė G. Končius, Laisves 
__________ vajininkas per daugelį metų 

ir darbininkų veikėjas. Ta-
Pačioje Maniloje jankiai po palaidotas pirmadienį, 

skina iškrikusius jąponų Ii- vas. 26 d. Platesnis aprašy- 
kučius bei pavienius slapu- mas tilps vėliau.
kus - snaiperius. i J. Kalvelis*
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Aleksiejus Tolstojus
Š. m. vasario 23 d. Maskvoje mirė žy

musis rusų rašytojas, Aleksiejus Tolsto
jus. Jis buvo 62 metų amžiaus ir jau per 
tūlą laiką sunkiai sirgo. Jungt. Valstijų 
gydytojai pasiuntė rašytojui penicillino, 
tačiau nepadėjo ir tas.

Rašytojo Tolstojaus liūdi ne tik di
džioji rusų tauta, kurios kalboje jis ra
šė, jo liūdi ne tik kitos visos Tarybų Są
jungos tautos, bet ir visas kultūrinis pa
saulis. Nes tai buvo plataus masto rašy
tojas, — vienas žymiausiųjų dabartinio 
amžiaus.

Aleksiejus Tolstojus buvo didžiojo ra
šytojo Levo Tolstojaus giminaitis, ainis. 
Po motinai, sakoma, jis buvo rašytojo 
Turgenevo giminaitis. Jis pradėjo rašyti 
dar li908 metais.
• Kai suliepsnojo Didžioji Spalio Revo
liucija, Aleksiejus Tolstojus, buvo išvy
kęs į Paryžių ir ten gyveno trejus me
tus. Bet paskui jis prašė Tarybų vyriau
sybės leidimo grįžti į Tarybų Sąjungą ir 
ten gyventi. Leidimas jam bus suteiktas 
ir jis greit sutapo su tarybine santvar
ka.

Jo žymiausias veikalas yra “Petras Di
dysis”, istoriniai-biografinė apie tą carą 
Petrą apysaka. Šis veikalas yra išverstas 
ir lietuviu kalbon.

Rašytojas Tolstojus buvo aukščiausio
jo Tarybų Sąjungos parlamento (sovie
to) narys. Jis buvo narys Komisijos Na
cių Kriminalystėms Tirti. Bendrai, Tol
stojus pastaruoju laiku buvo ne tik rašy
tojas, bet ir žymus visuomenininkas, be- 
sidomįs visais tarybinio gyvenimo klau
simais.

Aleksiejaus Tolstojaus mirtis, taigi, y- 
ra didelis nuostolis visam pažangiajam, 
visam kultūriniam pasauliui.

Turkija Paskelbė Karą
Turkija paskelbė karą Vokietijai ir Ja

ponijai. Ji karą paskelbė grynai politi
niais sumetimais. Krymo konferencija jai 
ir kitoms panašioms šalims pasakė: Jei 
norite dalyvauti San Francisco konfe
rencijoje, paskelbkite Vokietijai ir Japo
nijai karą. Turkai tai ir padarė.

Abejojame, ar Turkijai teks iš viso 
šiame kare tiesioginiai dalyvauti. Euro
poje karas eina prie pabaigos, o Japoni
ja nuo Turkijos labai toli. Jei Tuhkija 
būtų paskelbusi vokiečiams karą tuomet, 
kai jie buvo Bulgarijoje ir Rumunijoje, 
be abejojimo, ji būtų gražiai pasitarna
vusi demokratiniam pasauliui. Dabargi, 
mums atrodo, ji paskelbė karą tik ver
čiama kitų. Na, o “prievarta nuvarytas 
bažnyčion, — poterių nekalba.”

Vienas iš Turkijos žygio bus geras, 
kad Dardaneliai bus atdari talkininkų 
karo laivams. Tarybų Sąjungos ir Ame
rikos bei Anglijos laivai dabar galės lais
vai plaukioti tarp Juodosios ir Vidurže
mio jūrų; Tarybų Sąjungai lend-lease 
reikmenys laisvai galės būti gabenami į 
Juodosios jūros uostus.

Turkija perilgai flirtavo su nacių Vo
kietija, perdaug yra padėjusi nepriete
liams ir dėl to demokratinis pasaulis 
kreivai į ją žiūrėjo. Net ir šį Turkijos 
žygį daugelis žmonių, anot amerikiečių 
posakio, “ima su druskos kruopa.”

Ką dabar darys Švedija, kurią valdo 
socijal-demokratai? Ar ji dar vis tebe- 
padės fašistams? Ar ne laikas būtų ir 
jai bent penkiomis minutėmis prieš 12-tą 
stoti į kariaujančių demokratijų fron
tą?

fe

Kas Ką Rašo ir Sako CLEVELANDO ŽINIOS

Iki Balandžio 25 Dienos?...
Ilgai lauktas ir tikėtas mūsų ofensy- 

vas Vakarų Fronte jau pradėtas. Arti 
100 amerikiečių, britų ir francūzų divi
zijų pradėjo veiksmus visu frontu. Be 
abejo, amerikiečiai savo skaičiumi ir 
savo ginklais milžiniška dauguma nusve
ria savo talkininkus.

Mūšiai bus aštrūs, mūšiai bus dideli, 
nes skerspainių mūsų armijų kelyje dar 
stovi didelių. Siegfriedo tvirtumos, Rei
no upė, pavasario atolydžiai —tas viskas 
teks nugalėti. Bet tenka manyti, jog šis 
ofensyvas nesustos, iki hitlerinė Vokieti
ja bus paklupdyta.

Raudonoji Armija iš rytų, jos talki
ninkai — iš vakarų, spaus ir naikins vo
kiškąsias pajėgas, iki jos bus visiškai su
naikintos.

Jau atsiranda ii* spėjikų apie karo pa
baigą Europoje. Kai kurie mano, jog iki 
s. m. balandžio mėn. 25 d. hitlerinė Vo
kietija bus palaidota. Tą dieną, mat, San 
Francisco mieste, Kalifornijoj, prasidės 
labai svarbi tarptautinė konferencija.

Mes nęsijaučiame esą “karo reikaluo
se ekspertais”, todėl susilaikome ir nuo 
spėjimų arba pranašavimų. Tačiau būtų 
labai gerai, jei tos pranašystės reali- 
zuotųsi.

Ofensyvas pradėtas, — sakoma, dides
nis negu koks nors mūsų ofensyvas bu
vęs Afrikoje ar Francijoje. Mūšiai plėsis, 
frontas liepsnosis. Karo liepsnose, be 
abejo, žus dar ne vienas tūkstantis mū
sų vyrų. Bet tai neišvengiama, to buvo 
tikėtasi. Kurie žus, jausis, kad žūsta ne 
už dyką, kad demokratijos pergalė prieš 
fašizmą arti.

Apie Busimuosius Rinkimus 
Kanadoj

Liaudies Balsas rašo:
Konservativų ir socialistų vadai bai

siai pyksta ant liberalų, kodėl pastarie
ji kalba apie skelbimą rinkimų tuo me
tu, kada bus patogiausia. (Spaudoj 
buvo pranešta, kad rinkimų laikas pri
klausys nuo karo eigos, tai yra, kaip 
karo eiga diktuos). Jie norėtų, kad 
rinkimai būtų paskelbti tada, kada 
opozicijai patogiausia. Pavyzdžiui, ka
da vyriausybei reikia vesti, karą ir nėr 
ra laiko rūpintis rinkimais.

Keisti žmonės. Taip užsidegę rinki
mų reikalu, kad negali nutylėti. Jie 
paskelbtų rinkimus momentaliai, ne
paisant nieko. Jie eitų į rinkimines 
piovynes net ir tuo metu, kada fron
tuose eina svarbiausi mūšiai.

Mums atrodo, kad būtų labai nenau
dinga, jeigu rinkimai būtų paskelbti 
pačių įkarščių frontuose metu, kada 
visų atyda turi būti nukreipta į fron
tus. Ar gi gražu būtų, jeigu Kanadoje 
vyktų biaurios rietenos tarp įvairių 
partijų ir kandidatų tuo metu, kai ka
nadiečiai kareiviai kovoja ir kraują lie
ja Europos laukuose?

Ėinkimai turi įvykti tuo metu, kada 
mažiausia atydos reikalinga frontams. 
Neprapuls Kanada, jeigu ji palauks 
rinkimų iki vokiečiai bus paklupdyti. 
Kita, juk kariai norės irgi dalyvauti 
rinkimuose. Vieni kandidatuos, o kiti 
stengsis pravesti savo kandidatus. Jie 
daugiausiai pasiaukojo šiame kare ir 
reikia duoti jiems progą pasiųsti į par
lamentą savo balsą, kuris visuomet 
gintų jų reikalus.

DIEVO TARNO MALDA 
VELNIUI

Išėję iš visokios lygsvaros 
mūsų klerikalai jau ir mal
dą pavertė melo ir apgavy
stės įrankiu, štai Drauge 
skaitome “Maldą Už Tėvų 
Kraštą”. Ta malda buvus 
kalbėta kunigo L Albavi
čiaus Chicagoje vasario 18 
dieną. Tarp kitko, tasai ku
nigėlis savo maldoje pasa
kęs: “Visagali, Amžinasis 
Dieve, pažvelk gailestingai į 
tą mūsų tėvų mylimą šalį, 
šiandien vėl nuožmių oku
pantų teriojamą...” (D., vas. 
20 d.).

Niekas negirdėjo apie 
kun. Albavičių, kuomet na
ciai turėjo Lietuvą pavergę 
ir ją niokojo. Nesikreipė jis 
prie “Visagalio Amžinojo 
Dievo” ir neprašė, kad jis 
vokiškus plėšikus nubaustų. 
O naciai naikino ir žudė 
Lietuvos gyventojus. Per 
tris metus okupacijos nužu
dė daugiau kaip 460,000 
žmonių! O kitus šimtus tūk
stančių ištrėmė Vokietijon 
verguvėn.

Pas kun. Albavičių, kaip 
ir pas visus klerikalus, šir
dys susileido ir karšta “mei
lė” Lietuvai pradėjo trykšti 
iš jų veidmainingų lūpų, tik 
tada, kada naciški bestijos 
tapo išmušti iš Lietuvos, kai 
Lietuva vėl tapo išlaisvinta.

Lietuva šiandien nėra o- 
kupuota. Raudonosios Ar
mijos ten randasi tik tiek, 
kiek reikia karinėms opera
cijoms prieš Vokietiją. Lie
tuva turi savo vyriausybę ir 
skubiai gydosi karo žaiz
das. Lietuvos valstiečiai at
gauna savo žemes, kurias 
jiems buvo tarybinė vyriau
sybė suteikus 1940 metais ir 
kurias vokiečiai ir buožės 
buvo iš jų atėmę. Jie džiau-

giasi tais laimėjimais. Lietu
voje vėl išeina lietuviški lai
svi laikraščiai. Vėl visur 
garsiai skamba lietuviška 
daina. Vėl Lietuvos žmonės, 
kurie nori, gali melstis be 
baimės.

Visa tai kun. Albavičius 
drįsta vadinti “nuožmių o- 
kupantų teriojimu”!

Ši kunigo Albavičiaus 
malda yra hitlerinė malda 
velniui, tai yra, Hitleriui!

MANO, KAD LENKAI SU
SIKALBĖS IR SUSITARS

Chicagos dienraštis Vilnis 
labai optimistiškai ir entu
ziastiškai kalba apie naują
ją padėtį Lenkijoje. Edito- 
riale “Giedra Lenkijos 
Fronte” dienraštis sako:

Viskas giedra Lenkijos po
litiniam fronte. Sutartingu- 
mas, harmonija, visų demo
kratinių elementų konsolida
cija.

Iš Londono pranešė, kad 
buvęs tremtinės valdžios pre- 

\mieras Stanislovas Mikolaj- 
czykas vyksta Maskvon. Sy
kiu su juo vyksta krikščionių 
demokratų vadas Karolis Po- 
piel, narys tremtinės vald
žios.

Tame pranešime nėra jo
kio surpryzo. Mikolajczyko 
skridimas Maskvon yra lo
giškas dalykas. Iš Maskvos 
jis lengvai suras kelią Var- 
šavon.

Tuo tarpu iš pačios Lenki
jos praneša, kad Lenkijos So
cialistų Partija užgiria ir 
sveikina Roosevelto, Stalino 
ir Churchillo nuosprendžius 
istorinėje Jaltos konferenci
joje.

Lenkijos Socialistų Partijos 
generalinis sekretorius Ste
fan Matuszewski sako, kad 
Trys Didieji pripažino laiki- 

. ną.įą Lenkijos valdžią, nors 
ir ne de jure, bet de facto. 
(V., vas. 21 d.).

Rytprūsių Miestuose
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Kada Naujienos Rašė Teisybę
Vilnyje (vas. 21 d.) skaitome:

Tikėsite, ar ne,' bet kas žemiau pa
rašyta, žodis žodin paimta iš “Naujie
nų.”

Skaitykit: z
“Vasario 16 dieną (1918 m.) nepri

klausomybės paskelbimas buvo pada
rytas niekeno nerinktos Lietuvos Ta
rybos, kuri paskui tą paskelbimą pati 
paniekino, sutikdama atiduoti vyriau
sią valdžią Lietuvoj vokiškam kuni
gaikščiui Urachui. Vasario 16 gal pa
siliks tiktai kaipo biurokratų ir atža
gareivių šventė.”

Taip juodai ant balto parašyta 
“Naujienų” numery iš 12 dienos vasa
rio 1924 metų.

“Naujienos” tuomet davė patarimą 
savo skaitytojams nešvęst tą dieną, 
nes tai esanti biurokratų ir atžagarei
vių šventė.

Na, o dabar, atsivertęs prie dvasios 
šventos, “Naujienų” redaktorius gieda 
Hosana vasario šešioliktai!

Veidmainis, ar ne?
<

Ir dar kokis veidmainys!

(Karinis Eltos korespon
dentas)

Dar teberūksta griuvė
siai. Dar neišvalytos plytų 
ir metalinių sijų krūvos, 
kurios užkerta automobi
liams kelią, bet čia, Eitkū
nuose jau nebegirdėti nei 
kulkosvaidžių, nei pabūklų 
šaudant. Fronto linija slen
ka į vakarus.

Čia, Eitkūnuose, dešinia
jame nedidelio pasienio upe
lio krante tarybiniai kariai 
pastatė skydą su užrašu: 
“Vokietija”. Jis primena ko
votojams, kad jie jau įžen
gia į vokiečių žemę. Ir jie 
veržiasi pirmyn pribaigti 
priešą jo paties urve. Rau
donarmietis Poselianovas, 
kurio dvi? seseris vokiečiai 
sudegino ant laužo, čia nu
kovė 12 hitlerininkų.

Jau pirmajame Vokietijos 
mieste tarybiniai kariai su
randa daiktus, kuriuos vo
kiškieji plėšikai prisigrobstė 
įvairiuose Tarybų Sąjungos 
rajonuose. E i t k ū n u ose 
mums parodė spintas su 
veidrodžiais, kurios buvo 
pagamintos Leningrade, Ka
linino ir kituose baldų fab
rikuose. Mes čia pamatėme 
Leningrado fabriko “Kras- 
ny Oktiabr” pianiną. Čia 
rastos moteriškos kojinės 
tarybinių trikotažo fabrikų 
įpakavimuose. Vokiškieji 
plėšikai vežė į savo urvą 
viską, kas, tik pasitaikė.

Dabar, po kelių dienų, pro 
Eitkūnus praėjo pirmieji 
civiliniai žmonės. Jie eina į 
Rytus.. Tai rusų, baltarusių, 
ukrainiečių, lietuvių , mote
rys ir vaikai. Rankose jie 
nešasi nedidelius ryšulėlius, 
kai kurie tempia vežimėlius

su manta ir, kas penkis, de
šimtį žingsnių sustoja. Eina 
vienišos senutės, pasirams- 
čiuodamos lazdelėmis. Jos 
smulkiai nupasakoja baisią
ją istoriją, kaip jos gyveno 
vokiečių nelaisvėje. Šimtai 
tarybinių žmonių buvo su
varyti į stovyklą vokiečių 
žemėje, netoli Stalupėnų. 
Čia jie buvo verčiami nuo 
ryto ligi vėlyvo vakaro va
lyti vokiečių laukus. Mūsų 
dalys perkirto kelią vokie
čiams ir neleido varyti be
laisvių toliau į Vokietiją. 
Belaisviai buvo išvaduoti.

Keliuose tenka pamatyti 
jaudinančias scenas. Kovo
tojai ima ant rankų vaka
rykščius vokiečių belaisvius, 
dalinasi savo maistu, ten, 
kur tik leidžia sąlygos, pa
veža mašinomis.

Eitkūnuose pastatytos ke
lio rodyklės: “Stalupėnai,” 
’’Gumbinė”. Stalupėnai jau 
puolančios kariuomenės už
nugaryje, prie Gumbinės 
vyksta mūšiai. Stalupėnuose 
visur matyti skubaus vokie
čių bėgimo pėdsakai. Mes į- 
einame į vieną namą -cent
rinėje gatvėje. Toji gatvė 
nebuvo sužalota kautynių 
metu. Visi kambariai pui
kiai įrengti. Sprendžiant iš 
viso ko, baldų neišvežtai 
Tiktai ant grindų, spintose, 
ant stalų išmėtyti daiktai, 
įvairūs namų rakandai. 
Taip, tarybinė kariuomenė 
nedavė laiko pasiruošti iš
vykimui. Štai kelios Kinijo
je pagamintos parcelaninės 
lėkštės. Ant grindų mėtosi 
sidabrinės taurės su pran
cūziškais užrašais. Šiame, 
lygiai kaip ir daugelyje kitų 
butų, surinkti viso pasaulio

Štai Ką Pasakė Radijo Ko
mentatorius Mueller, Kurs

Kalba iš NBC Stoties

Grįžus iš atlankymo karo 
fronto komentatoriui Mueller, 
buvo surengta masinis mitin
gas Clevelando viešbutyje, 
Town Hall. Jis ten pasakė la
bai įspūdingą kalbą.

Jo kalba buvo daugiausia 
atkreipta į Jaltos konferenci
jos klausimą.

Paliesdamas lenkų klausi
mą, jis stambiai pabrėžė, kad 
Amerikos lenkai sabotažuoja 
mūsų šalies karo vado, pre
zidento Roosevelto užsieninę 
karo politiką, jie tuom trem
pia savo, kaipo Amerikos pilie
čių laisvę.

Kalbėdamas apie lenkų ei
nančius Amerikoje laikraščius, 
pažymėjo, kad iš keturių trys 
bjauriai atakuoja Trijų Did
žiųjų įvykusią konferenciją 
Jaltoje. Jis pataria tiems laik
raštininkams, kad pagalvotų, 
kur jie juos išleidinėja, Ame
rikoj ar Lenkijoj. Ypatingai 
šiame kritiniame karo mo
mente. Jei jiems rūpi Lenkijos 
tvarka daugiau negu Ameri
kos reikalai, tegul vyksta į 
Lenkiją ir ten daro tokią tvar
ką, kokia jiems tinka.

Kiekvienas Amerikos pilie
tis turi rūpintis šios šalies rei
kalais, o ne užsienio šalių 
tvarka.

Muller yra rimtas šalinin
kas Roosevelto karinės politi
kos, už tai Clevelando “Press 
Merrill” jį apkarūnavojo rau
donąja karūna. Jie matomai 
vis dar tikisi, kad naciška pro
paganda prieš “raudonuosius” 
turi svarbios reikšmės. Jų to
lūs manymas galima palyginti 
prie mažamečių protavimo. 
Pasaulis žengia į pažangą, So
vietų herojiški žygiai atidarė 
akis milionams žmonių ir kas 
dar drįsta ją niekinti, tas nie
kina save ir pasirodo kokis 
silpnaprotis jis yra.

Beje, Mueller savo kalboje 
štai ką priminė:

—Man vykstant į namus iš 
įkaro fronto, manęs prašė mū
sų kovūnai, kad, varde jų, at
sikreipčiau į darbininkus, ku
rie dirba karo industrijoj, kad 
visi paspartintų karo reikme
nų išdirbimą.

Toliau jis nurodė, kad karo 
laimėjimo dar negalima tikė
tis už savaitės ar kitos, nes

tapo 
veik- 
veiks

pasibrėžč 
ištik imes-

buvo pa
per

fabrikų gaminiai. Kiekvie
name vokiečių bute galima 
rasti apiplėštų okupuotųjų 
kraštų pėdsakus.

Beveik visuoše kamba
riuose — uniformuotų vo
kiečių paveikslai. Fotogra
fijos buvo atsiųstos iš Mins
ko, Smolensko, Kijevo, iš 
Paryžiaus, Briuselio, Ant
verpeno, iš įvairių miestų. 
Kur dabar yra tie “didvy
riai” paradine uniforma? 
Išmėtytų knygų, žurnalų ir 
popierių tarpe— fašistinės 
gaujos vadeivų portretai vi
sokiose pozose. Taip, čia jau 
vokiečiams nė fiurerio por
tretai nerūpėjo.

Stalupėnuose neliko nė 
vieno vokiečio, — visi išbė
go. Ko bijo vokietkos, pa
gimdžiusios žudikus ir plė
šikus? Kiekviena vokiečių 
šeima, kiekvienas namas da
lyvavo plėšime. Ir dabar vo
kiečiai gyvuliškai bijo atsa
komybės už padalytus nusi
kaltimus.

Tą pat mes matėme Šir
vintose. Ir ten vokiečiai bu
vo pavertę savo namus pri
siplėštų daiktų sandėliu. 
Daug jiems nepavyko išvež
ti. Bet daug kas yra kituose 
Vokietijos miestuose. Ten 
stovyklose, katorgoje, yra 
daug tarybinių žmonių. Ten 
eina mūsų kariai. Savo že
mėje, savo urve, savo galva 
vokiškieji žudikai ir plėšikai 
atsakys už savo baisius nu
sikaltimus.

P. Motiejūnas.
Rytprūsiai, spalio 27 d.

piktasis priešas laikosi despe
ratiškai ir iki jį galutinai su
naikinsime, dar reikės daug 
spėkų. Girdi, ta visa propa
ganda, kuri buvo vedama per
eitais metais, kad karas bus 
greit baigtas ir nereikia dau
giau gaminti kariškų reikme
nų, buvo naudinga priešui ir 
jo tarnai bandė tai skleisti na
mų fronte.
Iš Politines Akcijos Vieningu

mo Tarybos Susirinkimo
PAS-CIO komitetas 

užgirtas kaipo pastovus 
los įrankis, šis komitetas 
po direkcijos kontrole.

Direktorium tapo išrinktas 
Louis Hahn. Iki šiol jis buvo 
sekretorium Vienybės Board o 
nuo ACWU. Jis dirbo pas Jo
seph & Feiss Co. Išrinkus jį į 
tas pareigas L. Hahn turėjo 
apleisti senąjį darbą. Jam teks 
būti nuolat unijos raštinėje.

Kuomet apie tai užgirdo re
akcionieriai, neturėdami dau
giau ką sakyti, smarkiai susi
rūpino, kiek jis gaus algos. Bet 
į tai unija atsakė, kad tai uni
jos dalykas, kiek ji kam moka 
algos, ir patarė nesirgti sveti
ma liga.

Pirmiausis darbas kalbamo 
komiteto bus pasekmingai 
rengtis prie ateinančių rinki
mų. Susirinkime buvo pabrėž
ta, kad reikia stengtis, jog se
kančiuose rinkimuose būtų 
prašalintas iš senatoriaus pa
reigų, Valstijos Seimelyje, Wil
liam M. Boyd.

W. M. Boyd pereituose rin
kimuose buvo indorsuotas nuo 
CIO. Tačiau jis nesiskaitė su 
CIO pageidavimais ir davęs 
įnešimą Ohio Seimeliui, kad 
pravesti bilių, kad būtų le- 
gislatyviai balsavimai padalin
ti į distriktus, vietoj senosios 
sistemos.

Tas Boyd įnešimas sukėlė 
pasipiktinimą CIO ir PAC.

Tad komitetas 
dirbti, kad pakeitus 
niu asmeniu.

Tame susirinkime
reikštas pasipiktinimas 
1W & DWU atstovą 
Greenfield prieš “Cleveland 
Press” tilpusį editorialą, tuo
jau po Trijų Didžiųjų konfe
rencijos. Jis sakė, kad to edi- 
torialo autorius esąs to laik
raščio savininkas, Roy W. 
Howard. Tame rašte buvo iš
lieta bjauri tulžis prieš kalba
mą konferenciją. Lengvai bu
vo galima jausti, kad jame no
rima išgelbėti fašizmas, nes 
buvo užglostyta fašistų žiau
rumai. Išrodo, kad su tokia 
propaganda norėta suskaldyti 
Jungtinių Tautų vienybė. Tad 
visi susirinkimo dalyviai pasi
piktino tokia “C. P.” taktika 
ir pasimojimu išniekinti Roose- 
veltą, Staliną ir Churchillą.

Karo Veteranų Protestas
Prie Crilc ligoninės atsiun

tė apie 26 nacių karo belais
vius dirbimui reikalingų dar
bų. žinoma, po sargyba. Tie 
nacių belaisviai dainavo dai
nas, kurios yra draudžiamos 
nuo Karo Departmento. Sar
gas - kareivis Manual Shockey 
jiems draudė dainuot. Na
ciams tas nepatiko, jie puolė 
ant kario Shoekey su kumščio- 
mis grasindami. Shockey 
traukdapiasis atbulas reikala
vo nacių, kad laikytųsi prie 
tvarkos, o jei ne, tai jis šaus. 
Naciai neklausė, tai jis tą ir 
padarė. Tas nacis mirė.

Karys Shockey buvo civili
nio teismo teisiamas. Palei to 
teismo nuosprendį, kareivis ta
po pakeistas į naują vietą.

Šis įvykis atsitiko sausio 23 
d., 1945 m.

Tuo klausimu karo vetera
nai jau antrą protestą pasiun
tė į Fifth Service Command 
at Columbus from Cuyahoga 
County Joint Veterans Com- 
mision, kad daugiau nebūtų 
siunčiama naciai karo belais
viai prie tokių darbų, t. y., ka
rinių ligoninių.

Pono P. J. iŽurio Menkas 
Džiaugsmas

2uris paskelbė savo džiaugs- 
(Tąsa 5-iame pusi.)
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TALKON LIETUVAI
ŠIAULIŲ APSKR. DAUGELIS VALSTIE

ČIU JAU GRIŽO I SAVO ŽEME
VILKIJOS VALSČIAUS VALSTIEČIAI 

PATYS PASIIMA SAVO ŽEMĘ
Šiaulių apskrities žemės 

komisija 13-je valsčių atsi
dėjusi net energingai vykdo 
Aukščiausiosios Tarybos III 
sesijos nutarimus. Kai ku
riuose valsščiuose jau daug 
valstiečių sugrįžo į savo že
mę. Joniškio valsčiuje savo 
žemes atsiėmė 56 valstiečiai, 
Šiaulėnų valse. — 81 vals
tietis, Meškuičių valse. —30. 
Daugelis valstiečių žemę su
sigrąžino ir kituose vals
čiuose.

Valstiečiai, susigrąžinę 
savo žemės sklypus, tuojau 
griebėsi darbo. Gavę trau
kiamąją jėgą, paruošia savo 
sklypų žemę žiemkenčiam ir 
atlieka sėjos darbus.

Meškuičių valsčiaus, No- 
reikių kaimo, valstietis Sta
sys Tvaskūnas pasakoja:

—Dėkoju Raudonajai Ar
mijai, kad mus išlaisvino 
nuo buožių smurto. Įsigijęs 
arklį, apdirbu savo žemelę. 
Rugius jau pasėjau. Kai 
prisimenu okupacijos laiką, 
tai gero žodžio negaliu sa
kyti. Kai aš atėjau į savo 
sklypą, kurį man davė tary
bų valdžia, tai Klepecko ū- 
kio nuomininkas Jonas 
čiaučiulis mane sumušė ir 
išvijo iš sklypo. Esą, ta že
mė ne tavo, o mano pono. 
Dabar aš drąsiai sakau: ta 
žemė mano ir aš jos šeimi
ninkas. Nors pradžia sunki, 
bet, jausdamasis tikru šei
mininku savame sklype, nu
galėsiu visus sunkumus ir 
savo ūkį sutvarkysiu.

To paties valsčiaus Dau- 
gėlaičių kaimo valstietė An
tanina Sruogienė su širdgė
la ir pasipiktinimu pasakoja

savo pergyvenimus apie iš
kentėta sunku vokiečiu oku- v v v
pacijos laiką. Su ašaromis 
akyse ji kalba:

— Tik vokiečiams įkėlus 
koją, mano vyrą areštavo ir 
įmetė į kalėjimą. Likau vie
na. Iš Juozo Dailydės ūkio 
buvo mums paskirtas 8 hek
tarų sklypas. Savo pastan
gomis įsigijome sėklos, pasi- 
sėjom rugių, kviečių, zupe
riu patręšėme. Džiaugėmės, 
kad mūsų darbas ir prakai
tas atneš naudą. Bet kur 
tau... Kai norėjau derlių nu
imti, tai Dalydė pagrasino 
man galvą nukirsiąs, jei aš 
bandysiu vaikščioti po jo 
laukus. Nuleidau rankas. 
Ką aš jam galėjau padaryti, 
kai viena buvau likusi. Ven
giau susitikti Dailydę, kad 
jis manęs neįskųstų polici
jai. Taip mūsų darbo vaisius 
ir sunaudojo buožė. Džiau
giuosi, kad tie sunkūs metai 
jau praėjo. Dabar jaučiuosi 
laisva ir esu dėkinga Raudo
najai Armijai, kuri suteikė 
galimybę sugrįžti į mums 
priklausomą žemę.

Taip pačiais pergyveni
mais bei vargais nusiskun
džia ir kiti valstiečiai. Vie
nokiu ar kitokiu būdu jie 
buvo nuskriausti ir išvyti iš 
savo žemės sklypų. Tautinių 
kaimo valstietis Jonas Va- 
silkevičius, Gedvainių kai
mo valst. Juozas Galkus 
mums su entuziazmu pasa
koja, kaip jie, pagaliau, vėl 
tapo savų sklypų šeiminin
kai. Grįžusi tarybų valdžia 
jiems sugrąžino vokiškųjų 
buožių atimtą žeme.

S. Dalba.

Vilkijos valse. Bernotiškių 
kaim. gyventojai Ignas Žit
kevičius ir Kazys Žemaitis, 
nelaukdami žemės komisi
jos, pasiėmė savo anais ta
rybiniais laikais gautus 
sklypus, aparė ir jau apsėjo.

Valstiečiai Žitkevičius ir 
Žemaitis sako:

—Kaip tik sužinojom, kad 
valdžia grąžina mums žemę, 
nuo kurios buvom rungais 
išvaryti ir šunimis piūdomi, 
pakinkėm arklius ir aparėm 
rubežius. Jau užsėjom ir 
laukus.

Vilkijos valse, patys paė
mė savo žemę dar šie vals
tiečiai: Jurgis Vizbarai, 
Saulėtekio km., Jon. Kriau
čiūnas, Ruškonių km., Vla
das Petrauskas, Antanas 
Nekrošius, Zauniškių km., 
Juozas Dobrovolskis, Giri
ninku km. v
Buvę ir Tokių Atsitikimų

1940 m. iš Prano Kuzmic
ko, Vilkijos valse., Zauniš
kių km., tarybų valdžia bu
vo davusi kumečiui Antanui 
Nekrošiui 8 ha žemės.

Vokiečių okupacijos lai
kais buožės valstiečius nu
vijo nuo žemės, atėmė der
lių, o kiti net gyvulius bei 
padargus.

Tačiau Pranas Kuzmickas 
to nepadarė. Jis ne tik kad 
nenuvarė Nekrošiaus nuo 
gautos žemės, bet net padė
jo jam pasistatyti gana gra
žius trobesius.

Tačiau to pat valsčiaus 
buožė Antanas Rickevičius 
pasielgė su Antanu Kara

lium taip, kaip ir daugelis 
liaudies engėjų. Jis nuvarė 
Antaną Karalių nuo žemės, 
atėmė visą derlių, gyvulius, 
padargus ir net nugriovė 
jo pasistatytus trobesius.

Dabar Antanas Karalius 
vėl pradeda naują gyveni
mą.

Daugiau joks buožė jo 
trobų nenugriaus ir nevarys 
nuo savos žemės.
Aprūpinami žeme Tarybi

niai Darbuotojai
1941 m., pasitraukus Rau

don. Armijai, visame krašte 
pradėjo siausti fašistinis te
roras. Nebuvo aplenktas ir 
Vilkijos valsčius. Susiorga
nizavusi fašistinių teroristų 
gauja suėmė buvusius Vilki
jos valsčiaus tarybinius dar
buotojus: Juozą Bugvilą, 
Kalnaitį, Joną žakžeckį, 
Juozą Balsį, Kazį Marmą, 
Danylą, Juoz. Matulionį, Ad. 
Makarevičių ir nuteisė su
šaudyti. Pasikeitus komen
dantams, šie žmonės tik lai
mingo atsitikimo dėka išli
ko gyvi. Jie buvo keliais at
vejais tampomi po kalėji
mus, kalėjo Pravieniškių 
darbo stovykloje ir paleisti 
slėpės net kitose apskrityse.

Mokytojas Adomas Maka- 
revičius, per ištisus tris me
tus slapstydamasis, tik du 
kartu matė savo šeimą.

Dabar šie žmonės vėl grį
žo ir dirba Vilkijos valsčiu
je tarybinį darbą. Visi jie 
gauna po 1 ha žemės prie 
pat Vilkijos miestelio.

P. K.

Detroit, Mich. 
Vasario 21, 1945 

L. P. T. Komiteto Sekr.
L. Kavaliauskaite 
Brooklyn, N. Y.

Drauge!
Su šiuo laišku prisiunčia- 

me pluoštą aukų nuo Det
roito Skyriaus, Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto 
del pasiuntimo dovanų Lie
tuvos žmonėms. Aukų suma 
yra $400.00.

Tą sumą sudaro sekamai: 
Detroito Lietuvių Pilieti- 

nimo Pašalpos Kliubas iš iž
do $50.00; Aido choro kon
certe vas. 4 d. kolekta iš 
publikos $252.80; Aido cho
ro koncerto vas. 4 d. paren
gimo pelno dalis $97.20.

Aukautojų vardai tilps 
Vilnyje.

Draugiškai, J. Alvinas, 
fin. sekr.

A. Litvinienė, iždininke.

Lawrence, Mass.

Neapgaus Vokietis Žemaičio

Vardai Aukojusių Drapanų ir 
Kitokių Daiktų Lietuvos 

Žmonėms
Aukojo per Ig. Chuladą ir 

J. Rudį: J. Bukauskas, J. Ru
dis, Ig. Chulada, A. Račkaus
kas, V. Vaikšnoras, Wm. 
Brown. T. Tartoms, J. Mar
selis, J. Marselis, Jr., J. Šlei
vus, A. Kaupin, A. Karnilla, V. 
Valentukevičius, J. Žitkevi
čius, J. Zekas, M. Petrick, 
Ona Žilinskaitė (drapanų ir 
pinigų $5), B. Markevičius 
(drapanų] ir pinigų $2), N. 
Shantery, F. Stark, B. DiGio- 
nanni, B. Shlakis, R. Thom
son, A. Zak, V. Trakimas, J. 
Skirius, Pipin.

Aukojo per F. Zulą: M. 
Dvareckienė, A. Aleksionis, L. 
Kinderis, F. Zula, G. Urbonas 
pinigais $2.

Per kitus komisijos narius 
surinkta bei patys aukotojai 
pristatė: K. Kaziula, R. Ras- 
kow $5 pinigais, M. Janušis, 
J. Žilionis, B. Katinienė, P. 
Garnys, J. šiupetris, S. Pen- 
kauskas, Užkurienė, V. Taraš- 
kienė, J. Matukienė, P. Kru- 
konis, L. Gross, P. Cilcienė, A.

---------------------------------------------- ------------------------------------------------

Vokiečių Žiaurumai
Suvalkijoje

Visas hitlerišką grobikų 
traukimosi kelias per Lie
tuvą nužymėtas išdeginto
mis sodybomis bei nekaltai 
iššaudytais žmonėmis. Bet 
ypatingai sužvėrėjusių hit
lerininkų. žiaurumas pasirei
škė pasieninėse Suvalkijos 
dalyse.

Vokiečiai vakarinėje Su
valkijoje smarkiai ruošė gy
nimosi linijas: kasė apka
sus, statė bunkerius, šiems 
darbams buvo suvalyta išti
sų kaimų gyventojai. Pri
artėjus frontui, hitlerinin
kai stengėsi žmones varyti 
tolyn ir, nenorėjusius su 
jais trauktis, žudydavo. Jau 
dabar atrandama šimtai to
kių išžudytų žmonių.

Daugelyje vietų, išvarius 
galvijus į Vokietiją, specia
lios hitlerininkų komandos 
degino valstiečių sodybas. 
Taip buvo visiškai išdegin
tas didelis Bardauskų kai
mas (Gižų valse.) ir kiti 
gretimi kaimai. Alvito valse, 
deginant sodybas, sužvėrė
ję hitlerininkai nužudė 
daug moterų, kurios mal
davo budelių palikti bent 
pastogę.

Hitlerininkai traukdamie
si kai kur ištisai žudė visus 
lietuvius, nežiūrėdami am
žiaus nei lyties. Lankeliškių 
valse, valstietis Rinkevičius 
pasakoją:

— Frontui artėjant, visa 
mūsų šeima suėjo į sode iš
kastą griovį-slėptuvę. Pava
kare staiga visas kaimas 
prisipildė dūmų. Išlindau

pažiūrėti, kas darosi ir pa
mačiau keletą vokiečių ka
reivių su kaukuolėmis kepu
rėse padeginėjant trobesius. 
Kareiviai tuoj prie manęs 
prišoko, įsakė iškelti aukš
tyn rankas ir iškrėtė. Tada 
pažiūrėjo į slėptuvę, kažką 
tarp savęs parėkavo ir stai
ga vienas priėjęs į vidų svie
dė keletą rankinių granatų. 
Aš beprotiškos baimės ap
imtas, parkritau ant žemės.

Valstietis sunkiai atsidūs
ta, jo veide matosi baisių 
pergyvenimų žymės. Kiek 
palaukęs, tęsia:

Šautuvo buožės smūgiai 
mane prižadino. Pamačiau 
išdraskytus namiškių lavo
nus, o vienas vaikas dar de
javo. Vokiški budeliai pra
dėjo mane varyti keliu link 
Vokietijos. Paėjus vos kilo
metrą padangėje pasirodė 
tarybiniai lėktuvai. Mano 
oalydotai puolė į krūmus 
slėptis, o aš pasileidau pa- 
krūmiais bėgti kuo toliau 
nuo savo šeimos žudikų. Iki 
sutemų išgulėjau krūmuose, 
o nakčia laukais pabėgau 
nuo vokiečių.

Dabar Suvalkijos žmonės, 
rudojo teroro iškankinti, ne- 
teke sodybų, turto bei na
miškių, stoja į prieš trejis 
metus sugriauto gyvenimo 
atstatyma^ Nors karo meto 
sąlygos «la itin sunkios, jie 
drąsiai pakelia visus sunku
mus, nes žino, jog nugalėję 
tubs sunkumus, vėl galės 
kurti laimingą gyvenimą.

Vytautas Gavėnas.

Stiprus rudens vėjas. Stoviu 
Telšių ežero pakrantėje ir gė
riuosi juo. Vėjo gainiojamos 
vilnys, Vilnelės tik rieda, rie
da be atvangos.

Netoliese priplaukia prie 
kranto laivelis. Iš jo vikriai iš
šoka apyjaunis žemaitis ma
žu maišeliu rankoje.

—žuvavai? •— klausiu.
j—O, ne! Vegi iš salos kny

gų parsivežu ir dar šio* to, kas 
vokiečiams netiko. Buvau už
kasęs, rudmarškiniams atėjus.

žvilgteriu vieną kitą knygu
tę : “Trys Raudonosios Armi
jos savybės,” “Molotovas” ir 
kt.

—Skaitysi ? — klausiu .
j—O, kaipgi! Nors ir esu jau 

skaitęs, bet dar kartą perskai
tysiu. Laiko bus: nebereiks 
krūmais landžioti, naktimis 
nemiegoti. Tie smarvės taip ir 
tykojo į Germani ją išvežti. 
Septynis šaukimus buvau ga
vęs, bet kas ten eis: žinome 
“vokiškuosius pyragus.” Tik 
nužiūri pro langą, kad “ha- 
kenkreucai” ateina, tai ir švei- 
ti į krūmus.

Kartą pavakarėje veiziu — 
prieš pat nosį du vokietukai 
beatsiranda. Susigriebiau. Puo
lu prie jų. ir, viena ranka ro
dydamas į čia pat esančius 
krūmokšnius, šaukiu: “parti
zanai!” Kita gi ranka bandau 
parbdyti, jog jų bent 10 yra. 
Išgąstis mano veide nemažas 
buvo, susiduriu su vokietukais. 
Jie, žinoma, galvoja, jog esu 
partizanų išsigandęs, nes taip 
suko atgal, kad aš nė nepa
stebėjau, kur jie dingo. Kitą 
dieną, pasakojo žmonės, buvo 
daug atėję, — bet ir manęs 
neberado. Bene vokietukui pri
gauti žemaitį. Negana, kad sa
vuosius sukišo žemėsna, tai 
dar kitų užsimanė. '■

—O j Raudonosios Armijos

lietuviškuosius junginius eisi? 
—klausiu.

—Negi, aukštaičiams išėjus, 
atsiliks nuo jų ir žemaičiai. 
Varstotas ir be manęs pasto
vės !

Ilgai žiūrėjau į tolstantį že
maitį ir galvojau: taip, Žemai
tija pateiks sąskaitą vokiškie
siems grobikams ne tik už jų, 
bet ir už jų protėvių kryžiuo
čių piktadarybes.

Laisvūnas.

Vilniuje Paruošti Darbui Visi 
Kino-Teatrai

Kinofikacijos Valdybos ži
niomis, Vilniuje jau paruošta 
darbui visi 6 kino-teatrai. Šiuo 
metu veikia 3 kino-teatrai: 
“Pergalė,” “Mūza” ir “Auš
ra.”

Iš Laiškų
Laiškutis iš Bayonnės 

Skamba:
“Gerbiamas Dranga: Šia

me laiške rasite čekį už 
$17.50. Tai yra Laisvės če
kis, kuri mudu su drg. Čiur
liu užprocevojome per dien
raščio vajų.

“Mudu nusprendėme tą 
uždarbį paaukoti Lietuvos 
vaikučiams.

“Drg. A. Bimba, aš nuo 
savęs ačiuoju jums ir visiem 
jūšų pagelbininkam už jū
sų pasišventimą ir atlikimą 
tokio didelio darbo dėl nus
kriaustos Lietuvos liaudies.

“Pasilieku spausdamas 
jūsų dešinę, J. Stanelis.”

Ačiū jums, gerieji drau
gai, už auką ir už įvertini
mą mūsų pastangų sušelpti 
Lietuvos žmones, taip skau
džiai nukentėjusius nuo na
cių okupacijos ir karo.

Chuladienė, A. Borisow (Den- 
wers), O. Vaitkevičienė, E. 
Krelikauskienė, P. Gariup, P. 
Millius pinigais $2 ir pastorė
jo baksus dėl išsiuntimo į New 
Yorką surinktų daiktų. D. Kir- 
mela savo trokeliu parvežė 
baksus.

Sutvarkymu surinktų daik
tu] ir sudėjimu į baksus dau

giausia darbavosi: A. Chula- 
dienė, S. Penkauskas ir V. 
Krelikąuskas.

Savo automobiliais važinėjo 
surinkimui aukojamų daiktų: 
Ig. Chulada, V. Krelikauskas 
ir A. Taraška.

Suaukoti daiktai susidėjo 
veik išimtinai tik iš drapanų ir 
apautuvų. Daugelis paaukojo 
labai geri] ir gražių drapanų.

Su pirmu siuntiniu iš mūsų 
kolonijos pasiųsta 753 svarai. 
Pasiuntimas ir apdrauda kai
navo $15.91. Jau gautas atsa
kymas, kad mūsų siuntinys 
priimtas Brooklyne ir tuojau 
bus persiųstas į Lietuvą.

Jau ir vėl yra atneštų daik
tu] pas B. Chuladą į krautuvę. 
Dar kiek daugiau surinksime 
ir vėl pasiųsime. Prašome vi
sų, kurie turite aukoti daiktų 
dėl Lietuvos žmonių, tuojau 
juos pristatyti pas B. Chula
dą į krautuvę, 164 Park St., 
Lawrence.

Jei negalite pristatyti patys, 
praneškite per telefoną A. Pa
raškai, 34498, arba S. Pen- 
kauskui — 5809, atvažiuosime 
paimti.

Rengiame Puikų Koncertą 
Lietuvos Pagalbai

Maple Parko bendrovė, Su
sivienijimo Liet. Darbininkų ir 
Literatūros Draugijos kuopos, 
bendrai rengia koncertą, kovo 
11 d., 2 vai. po pietų Liet. Pi
liečiu] Kliubo svetainėje.

Nuo šio koncerto visas pel
nas eis Lietuvos nuo karo nu- 
kentėjusiem pagalbai. Dėl to ir 
šios apylinkės geriausi daini
ninkai ir muzikai apsiima vel
tui dalyvauti koncerto progra
mos išpildyme.

Įžangos tikietai jau parda
vinėjami, juos galima nusipirk
ti pas vietos veikėjus.

Apylinkės kolonijų, Lowell, 
Haverhill ir Nashua, prašome 
tą dieną nieko nerengti, bet 
dalyvauti mūsų koncerte.

Po koncerto bus užkandžių 
pare; kurie norėsite pavalgy
ti, įsigerti, pasisvečiuoti su sve
čiais programos pildytojais, 
įsigykite tikietus iš kalno. Ti- 
kieto kaina vienas doleris.

A. Chuladienė Buvo ant 
Operacijos

A. Chuladienė, kuri dau-

Worcester, Mass.
Kas Veikiama Meno Reikalais

Šių didžių demokratijos 
prieš fašizmą kovų laikotar
piu, mūsų žmonės žino, kad 
visos pastangos turi tbūti su
koncentruotos karo laimėjimui. 
Daina, poezija iš kovų lauko 
tveria istorinį šio periodo la
pą, skatina kovotojus greičiau 
laimėti ir galutinai sumušti 
priešą fašizmą.

Namu fronte, daina ir mu
zika eina ta pačia vaga, lošia 
svarbią rolę, nors- ir pusėtinai 
pasunkėjusiose aplinkybėse, 
nes su ilgomis darbo valando
mis ir apsunkinta transporta- 
cija prisieina skaitytis.

Karas ypatingai palietė mū
sų. chorus, nes ten buvo susi- 
spietęs jaunimas, kuris šian
dien randasi įvairiuose karo 
frontuose. Karo audrų nusta
tytose aplinkybėse tenka veik
ti ir mūsų Aido Chorui. Ai- 
diečiai buvo sustoję praktika
vimą per tūlą laiką, nes gydy
tojas reikalavo, kad mokyto
ja pasitrauktų poilsiui nuo di
rigavimo pareigų. Virš metus 
laiko prisiėjo Worcesterio pu
blikai, mylinčiai dainas, apsi
eiti be jų ir laukti drg. Karso- 
kienės sveikatos susti prie jant.

Pagaliau, buvo smagi cho- 
riečiams naujiena, kuomet ko
vo mėnesį, 1944 m., drg. Kar- 
sokienė pareiškė, kad ji jau 
vėl bandys Aido Chorą mo
kinti.

Aido Choras per 29 savo 
gyvavimo metus, per visą lai
ką stovėjo su demokratiniai 
nusistačiusiomis organizacijo- 
mis ir išvien kovojo prieš re
akciją, už geresnes darbo 
žmonių sąlygas ir laisvę. Ai
das savo kovingomis dainomis 
šaukė liaudį budėti ir kovoti 
už šviesesnį rytojų. Ir kad ir 
trumpam laikui ję sustojimas 
dainuoti buvo labai slegiantis 
laikas dainos mylėtojams. Da
bar choriečiai vėl smagūs, kad, 
yadoavujant drg. Karsokienei, 
•jie gali lavintis ir dainuoti, o 
dainos mylėtojai jaučiasi pa- 
linksmėję.

Pradėjus pamokas, pasirodė 
yra reikalingas platesnis ir 
dainų repertuaras, kad būtų 
galima sėkmingai išpildyti

giausia darbavosi sutvarkymu 
ir sudėjimu į baksus aukotų 
dėl Lietuvos žmonių daiktų, po 
išsiuntimui daiktų, už keletos 
dienų, buvo suimta aklosios 
žarnos uždegimu ir turėjo pa
siduoti operacijai, Operacija 
buvo pasekminga. Ligonė 
sveiksta ir stiprėja.

A. Taraška.

programas parengimuose. Sui 
širdingomis mokytojos pastan
gomis ir choriečių kooperaci
ja, darbas buvo atliktas. Laike 
pusmečio Aido Choras septy
nis kartus patarnavo įvairioms 
organizacijoms. Jis išsimokino 
eilę vėliausiu laiku Meno Są
jungos pagamintų dainų.

(Tąsa 4-me pusi.)

RAUDONASIS KRYŽIUS
I

Ginkluotoms mūsų 
Jėgoms reikia Raudo
nojo Kryžiaus patar
navimų.

Raudonajam Kry
žiui reikia mūsų do
lerių.
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WORCESTER, MASS.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Užbaigiant sezoną buvo ma
nyta susimokinti operetę, arba 
šiaip veikalą, bet pasirodė, 
kad dėl susidėjusių daugelio 
aplinkybių nebuvo galima nau
ją veikalą susimokinti, kad su
vaidinti pasitikimui Naujų 
Metų. Tai programa sudaryta 
iš įvairių dainų, tam buvo pa
sirinktos kaip kurios dainos iš 
Grigučio operetės ir vieno ak
to viena scena suvaidinimui. ši 
operetė mūsų kolonijoj buvo 
vaidinta porą kartų su pasi
sekimu. Taigi, kada publikai 
nebuvo pilnai paaiškinta, kad 
čia tik dalis tos operetės per
statoma, tai prasidėjus keistis, 
tūliems nebuvo aišku. Tas įvy
ko per rengėjų neapsižiūrėji
mą..

Bet šiuo tarpu aidiečiai rū
pestingai ruošiasi prie šio se
zono užbaigimo. Jo užbaigi
mui choriečiai ir mokytoja su
koncentravo jėgas, kad tinka
mai paruošus scenai trijų 
veiksmų operetę “Kada Kai
mas Nemiega,“ kurią išleido 
Meno Sąjunga.

Manoma, kad ši operetė bus 
suvaidinta balandžio mėnesį. 
Taigi, gerbiamieji, jeigu nori
te sužinoti, kada Lietuvoj kai
mas nemiegojo ir kodėl, tai 
tėmykite garsinimus ir ruoški
tės pamatyti šią operetę.

Senas Aidietis.

Pasipuošė ir Atjaunėjo 
Lietuvių Svetainė

Ji bus demokratinių lietu
vių tvirtovė. Veltui priešai 
džiaugėsi iš nelaimės, jie ne
laimėjo. Worcesterieciai labai 
retai rašo žinių į Laisvę, IŠ 
vienos pusės, tas gal ir gerai, 
nęs dienraštyje palieka dau
giau vietos .svarbiems raštams, 
bet taip pat pasilieka spraga, 
kad atrodo, jog worcesterie- 
čiai demokratijos fronte ne
veikia arba sušlubavo savo pa
reigose, arba nemato reikalo 
palaikyti ryšius su kitomis ko
lonijomis, pranešant apie savo 
veikimą. Gal net susidaro opi
nija, kad laike šių didžiųjų 
žmonijos kovų, tai Worceste- 
ris ima vakacijas. Bet nieko 
panašaus nėra.

Worcesterio demokratiniai 
lietuviai darbuojasi, laiko už
ėmę savo pozicijas, jas neuž
leidžia reakcijai, visokiais bū
dais remia greitesnio karo lai
mėjimo pastangas, teikia pa
ramą kare nukentėjusiems. Gi 
reakcionieriai nei piršto nepa
judina karo laimėjimo pastan
goms, jie yra, kaip kokia sun
kenybė žemelei. Taigi, kada 
demokratinis pasaulis kovoja, 
kad kartą ant visados pasiliuo- 
savus nuo fašistinės sunkeny
bės, tai aišku, kad demokra
tiniai lietuviai mūsų kolonijoj 
negali nuošaliai pasilikti.

Gaisras smarkiai buvo suža
lojęs Lietuvių svetainę, bet da
bar ji jau gražiai atbudavota. 
Svetainė, tai yra pažangių, de
mokratinių Worcesterio lietu
vių kultūros centras ir demo

kratijos tvirtovė.
Rugpjūčio 12 d., 1944 me

tais, ta nelaime ištiko Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos svetainę. Gaisras prasidėjo 
žemutinėj kliubo patalpoj ir 
dasigavo iki didžiosios svetai
nės ir iki buvo užgesintas, tai 
pusėtinai buvo salė sužalota. 
Gaisro buvo padaryti dideli 
nuostoliai. Ir tai tokiu laiku, 
kada medžiaga brangi, kada 
energija yra sukoncentruota 
karo laimėjimui... Nusidžiau
gė ne vien Worcesteryj, bet ir 
kitur anti-Iietuviai, demokrati
nių lietuvių priešai. Džiaugėsi 
“Amerikos Lietuvyj“ Gabrie
lius, sakydamas, būk ši svetai
nė, tai buvo “lietuviams gė
da.“

Bet jų džiaugsmas buvo per 
ankstyvas. Svetainė ištaisyta ir 
labai gražiai įrengta. Ji tie
siog atjaunėjo. Už tai daug 
kredito priklauso Draugijos 
valdybai .

Pasigedo “Lietuvybės”
Lietuviški pro-naciai žiau

riai puola demokratiniai nusi
stačiusius lietuvius. Tai senas 
jų puolimas. Jų “argumentai“ 
nieku nesiskiria nuo Goebbel- 
so “argumentų“ Jiems visur 
“gręsia bolševizmo pavojus.“ 
Kaip hitlerininkai puolė de
mokratinį pasaulį, taip ir Wor
cesteryj e priešai demokratijos 
puola demokratinius lietuvius. 
Puolė jie Lietuvių Svetainę nuo 
pat jos pradžios. Puolė ją 
įvairiose formose. Kodėl ? 
Kam ?

Lietuvių namas, 29 Endicott 
St., turi audringą istoriją, kurią 

aš čia neminėsiu. Tik trum
pai noriu priminti jos rolę nuo 
.laiko jos perėjimo suvienytom 
lietuvių draugijom. Teko per
nešti audrą skilimo, 28 metai 
atgal. Namo valdonais patapo 
pažangūs, geros valios lietu
viai, kurių nusistatymas buvo, 
kad lietuvių tauta gali laisve 
džiaugtis būdama laisvųjų tau
tų pasaulyje.

Lietuvių Svetainė per virsi 
ketvirtadalį šimtmečio buvo- ir j 
yra centras demokratinio iri 
kultūrinio lietuvių veikimo.* 
Čia buvo suvaidinta visi istori-l 
niai lietuvių, veikalai, kurie, I 
perstatė lietuvių tautos kovas, 
prieš jos amžinuosius priešus 
kryžiuočius, kaip tai: “Kry
žeivis,” “Piliniečiai,” “Rutvi- 
lė,“ “Živilė,“ “Kauno Pilies 
Išgriovimas,“ “Mindaugis“ iri 
kiti. Čia buvo suvaidinta visa 
eilė operečių ir mažesnių vei
kalų. Čia išsimokino lietuviu 
kalbos ir rašybos daugybė • 
jaunuolių, čia virš ketvirtada-| 
lis šimtmečio, kaip dainuoja 
Aido Choras. Čia apsivienijo, Į 
išaugo ir namo savininku pa
tapo Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystė, čia augo ir stip
rėjo ir kitos kultūros ir ap- 
švietos bei savišalpos organi
zacijos. šios svetainės durys 
visada buvo atdaros kovojan
tiems už laisvę, kovai prieš fa
šizmą, tą baisiausių, pasauliui 
nelaimių nešėją, čia sueidavo

nai, kurie krito kovoj už žmo
nijos laisvę, kovoj prieš fašiz
mą dar Ispanijoj — Antanas 
Mazurka ir Franas Bublis.

Ir šią demokratijos tvirtovę 
anti-Iietuviai nuolatos puolė. 
Kas gi nepamena “garsiojo“ 
Bagočiaus, kuris j ieškojo tūks
tančių dolerių SLA pinigų? 
Kas neatsimena pastangų, kad 
atplėšus Lietuvių Knyginą nuo 
šio namo ? Kiek reakcionieriai 
nrilandžiojo j valdiškas vie
tas su visokiais išmislais ir 
skundais? Ar seniai pp. R. ir 
I), visur landžiojo su skundais, 
j i oš k o d a m i nelietu visk ūmo,
bolševikiškumo ir kitokiais už
metimais? Ar jie jau pabaigė 
puolimą, ar jie susilaikys nuo 
tolimesnių savo piktų misijų? 
Tenka abejoti, jeigu bent jie, 
kartu su savo Goebbeliais nu
dardėtu i pragara, tai gal ta
da ... ‘

Dabar salė naujai ištaisyta 
ir įrengta. Bet ir vėl Gabrie
lius “Amerikos Lietuvyj,“ ir 
“Keleivio“ reporteris No. 3. ir 
No. 4, iš naujo daro puolimus. 
Jie šaukia, kad lietuvių svetai
nė surusėjo, kad ant jos sienų 
“rusiška kazoka šoka.“

Pasiskaitęs tas “žinias“ sku
biu Į Lietuvių Svetainę persi
tikrinimui? štai ir salė, žiūriu, 
dairausi, niekur ant sienų ne
matyti kazokų šokant. Pieši
nys, kuris virš estrados gais
ro buvo sugadintas, kuris bu
vo pieštas Smelstoriaus pagal 
operą “Orpheus,“ kuris su lie
tuvybe nieko bendro neturėjo, 
liko pakeistas. Matyti, kad 
kaip Gabrielius, taip ir “Ke
leivio“ reporteris nieko nesu
pranta nei apie dailę, nei apie 
lietuvybę. Jiems no lietuvybė 
apeina, bet fašizmas ir hitle- 
rizmas. Jie tikėjosi, kad Lietu
voj hitlerizmas naują žmogų 
išperės. Dabar mato hitleyiz- 
mo galą, tai įpuolę desperaci- 
jon visur kabinėjasi. Tikru
moj jie lietuvių tautai yra toki 
prieteliai, kaip Hitleris vokie
čių tautai. Jeigu lietuvių tau
ta būtų pavesta jų valiai, tai 
jie ją tuojau suvokietintų. 
Jiems Smelstorio nupiešta gru
pė žmonių perstatė laisvę, ly
gybę ir teisę.

Naujas paveikslas vaizduoja 
Lietuvoj rugiapjūtei pasibai- 
bus — žmonės, užbaigę darbą, 
susirinkę pasilinksminimui. Ro
dosi, kad patsai piešinys pa
sako, kad Lietuvos žmonės jau 
pasiekė laisvės, lygybės ir tei
sybės gadynę ir tą atsiekė per 
kovas. Taigi, aš sveikinu Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gystę už gerai atliktą darbą.

Žinias Surinkęs.

LOWELL, MASS

ir pirmutiniai lietuviai kovu-

LAISVĖS BAZARAS 
Kovo-March 16, 17 & 18th 

GRAND PARADISE HALL 
318 Grand St., B’klyn, N. Y.

t__________

Laisvės bazarui aukų lau
kiame iš visos Amerikos. Lais
vė yra visos Amerikos pažan
giosios lietuvių visuomenės 
dienraštis, visos Amerikos rei
kalas yra rūpintis šiuom ar 
tuom prisidėti prie bazaro.

Vasario 18 dieną, Lietuvių 
Literatūros Draugijos 44-tos 
kuopos įvyko susirinkimas, 
nors jis įvyko netikėtai. Tan
kiai būdavo sunku sušaukti 
narius į susirinkimą, gi dabar 
patys draugai sudarė gražų 
suėjimą. Ir čia kilo klausimas, 
kad atidaryti kuopos susirin
kimą ir aptarti greituosius rei
kalus. Taip ir padaryta.

Susirinkime kuopos finansų 
raštininkas drg. J. Blažonis ra
portavo, jog dabar jau yra pa
simokė jusiu narių už šiuos me
tus 28, o 6 dar ne, nes perei
tais metais turėjome 34 na
rius. čia platokai diskusuotas 
klausimas naujų, narių gavi
mo, rišant klausimą su 30 me- 
tų Draugijos gyvavimu ir ju
biliejiniu naujų narių vajumi,. 
Nutarta visai kuopai rūpestin
gai darbuotis vajuje — šie-1 
Idant prie to, kad gauti ne 
mažiau 5 naujus narius iki lie
pos pirmai dienai, o po pir
mai liepos darysime kitą pasi- 
skyrimą, kad šiais metais ga
lėtumėm gerai padidinti kuo
pą. Kuomet buvo manyta tam 
darbui rinkti komisiją, arba 
vajaus reikalą palikti tik kuo
pos valdybai, tai visi draugai 
urmu pasisakė, kad visa kuo
pa imsis darbo, dirbs, kad gau
ti naujų narių į šią brangią 
apšvietos draugiją, šiame pa
sisakyme buvo jaučiamas drau
gų tikras širdingumas. Ir ti
kiu, kad draugai laikysis savo 
duoto žodžio, o pasekmėj to, 
mes visi bendrai gausime nau
jų narių ir išpildysime savo 
vietinę kvotą.

Centralinio Archyvo klausi
me irgi gražiai pasisakyta. 
Nutarta panaudoti mums pri
siųstas blankutes ir nieko ne
laukus pradėti rinkti to darbo 
sveikinančias aukas, šiame su
sirinkime dalyvavo viena 
draugė iš Peabody, Mass. Ji 
labai interesavosi mūsų susi
rinkimu ir tarimais. Draugė 
Anna sako: “Ir aš noriu ši
tam gražiam darbui pasidar
buoti. Peabodieciai prisidės 
prie jo.“ Ji teiravosi, ar galė
tų gauti pas mus blankas. Pa
tariau jai kreiptis į Laisvę 
šiuo reikalu. Ji taip ir pada-

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
j (KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veseiijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

: BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

rys. Kaip būtų gražu, kad 
draugai peabodieciai pasitar
tų ir ten sutvertų Lietuvių Li
teratūros Draugijos kuopelę. 
Ten gyvena geras draugas 
Martinas Petkevičius ir kiti 
demokratiją mylinti lietuviai. 
Jie lengvai galėtų tą darbą 
Įvykdyti šiais metais, šiais me
tais sukanka jau 30 metų, 
kaip ALDLD gyvuoja ir savo 
knygomis, savo raštais mokino 
ir mokina, kaip galima ap
šviesti lietuvius, kaip suval
dyti reakciją prieš progresą ir 
apginti civilizaciją nuo beky
lančių juodųjų ir rudųjų fa
šistinių gobštojo kapitalizmo 
išperų.

Kaip šiandieną pasaulis bū
tų laimingas, jeigu jis būtų 
tvarkomas sulyg’ to mokslo 
dėsniais ir sulyg tuo ideologi
niu supratimu, kaip mūsų LLD 
mokina! Nereikėtu baisiu ka
rų sūkuryj milijonams jauni
kaičių ir nekaltiems civiliams 
žūti.

Gerbkime ir auginkime LLD 
eiles visur, nes jos skleidžiama 
.apšvieta šiandiena yra aiš
kiausia, kaip bile kada pir
miau. Tai yra stipriausias pro
žektorius į naujos žmonijos 
ateitį.

Jeigu draugai, Peabody lie
tuviai, tuomi svarbiu reikalu 
susirūpintų, aš mielai sutik
čiau pas juos nuvažiuoti ir 
jiems daug tame padėti. Už
tikrinu, kuopelę ten suorga- 
nizuotumėm. Draugai peabo
dieciai, savo mintį pareikškite 
man šiuo adresu: J. M. Kar-j 
son, 14 Madison St., Lowell, 
Mass. Peabody privalo įeiti į 
LLD geografiją šiame svarbia
me laikotarpyje.

Grįžtant atgal prie 44-tos 
kuopos susirinkimo tenka pa
sakyti, kad čia kitų klausimų, 
kaip Lietuvos šelpimas, kuo
pos finansinis klausimas ir 
kuopos būsianti parengimai— 
nebuvo, liesta. Neraportuota ir 
iš Laisvės ' vajaus pasekmės, 
nei dienraščio bei apskričio 
parama nesvarstyta tuo supra-

timu, kad susirinkimas įvyko 
nešauktas ir netikėtu laiku. 
Taip sakant, spontaniškai. Tas 
viskas palikta sekančiam susi
rinkimui, kuris yra šaukiamas 
kovo (March) 11 dieną, 4 va
landą po pietų, Liet. Piliečių 
Kliube, 338 Central St. Tatai 
įvyks tuoj užsibaigus Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugystės 
susirinkimui, čia bus galutinai 
nutarta ir tas klausimas, ar 
šis laikas tinka kuopos susi
rinkimams laikyti, ar ne. Suei
kime visi į susirinkimą, tai bus 
geriausias įrodymas, jog tin
ka. O. jei ne, tai vėl visi pa
sirinksime geresnį laiką, ka
da galime visi dalyvauti.

Katrie ateis ir prisirašys šia
me susirinkime prie LLD 44- 
tos kuopos, bus specialiai kre
dituojami. Mūsų kolonijoj yra 
dar nemažai gerų lietuvių, ku-|
rie nepriklauso prie LLD. Net 
ir Laisvės skaitytojai nevisi 
priklauso. Tad, “Welcome,” 
visi draugai! Dabar yra jubi-
liejinis vajus naujų narių.

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros 
Draugijos 44-tos kuo
pos valdybos narys, 
J. M. Karsonas.

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

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

Darome ir Pritaikome Akinius

<’
Frances Beaudoin

SOUTH BOSTON, MASS. j

Metinis Bankietas j
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa 7-tam Apskričiui

Sekmadienį,

4 Kovo-Mareli
376 BROADWAY
Pradžia 5 vai. vakare

Koncertinę Programą Išpildys
IGNAS KUBILIŪNAS, ROBERTAS NIAURA, 
FRANCES BEAUDOIN (Kurgoniūtė), VYRU 

KVARTETAS, HELEN ŽUKAUSKAITĖ, akompanistė.

ALDLD švenčia savo gyvavimo 30 metų jubiliejų. 
iJo atžymėjimui yra rengiamas šis iškilmingas bankie
tas. Į jį suvažiuos draugės ir draugai iš visos Mass, 
valstijos. Čia bus pagerbta D. Lukienė (worcesteriete), 
7-to Apskr. sekretorė, kuri per 10 metų nuoširdžiai dar
buojasi šios organizacijos labui. Kviečiame visus daly
vauti. KOMISIJA. Ignas Kubiliūnas

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway , 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
8TAGG 2-504S

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GAUKITE SAU

Extra Raudonų Punktų

uy

I ž
donų punktu dovanai!
toti riebalai vis dar labai rei
kalingi dirbt karo lauko mais
tams ir kitiems būtiniems da
lykams.

kiekvieną panaudotų rieba- 
avarą Kaukite po du rau- 

Paxar-

GELIA NUGARĄ?
VARTOK KARŠTĮ!

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

RED CROSS PLASTER
BACK PLASTER

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6728.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-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 161h St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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Antradienis, Vasario 27, 1945

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Pradėjo Veikti Grybų 

Džiovykla
Vilniaus apskrities Vartoto

jų Kooperatyvų Sąjunga pa
leido darban Vilniaus mieste 
grybų džiovyklą. Grybai su
perkami iš valstiečių. Džiovyk
loje jie džiovinami ir kartu 
konservuojami žiemai.

Tūkstančiai Jau Atgavo Žemę .
Alytaus apskr. Iki spalio 25 

d. gautomis žiniomis Alytaus 
apskr. žemės fondą sudaro 8.- 
491 ha. Tarybiniai naujaku
riai dabar susigrąžino 5.789 
ha žemės. Savo žemę atgavo 
1.295 darbo valstiečiai, 1940 
—1941 m. gavę žemės; že-! 
mei naujai gauti paduota 1935 
pareiškimai. Iš jų 452 jau pa
tenkinti.

Biržų apskr. žemės fondą 
sudaro 26.838 ha. Atsiėmė 
žemę 1.784 darbo valstiečiai. 
Naujai paduota pareiškimų 
žemei gauti 1.420. Be to, nau
jakuriai gavo 325 karves ir 
89 arklius.

Kauno apskr. žemės fondas 
41.073 ha. Patys susigrąžino 
žemę 1085 asmenys 6.021 ha 
bendro ploto. Iki šios dienos 
žemei gauti naujai paduoti 2.- 
007 pareiškimai. 709 prašy
mai jau patenkinti. 1.30,7 ha 
paskirta pagalbiniams ūkiams. 
Atlikta inventarizacija 
ūkyje. Darbo valstiečiams 
.duoti 42 arkliai ir visa 
karvių.

541 
per- 
eilė

Japonai Išmušti iš Ma 
nilos Priemiesčių

Manila, vas. 26. — Jungti
nių Vasltijų kariuomenė at
ėmė iš japonų San Isidro ir 
Montablan miestelius, rietoli 
į žiemius nuo Manilos, Fili
pinų sostamiesčio.

Vokiečių Tankų ir Laivų Nai 
tinimas Rytų Fronte

a-

Kėdainių apskr. žemės fon
das 48.078 ha. žemę susigrą
žino 633 darbo valstiečiai, že
mei gauti naujai paduota 679 
pareiškimai. Iš jų 528 jau
tenkinti. Valstiečiams perduo
ta 49 karvės ir 21 arklys.

Marijampolės apskr. žemės 
fondas — 10.777 ha. Patys že
mę susigrąžino 387 naujaku
riai. žemei gauti naujai pa
duota 815 pareiškimų. Aps
krityje užplanuota 12 pagal
binių ūkių.

t

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Laisve—Liberty, Lithuanian . Daily -

Jauni Vyrai
Lengvas sandėlyje darbas, textile; 

pakilimai; 5 dienos.
1412 Broadway, 4-tos lubos

Personnel Department
(49)

nuolat;

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS. 

71’/jc i Valanda 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.

Panevėžio apskr. Žemės 
fondas — 3.889 ha. Patys su
sigrąžino savo žemę 4248 dar-

I bo valstiečiai, 9.445 ha bendro 
ploto. Naujakuriams perduo
ta 290 karvių, 46 arkliai, že
mei naujai gauti pareiškimus 
padavė 1.468 asmenys. 528 
pareiškimai jau patenkinti ir 
žemė jiems paskirta.

Raseinių apskr. žemę susi
grąžino 261 asmuo; jie atsi
ėmė 1.632 ha. Daug Raseinių: 
apskr. valsčių neseniai išva-: 
duota ir tik dabar juose pra-į 
dedami žemės pertvarkymo' 
darbai. Tada galutinaii išaiš-i Lausche kelbg 164
kės .r žemes fondas. Del to. rjo o pamin6jimui 
aukščiau nurodytiem duome-;^^ R blikos isikūri.
nys neapima v.sos apskrities. ! mo h. pl.aj._ Qhio pi|iečill)

Rokiškio apskr. žemes fon-Įkad apvaikščiotų tą iškilmę, 
das — 20.204 ha. Patys susi-, 
grąžino žemę 672 darbo vals
tiečiai, 4.391 ha ploto, žemei 
gauti naujai paduoti 1.297 pa
reiškimai, iš jų 1.240 jau pa
tenkinta. Be to, apskrityje jau 
įsteigti 3| pagalbiniai ūkiai 75 
ha bend»;p ploto.

Seinų apskr. žemės fondas 
— 8.246, ha. Patys žemę susi
grąžino 351 darbo valstietis 
2.038 ha ploto, žemei gauti 
naujai paduoti 642 pareiški
mai. Patenkinta 525. Apskri
tyje į žemės fondą paimti 175 
vokiškųjų kolonistų ūkiai.

Švenčionių apskr. žemės 
fondas 15.643 ha. Patys žemę 
susigrąžino 322 darbo valstie
čiai, 2.532 ha ploto, žemės 
naujai gauti pareiškimų aps
krityje paduota 1.187. Paten
kinta — 579. Įsteigti 9 pagal
biniai ūkiai.

Trakų apskr. žemės fondas

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
“Press’e,” būk gubernato-

Lausche kaipo 
“of the 
Lithua-

skamba 
dideles 

kur

Toliau Zuris sakė, kad jam 
tai prisiuntė 
esančiam prezidentui: 
American Friends of 
nia in Ohio.”

Tame pareiškime 
sekamai: “Aš kreipiu
domes link šios dienos, 
Sąjungininkai išliuosavo Lietu
vą iš nacių jungo.”

Aš manau, kad Zuris nela
bai džiaugiasi Tarybų Lietuvos 
Respublika, nes mažai apie tai 
rašė. K ■

' t Penktas;puslapis >

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

M

TOOL DESIGNERS
PATIKRINTOJAI

BRAIŽYTOJAI
DETALININKAI
KOPIJUOTOJAI

Būtinam Lokaliniam ir Užmiesčio Kontraktam. 
Neribotos Taikos Metu Progos. 

Reikalingas AtliekamUmo Pareiškimas.

DESIGN SERVICE COMPANY
3 William St., 120 Liberty St.,
Newark, N. J. New York City.

■i (19)

Vyrai Vidaus Ruošai
DIENĄ AR NAKTĮ

I
51 VALANDŲ , SAVAITĖ $34.44

Puikus aukštos rūšies viešbutis.
Kreipkitės tik tie, kurie pasitenkinate 

savo | darbu.

KREIPKITĖS: MR. ŠJOBERG

ABELNAI FABRIKO
DARBININKAI

75c Į VALANDĄ
40 Valandų Savaitė 

Laikas ir l’usė už Viršlaikius. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA

CERTIFIED MALT EXTRACT CO.
68 THIRD ST., BROOKLYN

TRIANGLE 5-1490
(Vienas blokas nuo Carroll St. Stoties 
8th Ave. Subve F & GG Traukiniais)

(48)

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. i New York.

(52)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai

Consolidated Edison Company 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
4 Irving Place, Manhattan

(52)

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. (50)

■-.L '

$

s?f

i I
REIKIA MERGINŲ

Lengvas linksmas fabriko darbas. 
Nuolat. 48 valandos. $23.40 pradžiai.

ANTROS LUBOS
105 Lorimčr St., Brooklyn.
...(49)

TYPISTE
JAUNA 

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

BILŲ IšSIUNTĖJOS 
GREITA TYPISTĖ
Gera prie skaičiavimo.

Linksmas vidurmiestyje ofisas 
5’/2 dienos, nuolat.

Gera proga.
TRAFALGAR 4-0710.

(49) i

(X)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir 

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.

Maskva. — Vas. 24 d. so
vietinės jėgos sunaikino bei 
sunkiai sužalojo 139 vokie- _ 28.500 ha. Patys žemę at- 

' čių tankus ir nušovė 8jų įsiėmė 194 darbo valstiečiai 
lėktuvus, O kariniai Sovietų 886 ha ploto, žemei gauti nau- 
laivai pietinėje Baltijos Jū- jai paduota 1.815 pareiškimų, 
ros dalyje nuskandino dari Iš jų 834 pareiškimai jau pa
du nacių transporto laivus tenkinti. Viso paskirta 4.431 
ir vieną karinį laivuką.

NACIŲ SKELBIMAI
London. — Berlyno radi

jas skelbė, kad vokiečiai 
šiauriniame Dunojaus šone, 
į šiaurvakarius nuo Buda
pešto, atėmę iš rusų pozici
jas arti Kemendo. Jie taip 
pat sakėsi atrėmę Sovietų 
atakas vakarinėje Neisse u- 
pės pusėje tarp Gubeno ir 
Goerlitzo. Gubenas yra visi
škai’raudonarmiečių apsup
tas. Niekas kitas nepatvir
tina tų Berlyno skelbimų.

ALDLD 7-to Apskr 
Reikalu

die-
Bos-
376

Šaukiamas Posėdis
Brangūs draugai ir draugės, 

7-to apskričio valdybos nariai, 
mūsų apskrityje susidarė la
bai svarbių klausimų rūpestin
gam aptarimui ir greitam vei
kimui, todėl yra šaukiamas 
valdybos posėdis, kovo 4 
ną, 11 valandą ryte, So. 
tone, Liet. Pil. Kliube, 
W. Broadway.

Visos valdybos pareiga da
lyvauti posėdyje. Apart kitų 
reikalų, šie du bus svarbiausi: 
jubiliejinis naujų narių vajus 
ir prakalbti maršruto klausi
mas. šaukėjai pageidauja, kad 
ir šiaip Bostono kolonijų vei
kėjai dalyvautų valdybos po
sėdyje ir dalykų apkalbėjime.

Prašome visų pribūti į ski
riamą laiką, tad viskas eisis 
punktualiai.

LLD 7-to Apskr.
Pirmininkas,
J. M. Karsonas.

Bsi

ha žemės.
Ukmergės apskr. žemės 

fondas — 34037 ha. Patys že
mę susigrąžino 1.701 darbo 
valstietis, 9450 ha bendro plo
to. Naujai gauti žemei paduo
ta 514 pareiškimų.

Utenos apskr. žemės fondas
— 19.425 ha. Patys žemę susi
grąžino 209 darbo valstiečiai. 
Naujai gauti žemei paduoti 
504 pareiškimai. Iš jų jau pa
tenkinta 340 ir paskirta 4.020 
ha. Pagalbiniams ūkiams iš
skirta 1.071 ha.

Vilniaus apskr. žemės fon
das — 23. 825 ha. Patys susi
grąžino žemę 360 darbo vals
tiečių, 4.716 ha ploto. Naujai 
gauti žemei paduota 1.300 pa
reiškimų. Iš jų patenkinta jau 
310. Apskrityje paimta į fon
dą 237 vokiečių kolonistų 
ūkiai.

Zarasų apskr. žemės fondas
— 15.837 ha. Patys žemę at
siėmė 1.002 darbo valstiečiai, 
9.733 ha ploto. Paduota pa
reiškimų naujai gauti žemei 
844, patenkinta 326, ir paskir
ta 2.667 ha. Karvių naujaku
riams duota 203, arklių 45.

Tuo tirpu neturime žinių iš 
kitų apskričių, kurios ką tik 
išvaduotas ir kuriose vyksta 
darbo valstiečiams okupacijos 
metu padarytų skriaudų ati
taisymas.

Visame krašte tūkstančiai 
1940-1941 m. naujakurių jau 
atgavo savo žemę, lygiagrečiai 
sukurta ir daug šimtų naujų 
ūkių, kuriuose dabar šeiminin
kauja buvę Raudonosios Ar
mijos kovotojai, partizanai, 
mažažemiai ir bežemiai.

Tarybų Lietuvoje žemę vėl 
valdo tikrasis jos šeimininkas 
—darbo valstietis.

Trys Svarbūs Biliai Priduoti 
Ohio Seimeliui

Tie biliai yra State Fair Em
ployment Practice; priduotas 
per atstovą Metzenbaum. An
tras yra: Youth Vote (SJR-5). 
Trečias: Special Interest 
Group Libel; priduotas atsto
vo Morris Lipsher, Youngs
town. Tas bilius taikomas, kad 
uždrausti atakuoti ypatą už jo 
įstikinimus. Tie trys biliai yra 
pilnai remtini.

Prašome AFL, CIO, negrų 
o r g a n i z a c ijų ir American 
Youth for Democracy, taipgi 
plačios visuomenės juos remti.

VAMZDŽIŲ KROVĖJAI
PRIE PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ

TURI BŪT STIPRŪS 
B. F. GILMOUR CO., INC. 

152—41st ST.; BROOKLYN.
STERLING 8-0700.
I(49)

APVALYTOJAS — DIENOM 
valandų savaitė.. Proga viršlaikiam. 

Nuolatinis darbas. 
MILTON SAUNDERS.

550 — 7th Aye., N. Y. City 
 į (19)

4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.

•_____________________________________(48)

PAGELBININKAS PRIE TROKŲ
Patyrimas nereikalingas. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Nuolatinis darbas.
TELEFONUOKITE HUMBOLDT 3-4867.

(50)

Kambarių Tvarkytojos
DIENĄ AR NAKTĮ

Maudynių Tvarkytojos
45 VALANDŲ SAVAITĖ 

$24.83.
Puikus aukštos rūšies viešbutis.

Kreipkitės tik tos, kurios pasitenkinate 
savo darbu.

KREIPKITĖS: MRS. LAWES

PRINCE GEORGE HOTEL
15 East 27th St. New York.

(52)

MERGINOS-MOTERYS
Būtinai! Skubiai! 

Kritiškas!! Karinis Darbas
MAŠINŲ OPERATORĖS

Patyrimas nereikalingas.
PILNO LAIKO DARBAS 
48 VALANDŲ'SAVAITE 

3:30 IKI VIDURNAKČIO
Atsineškite gimimo certifikatą ir 
kreipkitės j U.S.E.S., 600 Bloomfield 

Ave., Bloomfield, N. J., ar į
Eastern Tool & Mfg. Co.

129 BLOOMFIELD AVE.
BLOOMFIELD, N. J.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių
.  (52)

MOTERYS
Pakavimas ir abelnas darbas fabrike 

GERA ALGA.
100% KARINIS DARBAS.

RICHARD GREEN & CO.
441 W. 167TH ST., N. Y. C.

(48)

■

1

1J

40

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

Vardai Mosčių, ir Nuo 
Kokių Ligų Pagelbsti

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

Kaina1—1 oncas $1.00 
No. 2. M. J. SVILPA’S Salve. Re
commended as an application for ex
ternal pains. Šita mostis prašalina 
įvairius paviršutinius skausmus. 
Skausmus Kojų, Rankų, Pusiau, 
Sprando. Naudojama pagelbai nuo 
Nutirpimo, užsišaldymo, skaudėjimo 
Sąnarių ir Muskulų; Kosulio nuo 
peršalimo. Šita mostis maloniai šil
do ir prašalina įvairius skausmus.

Kaina—2 oncai $1.25 
No. 3. M. J. SVILPA’S Miracle Salve. 
A remarkable remedy for skin irri
tation. Šita Mostis Stebuklingai gel
bsti nuo daugybės įvairių Odos ligų 
it nuo kitokių ligų. Prašalina išbė- 
tlmus, 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.
mostis 

nuoir

Šita 
prašalina įvairius niežėjimus 
Poison Ivy.

Kaina—$1.25 už 2 oncus. 
Mano antrašas:

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

Vietiniam—63 Putnam St.

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.

REIKALINGI
MEDŽIO KRAUSTYTOJAI

BŪTINA PRAMONĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

40 VALANDŲ SAVAITĖ
J. GIBSON McILVAIN CO.

58TH & WOODLAND AVĖS.
PHILADELPHIA, PA.

(50)

BILŲ IŠSIUNTĖJAI 
GREITI TYPISTAI
Geri prie skaičiavimo.

Linksmas vidurmiestyje ofisas
5i/o DIENOS. NUOLAT

Gera proga,
TRAFALGAR 4-0710.
.. (49)

(48)

Vyrai j >

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

Proga išmokti 
operuoti chemišku

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.

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.

(48)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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 

\ (48)

PORA
D2IANITORIUS IR PATI

Pastoviui, patikimas vyras grupei iš G šeimų 
apartmėiitinio namo. Aprūpinimai ir ant 
ant antrų lubų 4 kambarių rūmai suteikiama. 
Turi suprasti apie pečių ir atlikti nedidelius 

pataisymus.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

TELEFONUOKITE 
DELAWARE 3-6227.

Parsiduoda labai graži <arma su 
saliūnu, upelis vingiuoja per lauką, 
namas labai geras su gražiais kam
bariais. Applegarth Hotel, Apple
garth & Prospect Plains Rd., 
Hightstown, N. J. Telefonas Hights
town 135-R-l. i (48-53)

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

PASTOVŪS DARBAI HIGH 
SCHOOL BAIGUSIOMS

Dideliame wholesale 
grosefy kompanijos ofise

5 DIENŲ SAVAITĖ

CH1CKERING 4-1100
Extension 66.

(52)

TYPISTS
Pageidaujama mokančių 

stenografijos.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

NUOLAT
Didelė finansų įstaiga.
Pokarinės galimybės.

KREIPKITĖS Į ROOM 1230

90 BROAD ST.
NEW YORK CITY.

.(48)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
 . (51)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 ir MOTERYS
Mieruoti mAterljį, pervyniojimul Užbaigtas 
Materijas ir markiuoti labelius. 5 Dienų Sa

vaitė. Gera Alga. Geros Darbo Sąlygos.

1412 Broadway, 4-tdš luboš
Personnel Department.

(51)

TYPIST
Mokanti stenografijos, 

atydi, sąžininga, su kelių metų patyrimu. 
PRADINĖ ALGA $32 I SAVAITĘ 
Su gera ateitim. Linksmos darbo sąlygos.

Telefonuokite Mr. Kuney 
CALEDONIA 5-7800

(51)

TYPIST-EXPORT. PATYRUSI.
TYPIST - BILŲ IŠSIUNTINĖJIMO 
RAŠTININKĖ, UŽSAKYMŲ RAŠ
TININKE - WHOLESALE GRO- 
SERIŲ DEPARTMENTS FILE 
RAŠTININKE, PAGELBINE KNYG- 
VEDĖ, GERAI SKAIČIUOJANTI. 
5 DIENŲ SAVAITE. PASTOVŪS 
DARBAI. TELEFONUOKITE 
WA. 5-9500. too)

4

-

T

I

COMPTOMETER OPERATORE 
DICTAPHONE OPERATORE 

OFISO DARBININKES
GEROS SKAIČIAVIMUOSE

5 DIENŲ SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSE UŽ 

ŠEŠTADIENIUS.
NUOLATINIS DARBAS 

GERA POKARINE ATEITIS.
S. & W. FINE FOODS, INC.,
160 CHARLES ST., N. Y. C., 

CHELSEA 2-2600.
(49)

4

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl
  (48)

RAŠTININKES
FILE RAŠTININKES

TYPISTS
Šiek-tiek suprantančios 

Stenografiją.
IBM OPERATORĖS

Insurance casualty and fire.
GEROS VALANDOS

KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ

1 PARK AVEk» N. Y. CITY.
(prie 33rd St.)

(52)

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 SubvČ iki 14th St.' 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

4(48)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI SIETAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA

S

f

<w
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Būti Uždaromos Nuo 

Pusiaunakčio

Bazarui Dovanos

Sgt. Edward Zakaraus
kas Lankėsi pas Tėvus

Ana. Piliečių Kliubo* šeimi
ninkas Juozas Zakarauskas vi
sada linksmas, kada sugrįžta 
vienas iš jo sūnų, atostogoms 
ir tuomi savo džiaugsmu visuo
met dalinasi su savo draugais. 
Taip buvo ir šį sykį: Praeitą 
penktadienį, 23 d. vasario J. 
Zakarauskas linksmai reporte
riui pranešė, kad sugrįžta jo 
sūnus saržentas Edward as Za
karauskas.

Kai šie žodžiai tilps Laisvė
je, tai Sgt. Edwardas Zaka
rauskas gal jau bus išvykęs 
atgal tarnybon, nes jis buvo 
gavęs tik 36 vai. (2 dienų) 
atostogas.

Linkime saržentui sėkmin
gos tarnystės, o tėvams Za
karauskams neužilgo sulaukti 
savo sūnų sugrįžtant iš tarny
bos ant visados sveikais ir 
linksmais.

Būkite Laisves Bazaro 
Darbininkui Mitinge

Prisirengimas bile, kuriam 
svarbiam visuomeniškam dar
bui reiškia sėkmingą to darbo 
pradžią ir puikias pasekmes. 
Tai dėl to yra šaukiamas ir 
Laisvės bazaro darbininkų, su
sirinkimas taip iš anksto. 
Anksti susiplanuosime ir pasi- 
skirstysime darbais, geresnės 
bus pasekmės.

Laisvės bazarų sėkmingu
mas ir glūdi tame, kad didelis 
būrys laisviečių — dienraščio 
skaitytojų, skleidėjų ir priete-

lių — dalyvauja iš anksto pla
navime ir surengime. Kad jie 
tą viską apvainikuoja dideliu 
trijų dienų darbu, veikliu da- 
lyvumu bazare.

Visu. Laisvės bazaro darbi
ninkų susirinkimas įvyks šio 
trečiadienio vakarą, vasario 
28-tą, Laisvės salėj, 419 Lo
rimer St. Prašome visus ga
linčius padirbėti bent viename 
iš daugeriopų bazaro darbų 
atvykti į šį susirinkimą.

Laisves Administracija.

Turėta Gražus Koncertas
ir Smagus Pažmonys

Sgt. Willie Tursky
Petras Satkus pranešė repor

teriui, kad buvo parvykęs 30- 
čiai dienų atostogų saržentas 
William Tursky.

Willis svečiavosi pas savo 
motiną Mrs. Mary Tursky, 12 
Meserole St., ir pas savo dė
dę Petrą Satkus.

Sgt. Tursky buvo sužeistas 
ir jo parvykimas buvo dėl su- 
sveikimo ir sustiprėjimo. Tre
čiadienį, vasario 21, saržentas 
vėl išvyko tarnybon.

Motina, dėdė ir mes visi lin
kime Willie sėkmingos tarnys
tės ir laimingai sugrįžti užbai
gus šį karą.

Iš Aido Choro Veiklos
J sparčiai augantį nariais 

Aido Chorą, praeitą penkta
dienį dar įstojo dvi narės, tai 
Mar. Misevičienė ir Alice Sta
siūnas.

Praeitose repeticijose paren
gimo komisija raportavo, kad 
dėl priežasties Jono Valenčio 
ligos, šį pavasarį nebus gali
ma rengti operetę. Dėl to nu
tarta ji atidėti iki rudeniui, o 
dabar rengti koncertą.

Operetei buvo paimta La
bor Lyceum svetainė 6-tą die
ną gegužės. Ji dabar atsakyta 
ir svetainės savininkas sutiko 
ją chorui rezervuoti iki rude
niui. Pavasariniam koncertui 
nutarta paimti Piliečių Kliubo 
svetainė, tą pačią dieną, tai 
yra, 6-tą gegužės. Tačiau Am. 
Piliečių Kliubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas patarė 
chorui pakeisti dieną. Sako, 
gegužės 6-ta išpuola sekma
dienį, o jums (chorui) ir Kliu- 
bui bus patogiau rengti šešta- 
tadienį, gegužės 5-tą dieną. 
Tai turbūt choras sutiks su 
J. Zakarausko pasiūlymu ir 
savo koncertą rengs šeštadie
nį, gegužės 5-tą dieną, Am. 
Piliečių Kliubo salėj, 280 Un
ion Avė., Brooklyne.

Operetės rengimo komisija 
pasilieka ta pati, o koncerto 
surengimui išrinkta nauja ko
misija.

Choras nutarė pasiųsti pa
sveikinimo ir užuojautos laiš
kutį artistui Jonui Valenčiui, 
linkint jam greito ir sėkmingo 
pasveikimo.

Vasario 24-tos vakarą, Ir
ving Plaza Ballroom, New 
Yorke, įvyko Pabaltijo Kultū
rinės Tarybos 5-tas metinis 
koncertas ir balius. Vakaras 
visapusiškai pavyko, jeigu ne
skaityti trūkumo vaišių.* Lai
mėjo pirmieji prie stalo. Pas
kiau pribuvusiems neišteko. 
Bet tai buvo viskas, kiek ko
misija galėjo šiose sąlygose su
rankioti - gauti.

Koncertinę programą pradė
jo Antano Pavidžio orkestrą, 
kuri po programos smagiai 
grojo ir šokiams.

Vieno Laakso, suomė stip
raus ir jau vidutiniai prala- 
vinto balso sopranas, sudaina
vo kai ką suomiškai, taipgi 
angliškai. Jai akompanavo 
Aldona Anderson.

Latvių Choras, vadovauja
mas Saros Gibet, gana skait
lingas išsilaikęs, karo mažiau 
paliestas, negu mūsiškis, ka
dangi jis ir pirm karo didžiu
moje susidėjo iš senimo. Gana 
gražiai dainuoja. Dainavo 
Melngailo ir Vitols kompozi
cijas.

Lillian Jameson, latvių so
listė, lydima Ainos Martinson,

Maža ar didelė jų grupė 
dalyvauja, jie visada sukelia 
audrą entuziazmo. Taip ir šį 
kartą publika nenorėjo jų par
leisti, nežiūrint, kad progra
moje buvo paskutiniai, publi
ka jau ilgokai pasėdėjus.

Vakaro pirmininkas A, Bim
ba trumpai perstatė, kad šio 
vakaro, kaip kad ir kitų Pa
baltijo Kultūrinės Tarybos 
pramogų, tikslas yra dvejo
pas : Susipažinti su kaimyniš
kų tautų kultūrinėmis jėgo
mis, o iš vakarų gautu pelnu 
kovoti prieš fašistinę propa
gandą tose tautose. Prašė pri
sidėti ir su aukomis. Publika 
suaukojo su virš $160.

Ch. Dirba, latvių veikėjas, 
perskaitė rezoliuciją, prašan
čią Valstybės Departmento 
prašalinti iš Washingtono bu
vusių, fašistinių Pabalti jos am
basadų gūštas. Rezoliucija 
priimta vienbalsiai.

Po programos mažai kas te- 
siskubino namo. Smagūs šo
kiai, pažintys ir pažmonys tę
sėsi iki 1 vai. Ir muzikantam 
sustojus baliavotojai dar ne
norėjo skirstytis, tarsi norė
dami iš anksto atsiimti už at

Kainų Administracija 
Vėl Prašo Talkos

Kainų, Administracija vėl 
atsišaukė liuosnorių savo ko
vos prieš infliaciją į divizijai. 
Liuosnoriai vyrai i-v moterys 
prašomi kreiptis į 1775 Broad
way, kambarys 209, New Yor
ke.

Liuosnoriai prašomi paauko
ti ne daugiau 5 vai. per savai
tę.

Statys Daugiau Laivų
New Yorko Navy Yard, 

Brooklyne, šiomis dienomis iš
leido tarnybon laivus Benning
ton ir Bon Homme Richard. 
Pradedama kiti du laivai, lėk
tuvų vežėjai, po 27^000 tonų. 
Taipgi čionai ir apylinkės lai- 
vastatyklose tikimasi greitu 
laiku pabudavoti dar 14 įvai
rių laivų.

Siuvėjų Žiniai

gražiai ir prasmingai davė dai
ną iš “Samson et Delila” ir po
rą kitų. Ypatingai jausmingai 
ir švelniai ji sudainavo latviš
kąją “Meitencs dziesmą” — 
mergelės dainą.

Vladimir Padwa, garsusis 
estonų pianistas - kompozito
rius, skambino Chopin’o Ba
ladę No. 3, savo kompozicijos 
rinkinį Europos tautų melodijų 
ir Estonian Rhapsody No. 2, 
taipgi savo kompozicijos ir po
rą kitų. Skambina puikiai. Jam 
pradėjus skambinti, jauni, mu- 
zikališki žmonės suskubo sa
lės priešakin, kad pagauti 
kožną garsą ir rankų veikmę. 
Jie pažįsta muzikos meistrą jį 
išgirdę.

Biruta Ramoška ir vėl dai
navo nepaprastai gražiai, tar
tum pirmu kartu ją girdi. Ji 
taip pažįstama, miela ir kartu 
nauja. Jos daina švelni, ir ga-
linga. Ji pradėjo su

Nakčia iškilęs gaisras ap- 
artmente, 305 57th St., Brbok- 
lyne, išvijo iš namų vienmarš
kiniais 200 šeimynų. Kai kurie 
nespėjo nei ploščiaus užsivilk
ti, išbėgo apsisupę blanketais.

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą farmą, 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)

einančius šeštadienius, kada 
baliai reikės baigti su 12-ta 
valanda.

Publikos buvo gražios. Ma
tėsi grupės svečių - viešnių iš 
•Newarko, Bayonne ir kitų kai-
myniškųjų vietų.

Pabaltijo Kultūrinė Taryba 
dėkinga visiems programos 
pildytojams, taipgi atsilanky
mu ir aukomis parėmusiems 
jos darbą. Pelnas šios pramo
gos bus pavartotas tolimes
niam leidimui Baltic Review, 
informacinio buletino.

Rep.

Majoras Perspėjo 
Kainų Lupikus

Kalbėdamas iš miestavos ra
dio stoties WNYC majoras La
Guardia pereitą sekmadienį

Amalgameitų Siuvėjų Unijos 
54-to Lietuvių Skyriaus mėne
sinis ir ekstra susirinkimas 
įvyks 28-tą vasario, 1945 m., 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vakaro.

■ Šiame susirinkime bus ren
kamas Skyriaus užrašų sekre
torius, nes buvęs, Kazimieras 
Nečiunskas, dėlei pablogėju
sios sveikatos, atsisakė toliau 
sekretoriauti. Bus ir daugiau 
svarbių reikalų svarstymui. 
Dalyvaukite visi.

J. Nalivaika,
Pildančios Tarybos 
Sekretorius.

Nepamirškime Cery 
Žinių Darytojus

Didieji amerikiečių ofensy- 
vai vyksta Europos vakarinia
me fronte ir Pacifike. Mes 
džiaugiamės geromis žiniomis. 
Bet nepamirškime, jog tų ži
nių gerumui kas nors pasiau
kojo, kas nors praliejo krau
ją.

Sužeistų karių gyvasties gel
bėjimui ir sveikatos grąžini
mui reikia mūsų kraujo. Pa
aukokite puskvortę. Jeigu jū
sų sveikata prasta, Raudona
sis Kryžius jūsų kraujo neims, 
o jeigu gera, davimas puskvor- 
tės jums nieko nekenks, ta
čiau ta puskvortę išgelbės ke- 
no nors gyvastį.

Brooklyne kraujo priėmimo 
centras randasi 57 Willough
by St.

Mr. ir Mrs. Richard Rose, 
80 m., rasti uždusę gasu savo 
namuose, 3227 Hull Ave., 
Bronx. Jie išbuvę mirusiais per 
pora dienų. Uždusę verdamam 
vandeniui užliejus ugnį.

“Man perspėjo prekiautojus žuvimi
ir paukštiena nelupikauti. Jis 
sako, kad tūli žuvimi prekiau
tojai taip įsidrąsinę, jog ėmę 
iki 36 centų už svarą porgies, 

dinę dainą. Akompanavo Al- kuomet joms lubine kaina yra 
dona Andei’son.

paskiau dai- 
hills of Gruzia,”

įsakė motinėlė,
navo “The
Mednikoff’o ir “Let my song,’
Charles, taipgi dar vieną, prie

Paskutinis su dainomis buvo 
Aido Choras, mūsiškis, vado
vaujamas Aldonos Anderson. 
Choras įspūdingai paaugėjęs. 
Linkėtina jam laikytis dideliu 
ir dar augti. Ir gerokai susi
dainavęs, nežiūrint naujų jė
gų prisidėjimo. Choras, kaip 
ir visi programos dalyviai, 
buvo prašomas daugiau dai
nuoti.

Radiševo šokėjų grupė bai
gė programą su Sovietų Są
jungos tautų liaudies šokiais.

21c svarui. O už paukštieną 
vietomis reikalauta net iki $1.

Majoras sakė, kad peržen- 
gėjai kainų bus baudžiami vi
su griežtumu.

MIRĖ
Adaline Peterson - Petru- 

kaitienė, 75 m. amžiaus, 810 
Knickerbocker Ave., Brook
lyn, mirė vasario 25 d., Brook
lyn State ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj,

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO. 

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Ąrti 14th St. 

Akis ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija šapo]
Telef.: GR. 7-7553 ......... ~........

< 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

šokėjų dalyvavo nedaug, ka
dangi Irving Plaza scena ma
žytė. Didžiosiose scenose jų 
šokėjų grupė susidaro ir po 
kelias dešimtis. Mažesnėse 
scenose dalyvaują po mažesnę 
grupę ir viena diena gali taip 
atbūti po kelias programas.

660 Grand St., Brooklyne. Bus 
palaidota vasario 28 d., 2 vai. 
po piet, Alyvų kalnelio kapi
nėse. Paliko nuliūdusį vyrą 
Juozapą ir tolimesnius gimi
nes. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Majoras LaGuardia ir Mrs. 
Anna Rosenberg, Karinės Dar
bo Pajėgos Komisijos direkto
rė šiai apylinkei, išleido ben
drą pareiškimą dėl uždarymo 
įstaigų nuo pusiaunakčio.

Uždaryti nuo pusiaunakčio 
įsakymas pradėta vykdyti nuo 
pusiaunakčio pirmadienį, 26- 
tą vasario. Tačiau ši pirma sa
vaitė nebūsianti imama labai 
griežtai. Kur jau iš anksto bu
vo numatytos svarbesnės pro
gramos ir kur jų per staigus 
panaikinimas sudarytų didelių 
sunkumų, ten jos dar galės 
dieną kitą veikti iki 'galutinai 
persitvarkys. Vienok iki atei
nančio pirmadienio, kovo 5- 
tos, turi būti viskas persitvar
kyta ir būsią griežtai reika
laujama pildyti.

Užsidaryti nuo pusiaunak
čio turės visokios įstaigos, 
apart restauranų, užsiimančių 
pardavimu tik valgių.

Norėdamos pasinaudoti tuo 
patvarkymu ir daugelis kito
kių įstaigų prašančios jas pri- 
skaityti prie duodančių val
gius. Nustatymui, kas prie to
kių bus priskaitomi, paskirta 
specialė taryba. Numatoma, 
kad pasakymo, jog davė prie 
alaus ar degtinės šmotelį deš- 

’ ros ar silkės nebus gana gavi
mui leidimo laikyti įstaigą at
dara per naktį. Reikės pirmes
nės prekybos dokumentais įro
dyti, kad įstaiga iš tikrųjų val-

I gydino žmones.
Visokį nesusipratimai su bo- 

■ linėmis, bilijardais ir t.t. bus 
i sprendžiami Department of Li- 
i censes. Šokių salių, kabaretų 
| problemas riš Policijos Depart- 
mentas.

Vyresnieji Vyrai Bus 
i Draftuoti Karui

Aprobuojama, kad naujas 
patvarkymas draftuoti 30 iki 
33 metų amžiaus vyrus New 
Yorke palies apie 75 tūkstan
čius vyrų. Paliks tik “būtinai 
ir nuolatos reikalingus“ svar
biausiom karo industrijom. 
Taipgi paliks, kad ir ne būti
niausius, bet dirbančius karo 
industrijose vyrus, kuriems 
jau suėjo 34 iki 37 metų.

Virš 2,000 žydų, organizaci
jų delegatų dalyvavo konfe
rencijoj, sušauktoj svarstyti 
žydi] pabėgėlių nuo hitlerizmo 
šelpimą. Konf. įvyko Manhat
tan Center, vasario 25-tą.

Daiktais
Nellie Venta, gražią peleni

nę.
Pinigais

Iš Baltimore, Md., drg. P. 
Paserskis prisiuntė blanką, au
kavo sekamai:

Po $5: ALDLD 25 kp. ir 
Lietuvių Moterų Mezgėjų 
Kliubas.

Po $1 : O. Striušienė, J. Del
tuva, J. F. Deltuvienė, P. Pa
serskis.

Po 50c: Stasys Vaitkus, S. 
Mack, E. Stankevičienė.

Po 25c: K. Mikolaitis ir K. 
Milinauskas. Viso $16.

Pavieniai. Po $5: Charles 
Balchunas, Brooklyn, N. Y., K. 
Melinkevičius, Brooklyn, N. Y., 
Louis Pultin, Rochester, N. Y. 
Tillie Urbaitienė (sykiu duktė 
Anne ir sūnus Frank), Brook
lyn, N. Y.

Po $3: V. Žilinskas, Brook
lyn, N. Y., M. Rainienė, Phi
ladelphia ,Pa.

Po $2: Nellie Venta, Brook
lyn, N. Y., M. Kairienė, Phila
delphia, Pa., J. Vaivada, Ro
chester, N. Y., M. & M. 
Yakščiai, Woodhaven, N. Y.

Po $1: A. šatrauskas, Ali
quippa, Pa., M. Bendinskas, 
Summerlee, W. Va., Ed. Raki- 
ta, Pittsburgh, Pa.

rijonos Stulpinienės, Flint, 
Mich. Du tuzinu moteriškų no
sinių, labai puikiai išsiuvinėta, 
taipgi 5 “Guest Towels.” Rei
kia pasakyti, kad drg. Stulpi
nienė įdėjo labai daug darbo. 
Labai puikiai išsiuvinėta 
“Guests Towels” ir nosinės. 
Tai bus gražus papuošalas ba
zare. Apart dovanų, ji taipgi 
prisiuntė angliškai parašytą 
poeziją, tinkamą prie dovanų.

★ ★ ★

Laisvės bazaras įvyks 16, 
17 ir 18 dienomis kovo, Grand 
Paradise Ballroom, 318 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

Balandžio 1-mą bus pradė
ta rinkliava drabužių išdalini
mui per UNRRA karo sunai
kintose srityse.

šiam raštui einant spaudon, 
gavom gražių dovanų nuo Ma

Taksy Specialistas
(Tax Specialist) 

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Taxes on properly assessments 
affecting individuals, partner
ships and Corporation are given 

■ special attention.
Home office address 

Stanley P. Zubawicz 
111 Ainslie Street, 

Brooklyn, N. Y.
Tax Attorney and Accountant.

(52)

LITUANICA SQUARE 

Restaurant 
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

282 UNION AVK 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.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į ^arc

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kaimos 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck lr Maujer Sts. 

BROOKLYN •, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

....... ; ■ ■ . ....... ... ..........................

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

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

Persodinanti Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

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

Jules, Jurgensen.

VERI-THIN RYTHM... 17-j.w.l Pr.d.io. 

movement Smartly styled yellow 

. 13171

ROBERT 
701 Grand St. 
TeL ST. 2-2173

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




