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Puida gimė Setų kaimo, Le- 

kenių valsčiuje, šakių apskri
tyje. Jis yra parašęs apie 20 
knygų, kurių žinomesnės “že
mės Giesmė” ir “Geležinis Vil
kas.” Be to, jis yra daug kny- '

Prem. Churchill Sako, Kryme 
Nutarta Gelbėti Pasaulį, 

O Ne Diktuoti Jam

gų išvertęs iš kitų kalbų.
Velionio palaikai palaidoti 

šalę jo žmonos, Plateraitės- 
Puidienės, mirusios prieš kele
rius metus. Ji taipgi buvo ra- : 
šytoja.

Kiek mums žinoma, prieš; 
1940 metus Kazys Puida ėjo
išvien, su tautininkais. Kaip jis' ,, t v _ , , .
laikėsi vokiškosios okupacijos į Krymo Konferencijoj Nužymėta teisingiausia Galima hiena 
metu, mums nėra žinomai ta-. Tarp Lenkijos ir Sovietų, Pareiškė Churchillas 
ciau, jeigu rašytojas nubėgo su r j v

vokiečiais į Vokietiją, bet pa-J 
si liko Lietuvoje, tai tenka 
n.vti, kad jis ėjo išvien su 
tuvių tauta prieš josios neprie-1 
telius, vokiškuosius plėšikus.

tarybinės Lietuvos žemelė

London, vas. 27. — Angli
jos premjeras Churchillas 
įkalbėjo seime, jog prezid. 
Rooseveltas, maršalas • Sta
linas ir jis pats Krymo kon
ferencijoj siekė pasaulį gel- 

■ beti nuo pragaišties, o ne 
Dir- diktuoti jam. Jis užtikrino, 

jog Vokietija bus taip nu- 
pramonė

m a

AMERIKOS ARTILERIJA APŠAUDO COLOGNE DIDMIESTĮ
_ _..---------------------------------------------------------------------------B ---------------

■a

Smetonininkų - fašistų 
va skelbia:

“...Dr. Jonas Šliupas ir įginkluota1 ir jos 
gen. V. Nagius iš Lietuvos pa- taip aprėžta, kad vokiečiai 
sišalino j užsieni paskutinėmis i------- ----------------------

dienomis bolševikams okupuo
jant Lietuvą.”

Nesiimame spręsti, kiejk ši 
fašistų laikraščio žinia teisin
ga. Argi senasis dr. šliupas 
būtų bėgęs nuo Raudonosios 
Armijos ?

1940-1941 metais, tarybinės
Lietuvos vyriausybė d-rui šliu
pui mokėjo pensiją, — tą patį 
būtų dariusi ir dabar. Tai ko
dėl dr. šliupas turėtų kur nors

na negalės sėt karų sėklos. 
Bet Lenkijai bus pervesta 
Aukštoji Silezija, Dancigas 
ir didesnioji -Rytinės Prūsi
jos dalis su ilgu Baltijos pa
jūriu. Jis priminė maršalo 
Stalino užtikrinimą, jog bus 
palaikoma visiška Lenkijos 
nepriklausomybė ir savival
dybė.

Lenkijos ateitis yra jos 
pačios rankose “tiktai su šia 
viena apribojančia sąlyga, 

vo nužymėta kuo teisingiau- kad lenkai turi sutartinai su 
šia sienai tarp Lenkijos ir (savo talkininkais teisingai 
Sovietu, kokia tiktai galima,' laikytis draugiškumo politi- 
sake Churchillas, ir ta šie- ikos linkui Rusijos,” pastebė- 
---------- ]---- —---------------- į jo Churchillas: Šiuo tarpu 

Maskva. — Kariniai So-į Anglija dar pripažįsta lon- 
vietų laivai nuskandino BaL doniškę lenkų valdžią, iki 
tijos Jūroje dar du vokiečių I Lenkijoj susidarys platesnė 
transporto laivus, viso 14,- i demokratinė valdžia, pagal 
009, tonų ir vieną karini lai-1 Krymo konferencijos nuro- 
vuką.------------------------------ dymus.

'per ištisas kartas negalėtų 
naujo karo suruošti.

Krymo konferencijoj bu-

Ar tik nebus vokiškieji oku-" 
pantai šliupą išsigabenę j Vo-' 
kieti ją prievarta!

Privalome atsiminti, jog iš į 
Lietuvos “į užsieni” bėgo tik į 
tie asmenys, kurie padėjo vo-‘ 
kiškiesiems okupantams lietu-1

I Trockistai Kaltinami už 
' Dodge Darbininkų Streiką

vių tautą engti.
Ilgainiui, be abejo, dalykai 

išsiaiškins, o iki taip bus, ge
riau patylėti negu kalbėti.

★ ★ ★
Praeitą sekmadienį teko bū

ti Philadelphijoj ir dalyvauti 
plačiose diskusijose.

Philadelphiečiai susirūpinę 
Lietuvos žmonėms pagalbos 
teikimu, žmonėse reiškiasi pa
sipiktinimas klerikalų-socialis- 
tų fondu, renkančiu iš žmonių 
rūbus ir nesiunčiančiu jų Lie
tuvos žmonėms.

Philadelphiečiai žada tuo 
reikalu rašyti President’s War 
Relief Control Board’ui Wash
ingtone, ir National War Pun
dui, New Yorke.

Jie mano (ir jie teisingi), 
jog kriminaliai nusikalsta tie 
žmonės, kurie surinktus iš vi
suomenės rūbus atiduoda ne 
Lietuvos žmonėms, bet žiur
kėms.

★ ★ ★
Tie mūsų draugai, kurie tei

sina savo neveiklumą posakiu 
“aš jau per senas,” lai pasi
skaito sekamą:

Jurgis Lukoševičius, senas 
Philadelphijos gyventojas, tu
ri 73 metus amžiaus, š. m. bal. 
4 d. sukaks 53 m., kai jis gy
vena Amerikoje.

Bet šis vyras per paskuti
niuosius aštuonerius metus

Detroit, Mich. — Valdinė 
i Karo Darbų Taryba įsakė 
tuojaus grįžti darban su
streikavusiems Chryslerio 
Dodge fabriko darbininkam. 

■Walter Reuther, Jungti- 
'nės Automobilių Darbinin
kų Unijos vice-pirmininkas, 
ir trockistai jo draugai vie
tinėje unijos vadovybėje ne- 

jnori to įsakymo klausyti.
Iš paviršaus žiūrint, strei

kas prasidėjo dėl to, kad

Naciai Apspito Jankius, 
Prašydami Suimt

Ritterdorf. — Keli šimtai 
amerikiečių apšaudė šį mie
stelį vakarinėje Vokietijoje 
ir suėjo į jį. Tada apie 1,- 
000 vokiečių kareivių apspi
to amerikiečius ir šaukė, 
kad juos suimtų. Amerikie
čiai paėmė jus nelaisvėn. Į- 
ėję į vieną mokyklą, jankiai 
rado vokiečių oficierių tik 

į apatinėse kelinėse ir besi- 
skutant barzdą. Stumiamas 

I laukan kaipo belaisvis, ofi- 
icierius protestavo: “Jūs ne- 
•galite taip su manim elgtis.
Aš esu leitenantas.” 

septyni darbininkai buvo pa
leisti iš darbo. Kompanija 
įtarė juos kaipo tinginius. 
Bet pranešama, kad Reu
ther su savo bendrais iššau
kė streiką ne tiek prieš 
kompaniją, kiek prieš aukš
čiausius unijos vadus. Kada 
veikiantysis unijos pirmi
ninkas George F. Addes ir 
direktorius Norman Mat
thews šaukė streikierius 
grįžti darban, atsižvelgiant 
į karo reikalus, tai susibūrę 
reutheriečiai niekinančiai 
baubė prieš juos.

Šiuo tarpu streikavo 15,- 
800 darbininkų, tarpe jų 
600 elektros jėgos gaminto
jų ir bendrųjų priežiūrų. 
Jeigu streikas tęsis, tai dar 
apie 85,000 darbininkų turės 
sustot dirbę, nes jiems što
kuos tam tikrų darbo dalių 
bei aptarnavimų, kuriuos a- 
nie darbininkai atlikdavo 
pirm streiko. Jau nutrūko 

i dirbimas patrankų, tankų ir 
B-29 bombanešių ir rakietų 
dalių Chryslerio Dodge di
džiausiame fabrike.

Burmoj anglai - indėnai 
užėmė Pagan miestą.

RAID. ARMIJA PALAIPSNIUI 
IMA KARALIAUČIAUS SRITĮ 

IR BRESLAU DIDMIESTĮ
Maskva. — Sovietų ka

riuomenė į pietų vakarus 
nuo Karaliaučiaus užėmė 
Nausėdėnus, Ernsfelde, Du- 
esterwalde, Hailigenhof ir 
Jaecknitz; sudaužė bei iš 
veikimo išmušė 69 vokiečių 
tankus ir motorines patran
kas; užmušė daugiau kaip 
2,000 nacių; suėmė batalio
ną vokiečių ir jų komandie- 
rių. Į šiaurvakarius nuo 
Karaliaučiaus nacių tankai 
ir pėstininkai be paliovos 
puolė sovietines pozicijas. 
Vokiečiu atakos buvo at
muštos.

Vokiškosios Silezijos so
stinėje Breslau raudonar
miečiai per žiaurias kauty
nes užėmė Hindenburgo aik
štę ir dar 15 blokų namų; i 
užmušė daugiau kaip 1,000 
vokiečiu; suėmė 300 naciu 
ir šešis jų tankus.

Amerikos Lakūnų 
Pasižadėjimas Ru

sams Fronte
London. — Po Berlyno 

bombardavimo, trys Ameri
kos lakūnai, vadovaujami 
newyorkiecio k o r p o ralo 
Paulo Goldsteino, nuskrido 
trejetą desėtkų mylių į ry
tus nuo Berlyno ir numetė į 
Sovietų linijas šitokius raš
telius:

“Rusui kareiviui: Berly
nas vis arčiau, bet jis tebė
ra prakeiktųjų nacių namai. 
Taigi, kada jūs grumiatės 
artyn ir artyn Berlyno, at
siminkite, jog šie lėktuvai 
su baltąja žvaigžde bendra
darbiauja su jumis kiekvie
name colyje sunkios kelio
nės į visuotinę pergalę.”

ATSTEIGTA CIVILE VAL
DŽIA FILIPINUOSE

Manila, vas. 27. — Gene
rolas MacArthur pervedė 
civilę Filipinų salų valdžią 
jų prezidentui Sergio Os- 
menai. Valdžios pervedimo 
iškilmėje dalyvavo Filipinų 
ministerial ir jų kongreso 
nariai.

Brasovo mieste, Rumuni
joj, atrasta daug naciškų 
ženklų, rankinių granatų, 
revolverių ir hitlerinės pro
pagandos lapelių.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAI
London, vas. 27. — Ber

lyno radijas sakė, kad Rau
donoji Armija paėmė vietas 
už 23 mylių nuo Stettino 
uostamiesčio ir pasiekė 
punktus už 30 mylių į pietus 
nuo Danzigo uosto.

OP

Naciai skelbė,-kad siaučia 
mūšiai 100 mylių frontu pa
lei Odro ir Neisse upes, į 
rytus ir pietų rytus nuo 

(Berlyno. Hitlerininkai gyre
isi, kad jie atgriebę susisie- 
i kimus geležinkeliu, vande- 
■niu ir vieškeliu tarp Kara
liaučiaus ir Piliau uosto. 
' Naciai pasakojo, kad jie, 
■girdi, sunaikinę bei suėmė 
rusus, prasiveržusius į va
karinę Hron upės pusę Če- 
choslovakijoj. Maskva nieko 
nesako apie tuos Berlyno 
skelbimus.

Jankiai Numetė 3
Tūkstančius Tony
Bombų į Berlyną

London, vas. 27. —Jungti
nu! Valstijų lakūnai vakar 
paleido daugiau kaip 3,000 
tonų bombų į Berlyną. Jie 
ypač pleškino tris didžiąsias 
geležinkelių stotis, per ku
rias naciai Siunčia kariuo
menę ir pabūklus prieš So
vietus.

Šiame žygyje dalyvavo 1,- 
200 didžiųjų Amerikos bom
banešių ir 700 lėktuvų-kovo- 
tojų. Jie numetė į Berlyną 
pusę miliono padegančiųjų 
bombų ir 1,250 tonų smar
kiųjų sproginių.

Sovietai Plačiai Pra
laužė Nacių Frontą

London, vas. 27. — Vokie
čių komanda paskelbė, jog 
Raudonoji Armija Pomera
nijoj pralaužė nacių frontą 
30 mylių ilgio linijoj, prasi
veržė 25 mylias pirmyn ir 
pasiekė Bublitzą, už 28 my
lių nuo Baltijos pajūrio tarp 
Dancigo ir Stettino.

Maskva. — Rumunijos 
premjero Radescu valdžios 
žandarai vėl šaudė i demon
strantus, reikalaujančius de
mokratinės valdžios.

Amerikiečiai Artėja prie 
Cologne, 768,000 Gyventojų 

Miesto Vokietijoje
Talkininkai Bloškia Vokiečius Atgal 200 Myliu Frontu; 

Naciai tik Silpnai, Iškrikusiai Tegali Pasipriešint
Paryžius, vas. 27. — Pir

mosios amerikiečių armijos 
: kariai ir tankai pasiekė 
punktus tik už desėtko my
lių nuo Cologne, vakarinės 
Vokietijos didmiesčio vaka
rinėje Rheino upės pusėje. 
Amerikos artilerija jau ap
šaudo karinius taikinius ta
me 768,000 gyventojų mies
te. Amerikiečiai ir anglai - 
kanadiečiai šlavė vokiečius 
atgal visu 200 mylių frontu. 
Nacių pasipriešinimai buvo 
iškrikę. Kai kurie praneši
mai teigė, kad, rodos, vokie
čiai beveik nenorį priešintis.

United Press sako, visas 
tas nacių frontas plačiai su
lūžęs. Vokiečiai tūkstančiais 
sudeda ginklus ir pasiduoda. 
Per 24 valandas pasidavė 
nelaisvėn daugiau kaip 6,- 
500 nacių, o per dvi dienas 
apie 11,000.

Lewis Pranešė Valdžiai, kad 
Mainieriai Gal Streikuos

Washington. — Jungtinės 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis pranešė 
darbo departmental, Nacio- 
nalei Karinių Darbų Tary
bai ir valdinei Darbo San
tykių Tarybai, kad galės į- 
vykti visuotinas minkštųjų 
angliakasyklų m a i n i erių 
streikas. Lewiso vadovauja
mas, politinis mainierių ko
mitetas iš 250 narių pareiš
kė, kad eina ginčas su sam
dytojais. Unijos vadovybės 
pranešimas formaliai ati
tinka Smitho-Connally įsta
tymą, kuris sako, jog praė
jus 30 dienų nuo pranešimo 
apie intenciją streikuoti, 
valdinė Darbo Santykių Ta
ryba gali suruošti balsavi
mus, kur darbininkai pasi
sakys, ar jie nori streikuoti 
ar ne.

Minkštųjų angliakasyklų 
mainierių sutartis su kom
panijomis baigiasi kovo 31 
d., ir jeigu iki balandžio 1 
d. nebūtų susiderėta su 
samdytojais, tai Lewis galė
tų traukt tuos 400,000 ang
liakasių į streiką.

Kietųjų angliakasyklų su
tartis su Mainierių Unija

Devintosios armijos ame
rikiečiai per dieną nužygia
vo 6 mylias pirmyn. Vokie
čiai tapo išmušti iš Hoveno, 
•Erkelenzo, Buiro, Elsdorfo 
'ir eilės kitu miesteliu bei I *■ v
įkainių. Trečioji Amerikos 
armija pramaršavo pro na
cių susisiekimų centrą-tvir- 
tovę Bitburgą. Pranešimas 
iš Belgijos sako, kad anglai- 
kanadiečiai užėmė vokiečių 
tvirtovę Calcarą, šiaurinia
me fronto sparne.

Gen. MacArthuro Kariai 
Užėmė Verde Sala

Manila, vas. 27. — Ame
rikos kariuomenė įsiveržė į 
Verde salą ir faktinai jau 
visą ją užėmė. Verde yra 
ties pietiniu didžiosios Lu
zon salos galu.

baigiasi balandžio 30 d.
Dar nepaskelbta, kokių 

pagerinimų reikalaujama 
minkštųjų angliakasayklų 
darbininkams; bet supran
tama, kad bus reikalaujama 
7 valandų darbo dienos, į- 
skaitant į tas valandas ir 
kelionės laika; viso su tuom 
— 35 valandų darbo savai
tės. Už laiką virš 7 valandų 
dienai unija reikalausianti 
pusantro karto tiek mokėti.

Jankiai Jau Naudoja 
Iwo Lėktuvų Aikštę
Guam, vas. 27. — Ameri

kiečiai atėmė iš japonų di
džiumą stambiausios lėktu
vų stovyklos vidurinėje Iwo 
salos dalyje, 750 mylių į pie
tus nuo Japonijos sostinės 
Tokio/ Amerikos lėktuvai 
jau veikia iš savo užimtos 
orlaivių aikštės pietiniame 
tos salos smailgalyje.

Amerikiečiai Iwo saloj su
skaitė jau 3,568 užmuštų ja
ponų lavonus, bet suėmė tik 
9 japonus.

pirmininkauja didžiuliam Li
thuanian Republican Alliance 
Kliubui, ir per trejus metus 
eina iždininko pareigas kita
me didžiuliame lietuvių kliube 
Lithuanian National Benefi
cial Club. Jis veiklus visame 
progresyviškame judėjime.

Lukoševičius, matyti, neturi 
laiko pasižiūrėti nei į savo gi
mimo metrikus, neigi j kalen
dorių.

Kada tik jį susitinki, jis vi
suomet šypsosi ir maloniai su 
tavimi pasikalba.

Tokis tai yra šis kuklusis 
dzūkas nuo Liškiavos!

Už poros metų philadęlphie-

JUNGI. VALSTIJOS SIŪLO ŪKINJ ČARTERJ AMERIKINĖMS RESPUBLIKOMS
Mexico City. — Jungtinių 

Valstijų atstovybė įteikė 
Ekonominį Čarterį sueigai 
delegatų iš Šiaurinės, Vidu^

rinės ir Pietinės Amerikos

čiai, be abejo, gražiai minės 
Lukoševičiaus deimantinį jubi
liejų. Nuo savęs linkiu: Jurgi, 
būk sveikas, drūtas ir veik; 
kaip veiki!

Beje, philadelphietis Anta
nas Degutis įteikė dešimtinę 
centraliniam Lietuvių Litera
tūros Archyvui įsteigti.

respublikų. Ekonominis (ū- įgyventi, 
kinis) Čarteris siekia page
rinti būklę ypač žmonėms, 
skurstantiems Lotyniškosios 
Amerikos kraštuose. Jisai

turėti, laisvai ir savigarbiai

Visoms tautoms turėtų 
būti lygiai prieinama tarp
tautinė prekyba ir reikalin
gos medžiagos (žaliavos)

siūlo:
Visur pagerinti įplaukas 

(pajamas), padidinti darbų 
progą ir suteikti žmonėms 
galimybę daugiau dalykų 
pirkti ir naudoti, kad jie 
galėtų tinkamai misti, apsi
rengti, žmoniškas patalpas

pasaulyje. Numušt apsitvė
rimus prieš prekių įvežimus 
iš kitų kraštų. Panaikint 
tarptautinius trustus-karte- 
les, kurie varžo prekybos 
laisvę ir labai brangina reik
menis vartotojams. Vengt 
siauro tautinio atsitvėrimo

nuo kitų šalių ūkyje ir pre
kyboje; palaikyt tarptautinį 
bendradarbiavimą.

Žmoniškai elgtis su užsie
ninio kapitalo įvesdinimais 
ir jo pramonėmis savoje ša
lyje. Remt finansinius ir 
žemdirbinius sumanymus, 
pasiūlytus Bretton Woods 
ir Hot Springs konferenci
jose.

Pripažint darbininkams 
teisę organizuotis ir per 
bendrąją savo atstovybę de

rėtis su samdytojais dėl dar
bo sąlygų; parūpint darbi
ninkams tinkamus įrengi
mus ir sąlygas, kad jie dau
giau galėtų pagaminti.

Jungtinės Valstijos pa
siūlė tokį Ekonominį Čar
terį, tarp kitko, todėl, jog 
įvairūs Pietinės ir Viduri
nės Amerikos kraštai bijo
jo, kad, girdi, užsibaigus 
kariniams pirkimams, tai 
Washingtono valdžia aplei- 
sianti juos ir paliksianti ū-

Ikinėje suirutėje.
• TARP - AMERIKINĖ KA

RINĖ ĮSTAIGA
Meksikos vyriausybė įne

šė rezoliuciją, siūlančią su
daryti nuolatinę karinę a- 
merikinių respublikų įstai
gą, kuri spręstų karinius 
klausimus, paliečiančius A- 
merikos žemyną. Sako, ta 
įstaiga turėtų susidėti iš 
visų amerikinių respublikų 
karinių štabų.
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Dejuoja, Rėkia ir Patys Nežino, 
Ką Jie Daro!

Smetonuko - Karpiuko organas Dirva 
yra atvirų Amerikos lietuvių fašistų or
ganas. Ten pravedama fašistų “oficiali 
linija“, ten editorialai rašomi (paskiau- 
siuoju laiku) dažniausiai negarbingai 
nutroškusiojo Antano sūnaus, Juliaus 
Smetonuko.

Paminėtojo laikraščio laidoje vas. 23 d. 
editoriale skaitome:

“Greta Rumunijos ir Bulgarijos, ku
rios, kaip matyti, jau anksčiau suda
rė neginčijamą sovietų nuosavybę (?— 
L. Red.), jiems oficialiai pripažinta ir 
Lenkija ir Jugoslavija (? — L. Red.). 
Apie Pabaltijo kraštus — Latvija, Lie
tuvą ir Estiją, — nėra ko ir bekalbėti. 
Jie, dar naciams Lietuvoje tebesant, 
buvo atiduoti bolševikams, tat pasku
tiniame “trijų didžiųjų“ susitikime 
apie tuos kraštus net neužsiminta...

“Taigi, greta kitų dalykų, Jaltos 
konferencija buvo galutinis mirties 
sprendimas Pabaltijo kraštams...“
Žinoma, Dirvos fašistai čia priplepėjo 

daug nonsensų, tačiau tarp nonsensų jie 
pasakė ir tiesos.

Nei Lenkija nei Rumunija, nei Bulga
rija, nei Jugoslavija Tarybų Sąjungai 
neatiduotos. Jos į Tarybų Sąjungą neįei
na. Galima daleisti, jog kada nors tų 
kraštų žmonės, nusitarę gyventi tarybi
niu gyvenimu, bus dalimi Tarybų Sąjun
gos, bet tas laikas dar tolokai ir tuo rei
kalu Krymo konferencija nieko netarė, 
nes ji negalėjo tarti. Paminėtose šalyse 
bus palikta demokratiniai - buržuazinė 
santvarka; ten tik bus žiūrima, kad ne
įsigalėtų reakcininkai, kad tų kraštų val
džios būtų draugiškos Tarybų Sąjungai 
ir kitoms Jungtinėms Tautoms.

Na, o kiek liečia Pabaltijps kraštus,— 
jie Krymo Čarteryj nėra minimi, nes ten 
nėra minimos nei kitos tarybinės respub-’ 
likos. Pabaltijo kraštų klausimą pirmiau
siai išsprendė patys tų kraštų žmonės 
1940 metais. Mes tai sakėme visuomet, 
deja, fašistai ir jų talkininkai mums ne
tikėjo. Gerai, kad jie nors dabar tai pa
matė.

Bet Smetonūkas su Karpiuku labai 
durnai nuplepa ten, kur jie sako, būk 
Krymo konferencija Pabaltijo kraštams 
pateikė “mirties sprendimą”. Tokio daly
ko Krymo konferencija nepadarė ir ne
galėjo padaryti. Krymo konferencija pa- 

. sisakė už visų mažųjų tautų laisvę ir ger
būvį. Pabaltijo kraštai kaip tik ir įeina į 
tokių tautų kategoriją. Ir jeigu tie kraš
tai yra Tarybų Sąjungoje, tai reiškia, 
kad jiems savaime laisvė ir gerbūvis yra 
užtikrintas!

Pripažinę, jog Liętuvos klausimas jau 
yra galutinai išspręstas, lietuviški fašis
tai, deja, nesiliauja zuję ir be reikalo 
triukšmavę. Jie dejuoja, trypčioja, rėka
loja ir dar sykį žada važiuoti į Washing- 
toną!

Washingtone jie maną “kalnus apvers
ti“: ne tik bankietą jie ten turėsią, bet ir 
“gražiausią lietuvaitę“ išrinksią! Jie va
dinasi, siekiasi, tam tikrą cirką sudary
ti. Gal cirko pagalba jie mano galėsią 
prezidentą Rooseveltą “atversti prie dva
sios šventos“, kad šis pakeistų savo nuo
monę ir grąžintų Lietuvon “kontinuite- 
tą“ su Smetonuku kaipo naujuoju “tau- 

L’f tos vadu“!
Žinoma, nieko iš to neišeisi Jie išeikvos 

ten nemažai pinigų, jie pakenks mūsų 
transportacijai, jie sugaišins savo ir ki
tiems žmonėms laiko ir nieko nepeš.

į z> Ar ne laikas lietuviškiems fašistams ir 
jų sandarbininkams iš “Amerikos Lietu
vių Tarybos“ sykį ant visados suprasti, 
kad iš jų triukšmavimo nieko neišeis, 
kad jie žemės ritulio atgal nepasuks, kad

jie Lietuvon prakeiktojo fašizmo dau
giau nesugrąžins?!

Ar ne laikas jiems bandyti patapti 
žmonėmis ir surasti, kad Lietuva yra ta
rybinė ir bus tarybinė respublika ?!

Darbininką Atstovai San Francisco 
Konferencijoje

Šiandien pasaulis nekantriai laukia š. 
į m. balandžio 25-tosios, kuria prasidės 

i tarptautinė San Francisco Konferenci
ja. - L

Norėdamos į tą konferenciją patekti, 
tūlos valstybės, iki šiol buvusios neutra

li lėmis, — Turkija, Aigiptas — net pa
skelbė karą fašistinei Ašiai. Tūlos Loty
nų respublikos, norėdamos ten dalyvauti, 
sakoma, pasiskubins sumegzti su Tarybų 
Sąjunga diplomatinius ryšius, kurių iki 
šiol neturėjo.

San Francisco Konferencijoje ryžtasi 
dalyvauti ir oganizuoti darbininkai. 
Tarptautinės Londono konferencijos 
(profsąjungų atstovų konferencijos) va
dai reikalauja, kad ir jų atstovybė būtų 
San Francisco konferencijoje. Ir darbi
ninkai, matyt, ten bus atstovauti.

Praeitą savaitę Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Anthony Eden suruošė 
užkandį Amerikos, Tarybų Sąjungos, 
Franci jos ir Chinijos profsąjungų va
dams, esantiems Londone. Ten pat buvo 
pakviesti ir paminėtųjų kraštų ambasa- 

|j doriai Londone. Šis reiškinys — taipgi 
pirmas tos rūšies pasaulio istorijoj.

Užkandžio proga, profsąjungų vadai 
pareiškė pageidavimo, kad San Francis
co konferencijoje būtų atstovaujami dar
bininkai.

Š. m. balandžio 10 d. Washingtone 
įvyks Londono konferencijos išrinktojo 
administracinio komiteto narių posėdis. 
Po jo darbininkų vadai vyks į San Fran
cisco. CIO, sakoma, San Francisco kon
ferencijoje atstovaus Philip Murray ir 
Sidney Hillman.

Tai bus gera pradžia. Po to, tenka ma
nyti, kiekvienoje didesnėje tarptautinėje 
konferencijoje organizuoti darbininkai 
turės savo atstovybes.

Harry Bridges Buvo Pakviestas
I Į Baltąjį Namą

Daug triukšmo Amerikos reakcininkai 
kėlė ir dar vis tebekelia dėl Kalifornijos 
CIO vado Harry Bridges. Kaip žinia, šis 

h vyras buvo norėta) ir dar tebenorima iš- 
deportuoti iš šios 'šalies, — į Australiją, 
kur jis yra gimęs.

Bet kol kas žmoniškumas ir teisėtumas 
laimėjo — Harry Bridges tebėra Ameri
koje ir tebevadovauja Kalifornijos darbi
ninkams.

Šiuo metu tūkstančiai Amerikos žmo
nių — jų tarpe daug įtakingų piliečių— 
reikalauja, kad deportavimo byla prieš 
Harry Bridges’ą būt numesta gurban ir 
kad šis patrijotingas ir ištikimas darbi
ninkų vadas ne tik būtų paliktas mūsų 
šalyj, bet kad jis Į taptų įpilietintas, kad 
jam būtų suteikta pilietybės popieriai.

Šiomis dienomis reakcininkai sužinojo 
dar vieną jiems labai nemąlonų dalyką 
ryšium su Harry Bridges. Dabar pasiro
do, kad į prezidento Roosevelto inaugu
racijos (ketvirtajam terminui) ceremo
nijas, įvykusias š> m. sausio 20 dieną, 
Baltajame Name, Washingtone, buvo pa
kviestas ir Harry Bridges! Oficialį pa
kvietimą, kaipo garbės svečiui, Brid- 
ges’ui pasiuntė senatorius H. F. Byrd, 
kuris nėra jokis Bridges’o šalininkas.

Turime atsiminti, kad į šias ceremoni
jas buvo pakviestas labai limituotas žmo
nių skaičius. Jeigu tarp tų pakviestųjų 
buvo ir Harry Bridges, tai galima įsi
vaizduoti, kaip į jį gražiai Washingtone 
žiūrima.

Tiesa, Bridges nevažiavo į ceremonijas, 
nes buvo labai užimtas unijiniais dar
bais, tačiau tas faktas, kad jis buvo pa
kviestas, pasako labai daug!

Kai lietuviškieji reakcininkai šį faktą 
sužinos, tūli jų gali “iš galvos išeiti.“

Aukokite Laisves 
Bązarui

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

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

Dienraštis Laisvė - rūpinasi įsigyti savo 
spaustuvei tinkamą n^mą. Remdami Laisvės 
bazarą, kartu paremsite namo įsigijimo rei
kalą.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE 
PRASIDĖJO MOKSLAS

Spalio 23 dieną įvyko iškil
mingas Vytauto Didžiojo Uni
versiteto atidarymas. Universi
teto I Rūmų salėje, gražiai pa-1 
puoštoje Tarybų Sąjungos va-j 
dų portretais, susirinko parti-i 
jos ir vyriausybės atstovai,; 
profesoriai, rašytojai, Kauno; 
visuomenės atstovai. Salė ir s 
gretimi kambariai bei korido-i 
riai pilni gausiai atvykusių 
studentų į tradicinį imatriku
liacijos aktą.

Iškilmingą susirinkimą ati
darė Kauno Vyt. Didž. Univer
siteto rektorius prof. A. Purė-j 
nas. Pakvietus į prezidiumą 
LKP (b) CK sekretorių drg. 
K. Preikšą, Valstybinės Plano 
Komisijos pirmininką drg. J. 
Vaišnorą, švietimo Liaudies 
Komisarą drg. i J. Žiugždą, 
LKP (b) Kauno m. komiteto 
sekretorių drg. J. Grigalavičių, 
Kauno m. vykd. komiteto pir
mininką draugą Rutkauską, 
KMVK pirmininko pav. drg. 
Guščiną, Kauno m. karo ko
mendantą papulkininkį Kulešo- 
vą, prof. Mušinskį, prof. J. 
Kupčinską ir prof. Šleževičių, 
salėje suskamba galingi ir 
tvirti Valstybinio Himno, o po 
jo Lietuvių tautos giesmės žo
džiai.

— Okupantų taktika Univer
siteto atžvilgiu, — kalba rek
torius prof. A. Purenąs, — 
siekė sudaryti mokslo židiniui 
tokias sąlygas, kad jis pats su- 
silikviduotų. Jie pašalino iš 
universiteto eilę mokslo perso
nalo narių, užėmė eilę univer
sitetinių rūmų. Studentų ben
drabučius likvidavo.

Okupantų potvarkiu visi abi
turientai, norį stoti į aukštąją 
mokyklą, privalėjo atlikti Vo
kietijoje vienerių metų privalo
mą darbo tarnybą. Norinčių 
vykti į Vokietiją neatsirado. 
Tuo būdu buvo sulikviduoti I 
ir II kursai. 1943 m. kovo 17 
d. prie universitetinių patal
pų vokiečiai pastatė ginkluotas 
sargybas. Universiteto darbas 
buvo nutrauktas. Vokiečiai už
grobė ir centrinius universite
to rūmus. Birželio mėn. atvy
kusi iš Rygos Berlyno specia
listų komisija įsakė universite
tų darbą visiškai baigti iki 
1944 m. sausio 1 d. Išvykus 
hitlerinei komisijai buvo nu
imtos sargybos, bet jau nebe
rasta daugelio vertingo turto.

— Universiteto personalas 
puikiai suprato, kad faktinai 
einama prie universiteto visiš
kos likvidacijos.

Vejami nesulaikomo Raudo
nosios Armijos puolimo, vokie
čiai, prieš pabėgdami, susprog
dino fizikos ir chemijos insti
tuto rūmus, apgrobė medicinos 
fakulteto rūmus ir chemijos 
institutą. Visą brangesnę apa
ratūrą okupantai išvežė, o ko 
nepajėgė išgabenti, vietoje su
naikino. Universitetas neteko 
trijų ketvirtadalių mokslo prie
monių bei aparatūros.

Išvijus okupantus, universi
teto atkūrimo darbas yra tiek 
pastūmėtas, kad šiandien ofi
cialiai pradedame mokslą. Mok
slo personalo su pagalbiniu ir 
technikiniu turime apie 350. 
Universitetas dabar turi ketu
ris pastatus, dvejus rūmus stu
dentų bendrabučiams. — Ten
ka pabrėžti, — sako prof. Pu
renąs, — kad universitetui ne
būtų buvę įmanoma per tą lai
ką darbui pasiruošti, jei jis ne
būtų susilaukęs efektingos pa
ramos iš partijos ir vyriausy
bės.

Šiuos 1944-45 mokslo metus 
pradedame tradiciniu studentų 
imatrikuliacijos aktu. Ši tra
dicija buvo nutrūkusi okupaci
jos metu. Universitetas pasiry
žęs ne tik gyventi, bet ir augti. 
1940-41 mokslo metais veikęs 
trijų fakultetų sąstate, šiais 
mokslo metais universitetas 
pradeda savo darbą su ketu
riais fakultetais. Įsteigtas nau
jas istorijos - filologijos fakul
tetas.

— Tuo būdu okupantų mi- 
riop pasmerktas ir nežmoniš
kai jų apiplėštas ir apnaikintas 
Kauno universitetas jau atgi

jo ir toliau gyvuos, — baigė 
savo kalbą prof. Purenąs.

Universiteto sekretorius prof. 
Šleževičius, patiekė susirinku
siems statistikos duomenų.

Kauno Vyt. Didž. Universi
tetas pradeda mokslo metus tu
pėdamas studentų: Medicinos 
fakultete 690, Technologijos 
fakultete 207, Statybos — 144, 
Istorijos-Filologijos — 124; iš 
viso 1,165.

Pareiškimai vis dar plaukia, 
nes ne visi norintieji studijuo
ti suskubo pasiekti Kauną iš 
Žemaitijos ir kitų neseniai at
vaduotų sričių. Pareiškimų ne
išspręstų jau yra 400.

Universitetinis personalas 
papildytas naujomis jėgomis. 
Esame pasiryžę gydyti okupa
cijos padarytas žaizdas ir grei
tu laiku pamatysime universi
tetą sveiką, bujojantį. Kūrybi
nis darbas gali būti produktin- 
gas, nes jam užtikrintas ryto
jus.

Vyriausybės vardu, — pa
sveikinęs Kauno Vyt. Didž. 
Universiteto atidarymą, švieti
mo Liaudies Komisaras drg. J. 
Žiugžda apibūdino švietimo pa
dėtį okupacijos metu.

Pradėdami darbą turime įsi
sąmoninti, ką mes patyrėme ir 
pakėlėme vokiečių okupacijos 
metu ir kas mums gręstų, jei 
vokiškieji grobikai būtų laimė
ję. Tiktai tvirtai įsisąmoniję, 
ką lėmė mums vokiškieji gro
bikai, mes galime tinkamai su
prasti ir įvertinti tą faktą, jog 
dabar esame laisvi savo tary
binėje tėvynėje, jog galime lai
svai susirinkti šioje Alma Ma
ter.

Kokie faktoriai nulėmė, kad 
mes esame laisvi ir galime sto
ti į kūrybinį darbą? 1940 me
tais lietuvių tauta per savo at
stovus pasisakė už įsijungimą 
į didžiąją TSRS tautų šeimą 
kaip pilnateisis jos narys. Jei
gu lietuvių tauta nebūtų pasi
rinkusi vienintelio teisingo šio 
kelio, ji būtų neišvengusi liūd
no Vokietijos satelitų likimo. 
Tačiau lietuvių tauta pasirinko 
teisingą kelią, ėjo išvien su vi
somis tarybinėmis tautomis, 
tvirtai tikėjo Raudonosios Ar
mijos galutine pergale. Per vi
są sunkios vokiškųjų grobikų 
priespaudos laikotarpį su mu
mis buvo visos TSRS tautos 
Raudonoji Armija, vadovauja
ma genialaus karvedžio draugo 
Stalino, visada gynė mūsų tau
tos reikalus. Lietuvių tautos 
ateitis yra tikra ir saugi. Mes 
galime dabar laisvai mokytis, 
nes Raudonoji Armija išvalė 
mūsų kraštą nuo vokiškųjų 
grobikų.

Šiandien Tarybų Lietuva yra 
pasiekusi tokį valstybingumą, 
kokio niekuomet negalėjo būti 
praeityje. Senoji Lietuvos sos
tinė Vilnius, o netrukus ir 
Klaipėda, įeina į LTSR ne vie
nai* dienai, bet visiems laikams. 
Dar nebuvo Lietuvos istorijo
je tokio laikotarpio, kada 
stambesnieji Lietuvos centrai 
būtų suvienyti vienoje valsty
bėje. Tai yra atsiekiama tik 
dėl to, jog Lietuva tapo tarybi
nė.

Nušvietęs 200 metų lietuvių 
liaudies kovą prieš vo.kiškuo- 
sius grobikus, kalbėtojas pa
brėžė, kad bendros* kovos iš
vien su slavais .prieš vokiečių 
veržimąsi į rytus tradicija sie
kia jau Aleksandro Nevskio 
laikų. Ir šios tradicijos tęsi
mas vyksta per visą laikotarpį. 
Smolensko ir Vitebsko pulkai 
nekartą padėjo Lietuvai nu
stumti kryžiuočių gręsmę. Žal
giris buvo tos tradicijos apvai
nikavimas. Ir šiandien mūsų 
šventa pareiga yra tęsti tas is
torines tradicijas.

— Mes nenustosime būti dė
kingi Raudonajai Armijai, — 
pabrėžė kalbėtojas. — Karas 
dar nebaigtas. Mūsų žemės dar 
draskomos nekenčiamojo prie
šo. Todėl mūsų visų svarbiau
sia pareiga yra padėti Raudo
najai Armijai, savo darbu pri
sidėti prie pergalės pagreitini- 
'mo.

Rūsčiais žodžiais perspėjo

kalbėtojas tuos, kurie mėgintų 
trukdyti kovai prieš amžinuo
sius lietuvių tautos priešus — 
vokiškus grobikus.

— Lietuvio vardo nebūtųI 
vertas tas, kas sunkintų per- i 
galės pasiekimą.

Ypatingą dėmesį švietimo; 
Liaudies Komisaras atkreipė į 
tinkamą studentų mokymąsi, 
pabrėždamas, kad priešo nu
niokota tėvynė laukia gerai pa
siruošusių, kvalifikuotų kadrų.

Lietuvos Komunistų Partijos
(bolševikų) Centro Komiteto 
vardu sveikino Universiteto 
atidarymo proga LKP (b) CK 
sekretorius drg. Preikšas.

Po pranešimų padainavo 
studentų choras.

Iškilmių užbaigimui rekto
rius prof. Purenąs padėkojo 
gausiai atsilankiusiems sve
čiams ir mokslo personalui, o 
studentams palinkėjo sėkmingo 
mokslo. ■ J. Karosas.

Teisiuose Pasikalbėjus
liai tokius išsivesdavo ir su-(Specialus • ELTOS 

Kčrespondentas)
Vykdomajame Komitete gy

venimas verda. Rašomi, spaus
dinami ir skelbiami vienas įsa
kymas po kito: čia kviečiami 
visi grįžti prie darbo, čia įspė
jama neliesti amunicijos, čia 
vėl organizuojama priešlėktu
vinė ir priešgaisrinė apsauga. 
Darbo daug, interesantų pil
na. Antrajame aukšte regis
truojasi įmonių vedėjai, įstai
gų vadovai. Jie gauna instruk
cijas ir skuba jų vykdyti. Ope
racijų metu Telšiai buvo tušti, 
bet vos tik pasirodė Raudono
sios Armijos daliniai, visi grį
žo į miestą. Mieste žmonių ma
tosi daug, vieni jų parsikraus- 
to, kiti persikrausto.

Pasirodo, kad buvęs Kaune 
leistas vokiečių laikraštis lie
tuvių kalba “Ateitis” perkėlė 
savo melų centrinę net į Til
žę ir iš ten šmeižė tarybinę 
Lietuvą. Ir kokių ten dalykų 
nepripasakota: tai vienoj, tai 
kitoj vietoj buvę atmušti “rau
donieji” ir buvusios rastos duo
bės, pilnos nužudytų žmonių, 
ypač kunigų; tai vėl sovietai 
Nemunu leidžią butelius su di
namitu ir kas juos paliečiąs, 
tą išneša į padąnges, ir t.t. 
ePaskutiniuose numeriuose jau 
nusiskundžiama, kad tarybi
niai agentai esą daugelį įtiki
ną, kad' anoje fronto pusėje 
nieko baisaus nėra ir ragina jų 
neklausyti. Taip ir matyt, kad 
toji propaganda neatsiekia 
tikslo; perėję per frontą žmo
nės tų “baisybių” nepatvirtina 
ir tuo gadina visą .vokišką pro
pagandos kromelį.

Apylinkėse vokiečiai buvo 
suorganizavę specialius gesta
po žinyboj esančius būrius, 
pasivadinusius “Vanagais.” Jų 
tikslas buvo provokuoti vieti
nius žmones, iššnipinėti viską, 
nustatyti, kas yra palankesnis 
tarybinei valdžiai, o šie bude-

Drg. V. Andrulio Prakalbų Maršrutas
V. Andrulis, Vilnies redak-i 

torius, atvyksta su prakalbo
mis į rytines valstijas. Jis lan
kysis sekamose kolonijose:

Philadelphia, nedėlioj, kovo 
11 d.

Brooklyn ir apylinkėj, kaip 
tai, Great Neck, Bayonne ir 
Newark, kovo 12-15 dd.

Binghamton, N. Y., penkta
dienį, 16 d. kovo, 7:30 vai. 
vakare, prakalbos įvyks Lie
tuvių svetainėje, 315 Clinton 
St.

Exeter, Pa., (Pittston ir 
Wyoming apylinkėj), šeštadie
nį, kovo 17 d., 7 :30 vai. vaka
re, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliube, Wyoming Ave., Exe
ter.

Scranton, Pa., prakalbos 
įvyks nedėlioj, 18 d. kovo, 2 
vai. po pietų, Meškeliuno sve
tainėj, 134 W. Market St.

Šis berniukas, A. Gordon, 
dar tik 11 metu amžiaus, bet 
jau partizaninis veteranas. Jis 
pabėgo iš Vilniaus “geto,” 
įstojo į partizanų eiles ir jiems 
daug gelbėjo kovoje prieš vo
kiškus plėšikus. Kai Lietuva 
tapo išlaisvinta, po dviejų me
tų,Gordoniukas sugrįžo namo, 
bet rado abu tėveliu vokiečių 
nužudytus. Jis gavo ameriko
nišką žiponą, pasiųstą Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to.

šaudydavo be jokio teismo ir 
kvotos. Nevarėnuose taip buvo 
sušaudyta 30 žmonių. Jei ne
rasdavo paties kaltininko, im
davo gimines ir šaudydavo. 
Daug žmonių jie tokiu būdu iš
žudė. Apylinkėse veikė tary
binių partizanų būriai, kurie 
nemaža baimės įvarydavo oku
pantams.

Telšiškiai ir apylinkių gy
ventojai pasakoja, kad rug
pjūčio mėnesio viduryj vokie
čių tarpe buvęs tikras sąmyšis. 
Artėjant Raudonajai Armijai 
buvo aišku, kad vokiečiai Tel
šiuose neišsilaikys. Kareivių 
tarpe kilo panika. Vyrus gau
dė ir varė kasti apkasų, ta
čiau vokiečių kareiviai kalbė
jo: “Rudmarškiniai kasa mum 
apkasus, bet mes juose nesė- 
dėsim. Tegul kariauja dabar 
rudmarškiniai, — mūsų karas 
yra pralaimėtas.” Daugelį rud- 
marškinių kareiviai sušaudė, o 
kitus privertė bėgti. Tik vė
liau buvo atstatyta tvarka. Tą 
patį žmonės pasakoja Varniuo- 

‘ se.
Du vaikai stumia vežimėlį, 

o jame prikrauta malkų, ša- 
; lia eina moteris. Ji nešasi ki
birą ir du lentgalius. Paklaus
ta, pasisakė esanti Urvakienė. 
Pernai jos vyrą vokiečiai pa
ėmė ir išvežė. Kelis mėnesius 
apie jį nieko nežinojo. Manė, 
kad ir gyvo nėra: nežinia kur 
nudėjo.

—Aš pati ligonė, dirbti ne
begaliu, po operacijos. Vienas 

i vaikas guli ligoninėj, o kitas, 
j matot, vežimėlį traukia. Rei
kia malkomis apsirūpinti žie
mai. Juk bus šalta. Anas vai- 

i kas ne mano, svetimas, mums 
padeda.

—Tai kaipgi jūsų vyrą vo
kiečiai sugavo?

—Sugavo, kaip ir visus. Jie 
visą laiką žmones gaudė.

, (Tąsa 5-tame pusi.)

Wilkes-Barre, nedėlioj, ko
vo 18 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Progresyvių Kliube, 
325 E. Market St.

Massachusetts valstijoj drg. 
V. Andrulis bus nuo kovo 19 
iki 28 dienos. Kolonijoms die
nas paskirs ALDLD 7-to Aps
kričio Komitetas.

Conn, valstijoj lankysis ko
vo 28, 29 ir 30 dd.

Rochester, N. Y. bus kovo 
31 d. ir balandžio 1 d.

Visų kolonijų draugai ir 
draugės energingai rengkitės 
prie prakalbų. Gerai garsin
kite, nes dabar daug svarbių 
klausimų yra ir V. Andrulis 
juos išaiškins.

Visi Laisvės skaitytojai yra 
kviečiami dalyvauti prakalbo
se ir į jas pakviesti savo pa
žįstamus.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Mūs Draugės Naudoja Visus 
Gabumus Lietuvos Paramai

Nežinau, kaip kituose 
miestuose sudaroma siun
tiniai drabužių Lietuvos 
žmonėms. Veikiausia, kad 
panašiai dirbama, kaip ir 
pas mus. Tad gal ir mies
tas atskirai atžymėti ne
svarbu, nes mūsų darbas 
atitiks kitų miestų komite
tų darbui. Mano platesnio 
aprašymo, kaip mes dirba
me, tikslas yra paakstinti 
drauges tų miestų, kur dar 
nėra komitetų. 0 >jų nėra, 
tankiausia, ne dėl to, kad 
nebūtų žmonių su gerais 
norais, bet kad ųekuriems 
žmonėms, ypatingai iš va
dovaujančių, trūksta drą
sos pradėti. Dar kiti mano, 
būk kažin kokio ten žinoji
mo ar gabumų reikią dra
bužiu rinkimo ir taisvmo 
darbui vesti.

PIRMA OPERACIJA
Pirmiausia, grupė iš mū

sų susitarėme, kad reikia 
pradėti darbas. Tada susi- 
j ieškojom su nešimui - tai
symui vietą. O tada jau lei
domės drabužių rinkti.

Didžiuma žmonių, kurie 
patys drabužius atnešė, 
juos atnešė paruoštus, išva
lytus ir pataisytus. Iš ku
rių patys paėmėm, buvo vi
saip. Žmonės nesitikėjo 
mūsų, nebuvo paruošę. Pa
ėmėm, kad ir nevalytus, 
netaisytus. Tai buvo mūsų 
pačių darbas tuos sutvar
kyti.

Pirmiausia perrinkome, 
gerus ir švarius sudėjome 
atskirai persiuntimui cen
tram Kitus pasidalinome. 
Vienos paėmėm išplauti 
plaunamus, kitos valyti 
namie išvalomus ar gauti 
valytojas, trečios, daugiau-, 
šia nusimanančios apie siu
vimą, taisymą, paėmėm 
taisyti pataisomus ir per
siūti dar stiprius, bet nebe
tinkamus dėvėti esamoj 
formoj.

NE VIEN KIEKYBĖ, 
BET IR KOKYBĖ

Mes nusistatėme ne vien 
tik prikrauti tiek ir tiek 
dėžių, bet taip pat į jas dėti 
tiktai tokius drabužius, ko
kius ir pačios nesidrovėtu
me dėvėti. Tam mes panau
dojome visokius triksus:

Jeigu suknelės apačia 
stipri, o viršus apdilęs, mes 
palikome tik sijonėlį.

Suknelė visa stipri, bet 
perpetėse prakaito ar sau
lės ir dulkių spalva nuėsta.

Šis dviejų metų našlaitėlis, 
vardu Antanukas, Vilniaus 
našlaičių prieglaudoje, gavo 
šiltą užklodalą, pasiųstą Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto per Russian War Re
lief. Jojo tėvelius nužudė vo-

Tokios mes nukerpam per
petes ir pritaikytos kontra
stinės spalvos perpetes už
dedame. Suknelė atrodo, 
kai nauja ir madni, kadan
gi šiemet taip pat labai ma
doje ir naujas siūti iš su
dėtinių spalvų ir rūšių au
deklo, dadedant skirtingas 
perpetes (yokes) ar kitas 
dalis.

Suknelė stipri, bet spal
va nepakenčiamai misi se
ru s — perdažome.

Iš dideliu, dar stipriu
C 7 , v

drabužiu, kuriu kraštai ir
V 7 V

galai perdaug apdilę, per
siuvame į mažesnius.

Niekad nesiunčiame kel
nių, kurių dugnai išdilę, 
užlopyti ir lopai prakiurę. 
Kam iš to būtų nauda? Iš 
sveikų, stiprių apačių pa-l 
siuvame mergaitėm sijonu-' 
kų ar kitokių vaikams dra-| 
bužiukų. O kas jau skudu-; 
rai, tai ir dedam į skudu-i 
rus. Už juos gautais pini-! 
gaiš dasiperkam pamušalų i 
ir kitų prie drabužių taisy
mo, siuvimo reikalingu dai
ktų. I ' *

Darbus, kai]) pirma minė-1 
jau, pasidaliname. Dirbame,: 
kas ką geriausia mokame. 
Ne kiekvienas gali mokėti 
gerai viską dirbti, bet kiek- ; 
vienas moka ką nors dirbti, i 
Taip darbas išeina greičiau 
ir gražiai.

DAR DĖL DAŽYMO I 
DRABUŽIŲ

Drabužių perdažymas nė
ra tokia didelė problema,! 
kaip iš karto atrodo. Žino-! 
ma, reikia nemažai laiko,1 
nes dažomas drabužis rei-1 
kia prižiūrėti. Lėšos, paly-! 
ginti, nedidelės. Pavyzdin:

Iš dešimtukinės paimtu1 
už 10c pakeliu raudonos 
(Cardinal Red) spalvosi 
dažų nudažyta šviesus vil
nonis megstinis stipriai I 
raudonai, balta rayoninė 
suknelė stipriai rūžavai’ ir 
kita balta rayoninė suknelė 
švelniai ružavai. Tačiau jos 
marškoniai siūlių apvadai 
dar išėjo stipriai rausvi.! 
Tas rodo, kad -dar viena,; 
marškonė, suknelė tuose- 
pačiuose . dažuose gautų 
naują spalvą.

Dažymui instrukcijos 
yra ant kožno pakelio. 
Svarbiausia pasisekimo se
kretas yra: nepagailėti 
vandens, kad drabužis būtų 
liuosas inde, kuriame da
žysi, nesuspaustas, kad1 
liuesai galėtum nuolat pa
maišyti, vartyti. Perankš- 
tai dažytas, nepakankamaiį 
maišytas dažant drabužis! 
išeis lopuotas.

Drabužių Taisytoja. į

Iš Motery Kliubo

(Pereitas Moterų Kliubo su-Į 
sirinkimas buvo nelabai skait-! 
liągas. Gal iš priežasties blo
go oi’o, ar kad L. netilpo gar
sinimas. Garsinimas buvo pa-' 
siųstas iš kalno. Kodėl jis ne-1 
tilpo, nežinau.

Į kliubą prisirašė nauja na
rė Elzbieta Bekampienė.

Skaitytas laiškas iš centro! 
kas link Lietuvos vaikučiam į 
drapanų pasiuntimo. Kliubie-Į 
tės pasižadėjo dirbti daug. į 
M e gst a ps i ė m ė p e r šį 1 a i k ą i 
vien vaikučiams sekamos: O. i 
Paulukaitiene, M. Balukovi-I 
čienė, M. Struogicnė, E. Va
latkienė. Negalėdamos megst 
ar siūt, draugės prisidėjo pini
gais nupirkimui drabužių: E. 
Morkūnienė, $5, J. Šimkienė 
$1. II. Maltis pasiuvo 9 suk
neles. M. Struogicnė pridavė 
2 svederius.

Moterų Dienos paminėjimas 
įvyks 11 d. kovo, 2 vai. po 
piet, 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame ne tik moteris, bet 
ir vyrus dalyvauti. Programoj: 
Dainuos Ukitiinų Choras, gros 
balalaikų orkestrą, bus kalbė
tojai.

Nelaimė patiko, serga mūs 
narė O. Meškauskienė. Drau
gės yra prašomos atlankyti. Ji 
•randasi namuose, 3017 Rarolc 
St.

★ ★ ★
Draugų Frank ir Paulinos 

Valantis sūnus Charles Walan- 
tis yra paimtas karinėn tarny
bon jau apie mėnuo laiko. 
Randasi Camp Wheeler, Ga. 
Drg. Valantienė susirūpinusi 
sūnumi. Reiškiame draugams 
simpatijos ir linkime susirami
nimo.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas nupirko vaikams 
drapanų už $399.75, apreng
dami 75 vaikučius Lietuvoje. 
Drg. O. žalnieraitienė, V. Tu- 
rauskienė pasiuvo 34 slipukus 
meragitėm nuo 6 metų am
žiaus iki 13 m.

Kiek Numegsta 1944 m.
M. Rainienė 34 svederius.
M. Balukevičienė 28 sv.

SRIUBŲ AMŽIUS 
IR SKONIS.

Yra sriubų, kurios ska-| 
niausios būna tuojau po iš-: 
virimo. Tokiomis daugiau-' 
šia yra pieniškos sriubos, 
didžiuma šviežių daržovių 
sriubų. Kitos sriubos mėg
sta palaikomos, jų skonis 
dar pagerėja palaikius, at- 
šildžius.

Tarp ilgiausia palaiko
mų mums žinomiausia yra 
rūgštūs kopūstai. Mažiau 
praktikuojamomis yra ox
tail sriuba su kruopomis 
(barley), lyšių (lentil), 
juodųjų pupelių, taipgi ke
letą1 kitų.

Irina Gerlinaitė, 12 metu našlaitė, per karą gyveno Vilniuje 
kalėdodama. Jos tėvelius vokiečiai nužudė. Dabar ji randasi 
Vilniaus našlaičiu prieglaudoje. Čia parodoma aplaikanti Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komiteto pasiustą žiponą.PHILADELPHIA, PA.

M. Struogicnė • 26 sv.
U. Žilinskienė 14 sv. 6 po

ras pančekų, 6 p. pirštinių.
O. Kušleikienė 7 sv.
O. Paulukaitienė 7 sv., 3 p. 

pančekų.
T. Bačansk'ienė 1 sv. 6 p. 

pančekų.
M. Kaspariunienė 4 sv.
Šmitienė 2 sv.
Navaimskienė 5 sv.
M. Vogonienė 6 šalikus.
11. Tureikienė 3 sv.
T. Stankūnienė, 2 sv., 1 p. 

pirštinių.
V. Urbiene, 2 sv.
V. Paliepienė, 6 p. pane.
Ulevičienė 11 p. pane.
Viso numegsta 135 svede- 

riai, 32 poros pančekų, 7 po
ros pirštinių, 6 šalikai. Labai 
gražus ir prakilnus darbas. Ne 
vienas Lietuvoje džiaugėsi už
sivilkęs svederį, apsiavęs pan- 
eeką ar apsisupęs šaliku. Nors 
mes ir toli nuo jų gyvename, 
bet prisidedam su pagalba 
jiems dabartiniu momentu, ka
da daugiausia jiems reikia vis
ko. Varde kliubo, tariu jums, 
draugės mezgėjos, ačiū. Dėko
ja jums ir Lietuvos žmonės, 
nešiodami jūsų mezginius.

J. Sekretorė.

Italės Naudojasi Naujo
mis Teisėmis

Italės moterys tik neseniai 
gavo teisę balsuoti ir viena 
moteris jau tapo išrinkta į Ita
lijos Darbo Tarybos Generalę 
Konferenciją. Dvi šiaurės 
Italijos moterys gavo medalius 
už atsižymėjimtis partizanuo
se iš ministerio okupuotoms 
teritorijoms.

Italijos moterys jau yra pa
rt avusios prašymą leisti joms t 9
sudaryti militarišką korpą.

Italijos komunistai seniai 
stojo už pilnas teises moterim. 
Socialistai taipgi aiškiai pasi
sakė už teisę moterims ne tik 
"balsuoti, bet ir būti išrinkto
mis.

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietę neša.

Šių Metu Mados
Ateinančio pavasario puoš

menims taikomos mados duos 
dar didesnių lengvatų siuvan
čioms savo drabužius namie. 
Visoms, o ypatingai jauname- 
tėms, vartojama kombinuotės 
ne tiktai kelių spalvų, bet taip 
pat ii’ skirtingų rūšių audek
lo naujam drabužiui pasisiūti 
ar pataisyti. Mažas priedas 
naujo audeklo gali patarnau
ti iš seno perdirbti j naują 
drabuži, kuriam nusišėrė per
petės arba gal ant krūtinės 
įsigyveno koks nors nebepra- 
ša Ii namas plėmas.

Praktiškumas Pirmoj Vietoj

Mergaičių ir jaunų motorų 
drabužiams vartojama labai 
daug praktiškų languočių, 
smulkio ir stambaus rašto, kas 
priduoda drabužiui spalvotu
mo ir liekasi praktišku, gra
žiai atrodančiu be didelio ver
gavimo drabužiui, žodžiu, tai
koma visokiais darbais-darbe- 
liais užimtom merginom - mo
terims. O užsiėmimų turi dau
gybes visos, kurios yra bent ko 
vertos visuomeniškai.

Praktiškieji džiumperiai te- 
bepasilieka vienu iš mėgsta
mųjų drabužių.

Naujausia vyraujanti spal
va yra žalia, nuo muštardiniai 
žalsvos iki mirtų lapo žalumo 
—juosvai žalios. Tik su žalio
mis bėda, kad jos ne vi
siems tinka ir greit spalva nu- 
sišeria.

žinoma, praktiški ir puoš
nūs juodi, tamsiai mėlyni ir 
rudi, taipgi smiltinės spalvos 
niekad neišeina iš mados, kaip 
kad neišeina iš mados kombi
nuotės tų spalvų su balta.

“Madų Pelėdos”
Gražiai apsirengti visiems 

norisi, yra tinkama ir naudin
ga. Bet kada perdedama, tai 
jau blogiau nedadėjimo. Per
dėjimas būtų atleistina per- 
jauniem, nesubrendusieih žmo
nėm. Vienok, kada motinos ir 
motinų motinos “išeina Į lan
kas” dėl madų, tai ir papras
tame laike jos nedaro kredi
to ne tik sau, bet ir visoms 
moterims. Tas dar labiau tie
sa karo laiku.

Kaip žmonės į tai žiūri ? 
Man prisimena vienas, nese
niai girdėtas pasikalbėjimas 
tarp skirtingų kolonijų žmo
nių. Vienos kolonijos žmonės 
klausinėjo kitos apygarsės ko
lonijos žmonių grupės apie bu
vusias kadaise gana žymias 
moteris, bet kaž kaip kumpa- 
riškai išgaravusias iš visuo
meniško gyvenimo. Užklaus
tieji pasidairė vieni į kitus ir 
nusišypsoję, lyg nenoromis, 
atsakė: Karas, nėra laiko.

—Ar tai jos sunkiau dirba 
už visus? Visi dabar neleng
vai dirba, — vėl klausinėjo 
kaimynai.

—-Jos nieko nedirba.
—Kaip tą suprasti ?
—Moteriškai — atsakė tie, 

paaiškindami, kad vienos pir
ko skrybėles už $15, kitos, no
rėdamos anas pralenkti, jau 
pirko už $25, vienos kitų skry
bėles ir sukneles išpeikė, susi
pyko ir dabar neina niekur, 
kur galėtų vienos kitas susi
tikti.

—Madų pelėdos, — paste
bėjo viena iš klausėjų grupės, 
kuri pati sūnaus atsiųstą iš 
užjūrio Kalėdų puošmenims 
čekį prapirko į karo bonus, o 
su pasitaisytais prieškariniais 
rūbais atbūna daugeriopus 
veiksmus salėse ir viešbučiuo
se, kur ji tankiai būna kvie
čiama kaipo veikėja.

M.

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

Daržininkyste Yra Visapu
siškai Naudinga

Daržoves auginti karo 
laiku yra patrijotinis dar
bas. Mūsų daržininkai-mė- 
gėjai priaugino tūkstančius 
tonų maisto prie namų tu
rimuose mažuose sklype
liuose žemės. Tas padėjo] 
suteikėt] jų daugiau kare 
nuken tėjusiems kraštams 
ir išvengti trūkumo namie. 
Išvengimas trūkumo pade
da prilaikyti ir kainas nuo 
kilimo, padeda kovai prieš 
infliaciją.

KAIP DAUGIAUSIA 
GAUTI Iš MAŽO

SKLYPO
Rašte sunku pasakyti 

viskas iki smulkmenų. Kas 
galima padaryti, tai paak
stinti budrumą, kad žmo
nės matytų reikalą ir jieš- 
kotų būdų, kur gauti tokių 
informacijų.

Keli pamatiniai dalykai, 
tačiau, galima pasakyti ir 
rašte:

Žemė turi gauti maisto, 
kad galėtų duoti vaisių.

Pratęsti vaisingumo se
zoną galima pradedant ank
stybųjų veislių daržovių 
rasodus namie ir paskui 
kas pora savaičių dasodi- 
nant naujų sėklų ir daigų 
pagal savo šeimos reikala
vimus ir turimą vietą.

Padauginti vaisingumą 
galima planingai vedant 
daržą, kur tarpuose stam
bių, daug vietos reikalau
jančių daržovių auginama 
smulkios, mažai erdvės rei
kalaujančios.

Pavyzdžiai tokio planin
go auginimo galima matyti 
beveik kožname mieste. 
Veik visur prie miestų yra 
botaniški daržai, vedami 
Žemdirbystės Departmento 
ar to miesto parkų vedėjų. 
Jie turi pavyzdinius skly
pus ir laiks nuo laiko duo
da prelekcijas. Didžiuma 
prelekcijų būna dienomis, 
bet būna ir vakarinių, tai
komų daržininkams - mėgė
jams, daržininkyste užsi
imantiems tik vakarais ir 
nedirbamomis dienomis.

Be gaunamos materialės 
naudos ir smagumo iš švie
žios, ką tik iš darbo atsineš
tos daržovės, daržininkai 
turi įdomų užsiėmimą, 
naudingą mankštą, dalinai 
verstiną pabuvimą ore, 
saulėj. Darže veik kas die
ną reikia padirbėti.

GĖLIŲ DARŽE
Iš atžvilgio į mankštą at

virame ore bus labai nau
dingas nors gėlių daržas, 
kam nėra galimybės užsi
imti su daržovėmis.

Turintiems labai mažai 
laiko ar kantrybės gal būt 
neverta prasidėti nei su jo
kiu daržu. Pavyzdin, turin
tis kas vakaras išeiti su vi
sokiausiais karo rėmimo 
veiksmais vargiai ištesės 
laiko abiem—daržui ir ka
rui. Kad ir mažiausio dar
žo priežiūra, jeigu daržas 
norima išlaikyti padoriai ir 
naudingai, reikalauja bent 
po valandą kas antra die
na. O jei sunkūs metai, 
sausra, audros ar gausa 
parazitų, kaip kad buvo 
pernai, tankiai gali parei
kalauti ir po daugiau lai
ko.

Tačiau turintiem viduti

niai ar daugiau laiko, tai 
naudingiausis liuoslaikio 
praleidimas. Daug naudin
gesnis, negu prie baro ar 
kortų sėdėti. Moterims 
daug naudingesnis už per- 
tankų vizitavimą, pleperia- 
vimą, susipykimą. Naudin
gesnis už raudojimą ir rū
pestį dėl išėjusių svetur sa
vųjų, kas nei pačiai nei 
tiem išėjusiem gero nedaro. 
Kur kas geriaU bus užsiim
ti daržu, jį saugoti, jį tė- 
myti, kaip daigas po daigo 
pasirodo, kaip formuojasi 
ir pražysta žiedai, jais 
džiaugtis, papuošti namus, 
apdovanoti ligonį ar- šiap 
sau gerą kaimyną.

PIGUS IR GRAŽUS 
PADAB1NIMAS

Jeigu turite namie bego
niją, dar galite pasidaryti 
iš vienos gal desėtką ar 
daugiau daigų apsodinimui 
patakės ar lysės kraštų. 
Ypatingai tam tinka ma
žosios, smulkiosios begoni
jos. Jos žydi per visą vasa
rą skaisčiai raudonais žie
dukais. Bujoja dalinoje 
saulėje, bet pakenčia ir pil
ną saulėkaitą. Pilnoje sau
lėkaitoje jų lapai parausta, 
tad jos labai gražu priso
dintos tarp smulkučiais ža
liais lapais ii- baltais žie
dais sweet alyssum.

Begonijos šakutės nulau
žiamos per nariukus, su- 
daigstomos į smėliuotą že
mę vazonėliuose ar dėžėj, 
apvožiamos porai savaičių 
stikline. Bėgiu 2-3 savaičių 
išleidžia šaknis. Už mėne
sio kito pradeda žydėti ir 
šalnoms praėjus galima 
persodinti atvirame lauke, 
išverčiant iš vazonukų su 
visomis žemėmis.

Taipgi naujų daigų ga
lima pasidaryti ir iš stie
belių. Juos supjausto, pa
liekant kožname stulpelyje 
po akutę ar porą, apkasa 
drėgnu smėliu. Ne už ilgo 
jie išleidžia šaknis ir dai
gus.

Tuo pat būdu priaukli- 
ma naujų jeronimų ir dau
gelis kitu vazoninių žolynų.

t N. D.

Toddler Outfit

Mažytei visos eilutes drabu
žių forma gaunama nuo 1 iki 
6 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer jir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427. 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y«
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A.L.D.L.D. REIKALAI
ALDLD 7-to Apskričio Rezo

liucija, Šaukianti Prie 
Jubiliejinio Darbo

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 7-to Apskričio metinei e 
konferencijoje, laikytoje spa
lių 22 d., 1944 metų, LieJ. 
Pil. Kliubo svetainėje, 376 
Broadway, So. Boston, Mass., 
dalyvaujant virš 30 delegatų 
nuo 9 kuopų, kur buvo pa
keltas klausimas apie LLD il
gametį gyvavimą, tapo ryžtin
gai ir vienbalsiai pasisakyta 
sekančiai: Kadangi, 1945 me
tais, jau sukanka 30 metų, 
kaip ši garbingoji kultūrinė 
organizacija gyvuoja ir nuo 
pat 1915 metų ir iki šiol su
gebėjo išleisti ir savo nariams 
suteikti jau 51-ną įvairiausių 
knygų leidinį, kurių vėliausias 
leidinys yra už 1944-tus me
tus “Lietuva Ugnyje,“ be to, 
Draugijos nariai gauna dar iri 
puikų bertaininį žurnalą Švie-j 
są už tą patį mokestį—$1.50 
į metus.

Kadangi Amerikos Lietuvių; 
Dąrb. Literatūros Draugija 
per savo gyvavimą sugebėjo 
sutraukti į savo eiles daug, 
tūkstančių padoresnių lietu
vių ir juos pakelti aukštesniam 
laipsniui apšvietoje, tuomi pla
čiai paskleisdama pažangos 
idealą politiniame ir socialia
me gyvenime.

Ir, kadangi LLD Centro 
Valdyba jau iškėlė obalsį, jog 
1915-tais metais mes apvaikš
čiosime Draugijos 30 metų gy
vavimo sukaktį—

Tad ši metinė konferenci
ja karštai sveikina puikiai be
gyvuojančią LL Draugiją iri 
užgiria Centro Valdybos obal-; 
sį ir pasibrėžimą, jog jubileji- i 
niam vajuje naujų narių gavi
mui, pradedant su pirma sau
sio 1945 m. ir iki liepos pir
mos dienos, mes visi bendrai 
gausime 1000 naujų narių į 
LLD eiles.

Ir todėl ši konferencija at
sišaukia raginančiai į visas ko
lonijas apskričio ribose, — į 
visas LLD kuopas gyvai susi-i 
rūpinti išpildymu joms paskir-l

tų kvotų ir kur galima jas per
viršyti pačios Draugijos labui.

Mes karštai pasisakome, jog 
išpildysime savo dalį tos ben
dros tūkstantinės kvotos. Ir to
dėl kartu šaukiame visas kuo
pas prie ryžtingo ir garbingo 
jubilėjinio darbo.

Lai gyvuoja ir lai bujoja 
mūsų kultūros nešėja ir ap- 
švietos skleidėja ALDLD.

Rezoliucijų komisija:
J. M. Karsonas, 
D. G. Jusius, 
W. Jurkevičius.

ši rezoliucija buvo nepri
duota spaudai anksčiau, ries 
buvo manyta, jog centras pa
skirstys apskričiams arba gal 
ir kuopoms naujų narių kvo
tas, kas būtų buvę pažymėta 
rezoliucijoj — mūsų apskričio 
kvota. Tačiau, kuomet centro 
tokis patvarkymas nedaromas, 
tai čia dabar telpa 7-to aps
kričio rezoliucija.

Gi apskričio valdyba tuojau 
pati nustatys sau kvotą ir pa
skelbs visoms apskričio kuo
poms.

Be abejonės, kad tūlos kuo
pos jau dabar darbuojasi ir 
tūri naujų narių gavę. Visi 
nauji nariai, gauti dėl šių 1945 
metų, prisiskaitys prie paskelb
tos kuopoms kvotos. Ir bus 
kredituojamos sulyg jų pasi
darbavimo.

J. M. Karsonas,
7-to apskr. pirminink.

ALDLD 7-tas apskritys, var
de 30 metų jubiliejaus pasi
skyrė kvotą gavime naujų na
rių 175 mūsų apskrityje, ži
nodami svarbą šios garbingos 
organizacijos, manau, kad su 
šia kvota visi, draugės ir drau
gai, sutiksite. Kvotos skiria
mos sekančiai:

Kp. Miestas Nariai
2—So. Boston, Mass. 25
6—Montello, Mass. 20
8— Cambridge, Mass. 5
9— Norwood, Mass. 15

1L—Worcester, Mass. 25
31—Lewiston, Maine 5
31—Rumford, Maine 5
37—Lawrence, Mass. 10
42—Nashua, N. II. 5

ATYDAI MASS. VALSTIJOS!

Eaiave—- Liberty, Lithuanian Daily

44—Lowell, Mass. 10
53—Gardner, Mass. 5
62-fBtoughton, Mass. 5
71—Bridgewater, Mass. 5
78—Fitchburg, Mass. 5
85—(-Haverhill, Mass. 5

103-4-1 Judson, Mass. 5
155—(-Worcester, Mass.

(moterų) 20
Kadangi vajus tęsis iki 1 d. 

liepos, tai su gerais norais pa
dirbėjus kvota bus galima 
lengvai išpildyti. Todėl visų 
kolonijų! LLD kuopų draugės 
ir draugai, 7-to apskr. valdy
ba prašo j ūsui. įsitraukti į šį 
30 metų jubiliejinį vajų.

D. Lukienč,
7-to Apskr. Sekr.

. Hartford, Conn.

Trečiadienis, Vasario 28, 1913

Jersey City, N. J.

Draugai ir draugės iš pa
žangiųjų lietuviškų kolonijų, 
LLD 7-to apskričio valdyba 
taria į visus rimtą žodį, nes 
pati situacija mūsų apskrityje 
susidaro rimą, reikalaujanti 
iš mūsų visų greito susirūpi
nimo. Mūsų prakalbų maršru
tas ne taip turės įvykti, kaip 
mes planavome. Ir jeigu jį 
rengsime, tai pas mus atva
žiuotų draugas V. Andrulis, 
Vilnies redaktorius. Maršrutą 
pas mus pradėtų su kovo 19- 
ta diena.

šiame klausime mums reikia 
plačiau apkalbėti praplėstame 
susirinkime. Turime ir kita di
delės vertės reikalą, todėl yra 
šaukiamas valdybos posėdis, 
kovo 4 dieną, 11 valandą ry
te, 376 Broadway, So. Bosto
ne.

Bet apskričio valdyba ragi
na iš visų kolonijų draugus su
važiuoti ir dalyvauti praplės
tame posėdyje. Tad čia, ant 
vietos, atliksime pusę to dar
bo, ką kitaip užimtų visą sa
vaitę, kol per spaudą, ar laiš
kais kolonijas pasiektume. 
Mat, laiko nedaug.

Praplėstą (ne vien tik val
dybos) posėdį galime lengvai 
turėti, todėl, kad tą pačią die
ną, kovo ( March) 4, 5 valan
dą po pietų, toj pačioj Lietj 
Piliečių Kliubo svetainėje, 
ALDLD 2-ra kuopa rengia 
šaunų bankietą su labai gra
žiu koncertiniu programų. Ten 
bus puikiausios Bostono ir apy
linkės dainininkų pajėgos su
telktos. Dainuos: Ignas Kubi
liūnas, Robertas Niaura, Fran
ces Beaudoin (Kurgoniutė-bu- 
vus lowelliete), Vyrų Kvarte
tas ir puikiausių per svečius iš
sireiškimų, sveikinant 30 jubi
liejinių metų sukaktį, kaip gy
vuoja mūsų kolegijinė draugi
ja, — mokslo platintoja, — 
ALDLD..

Šiandien gyvename tokiame i 
laikotarpyje, kuriame yra gra-' 
žiu darbu atlikta. Ir kuomet 
asmuo vien tik savo širdingu 
pasitarnavimu ilgametiniame! 
darbe rūpestingai darbuojasi i 
visų mylimai organizacijai, j 
podraug ir visuomenės labui, į 
tokis asmuo ypatingai užsitar-į 
nauja didelės pagarbos ir vi
suomeniško įvertinimo.

Šį kartą, sulyg apskričio 
konferencijos nutarimo, šiame 
bankiete, kovo 4 dieną, mes 
pilnu draugiškumu pagerbsi
me ALDLD 7-to apskričio pro- 
tjokolų raštininkę draugę wor- 
cesterietę, Domicėlę Lukienę 
už jos ištarnavimą apskričiui 
per apvalius vienuolika metų.

Kaip tik tas ir pritiks mums, 
kaipo kultūrinės organizacijos 
žmonėms. Mokėjime įvertinti, 
kas yra gera ir kultūringa.

Taigi matote, draugai, ko
kia svarbi kombinacija mūsų 
reikalų tą dieną supuola. Po
sėdis svarbiems reikalams su
planuoti; ta pačia proga pa
siviešėti tris dešimtmetiniame 
jubiliejuje — Draugijos ban
kiete, 7-to apskričio naudai; 
pasiklausyti retai girdimo to
kio dainų programo ir būti da
lyviai to draugiško sąskridžio, 
kurio jaukumas ir įspūdžiai 
pasiliks visam ilgiui mūsų gy
venimo. j

O kas svarbiausia,, kad čia 
gražiausia pagerbsime ir gar
binguosius kovūnus, besiauko
jančius už geresnį žmonijos 
'rytojų, paguldžiusius galvą už 
išlaisvinimą mūsų tėvynes Lie
tuvos, kuri tiek daug nukentė
jo!

Lai šis reikalas sujudina vi
sas kolonijas ir visiems prime
na, kad tai yra svarbus reika
las ir visų pareiga dalyvauti 
būsiančiuose viršminėtuose įvy
kiuose. LLD 7-to Apskr. pir-

mink. J. M. Karsonas.

Paminėjimas Moterų. Tarptau
tinės Dienos. Aircraft Darbi

ninkai Pasirinko Unijų.
Vasario 21 d. Aircraft 15,- 

000 darbininkų po priežiūra 
National Labor Relations 
Board • turėjo balsavimus, ar 
nori ar nenori unijos. Didžiu
ma pasisakė už uniją ir didžiu
ma už the International Asso
ciation of Machinists, nes mini
ma unija rengėsi per suvirs 2 
ir pusę metų. CIO tik apie pu
santro mėnesio pradėjo dar
buotis, tai ir mažumą balsų 
gavo. Paskutinėmis dienomis 
iš IAM. unijos viršininkai ne
gražiai propagandavo prieš 
CIO šaukdami per garsiakal
bius, “kas balsuos už CIO, tai 
balsuos už ateivius ii’ komunis
tus!“ (Tai unijos darbuotojai, 
rodos, turėtų sarmatytis pasi
skolinti iš bjausiausių reakci
nių į republikonų nudėvėtus 
šauksmus. Aircraft kompanija 
irgi ! paskutinėmis dienomis 
baisiai klaidino darbininkus, 
kasdien siųsdama laiškus dar
bininkams į namus ir slaptus 
lapelius be parašų dalino prie 
vartų.

Kompanija, žinoma, nenorė
jo jokios unijos ir dėjo di
džiausias pastangas neįsileisti, 
bet AFL jie mažiau bijo. Vis
gi geriau unija negu be jokios.

Hartfordo Lietuvės Moterys 
Stropiai Bengiasi Apvaikščioti

Moterų Tarptautinę Diena.
Jos rengia perstatymą teat

rą “Prakeikimas.“ Teko matyti 
praktikuojantis, tai gana gra
žus veikalas. Nors moterys-pa
sislėpę jį mokinosi, bet pasise
kė per rakto skylutę pamatyti. 
Štai veikalo turinys:

Ūkininkas Antanas Švėgžda 
gavo žentą Joną Šimkūną. Se
nis Švėgžda turi ir sūnų kuni
gą. Kuomet jis leido į mokslus 
sūnų, tai labai mylėjo, pasku
tinį kąsnį duonos paskirdavo 
sūnui, kad tik išleistų į kuni
gus. Į( kunigus išleido. Dabar 
kunigas Motiejus’ Švėgžda, sa
ve vadina “ksiondz Macei 
Švegždovič.“ Gyvena 15 mylių 
nuo tėvo namų, žentas senį 
moters tėvą išvarė. Duktė Mar
celė tėvui įkalbėjo eiti pas ku
nigą Motiejų — pas savo sūnų, 
ten viskuom bus aprūpintus.

Senis Švėgžda eina per 6 die
nas pėkščias pas sūnų kunigą. 
Nuėjus tarnaitė priima pailsu
sį ir išalkusį. Tarnaitė sako: 
kunigėlis pavargęs miega, ne
valia budinti. Kunigas atsikė
lęs atėjo iš pakajų ir radęs se
nį Švėgždą išbarė tarnaites 
kam leidžia valkatas. A. Švėgž
da sako: aš tavo tėvas, Motie-- 
jau, sūnau. Motiejus įsako tar
naitėms išvyti jį lauk ir dau
giau , neįsileisti. Tuomet Anta
nas Švėgžda, kun. Motiejaus 
tėvas, prakeikė savo sūmj kuni
gą, kuris išsižadėjo savo tikro 
tėvo.

Gerbiamieji “Laisvės“ • skai
tytojai, čia tik biskutį primi
niau, koks turinys to veikalo. 
Kaip žinote, per rakto skylutę 
daug ko negalima matyti. Ir 
pasakysiu, kad tie visi veiks
mai, lošimai bus atlikti vien tik 
moterų, be vyrų. Moterys bus 
kunigais, žentais ir tėvais. Tai 
tikrai reiktų pamatyti, kaip jos 
nuduos vyrus. Tai, ot čia ir 
pranešu, kad visi žinotumėt 
vyručiai. Minimas perstatymas 
įvyks kovo 4 d. rodos 3:00 vai. 
po pietų. Laisvės Choro Svetai
nėj, 155 Hungerford St., Hart
ford, Conn. Vyras.

Alfred Bložis Dingo 
'Karo Lauke.

Jersey City anglų spauda 
pirmame puslapyje ilgame ap
rašyme, 20 d. vasario, pažymė
jo, kad lietuvis A. Bložis, žy
mus atletas, dingo be žinios ka
ro lauke. Bložis yra 6 pėdų ir 
7 colių; jis sveria 245 svarus. 
Dar tik pereitą metą gruodžio 
mėnesį buvo paleistas 10 dienų 
atostogų ir grojo Giants tyme 
su J. Sulaičiu. Bložis įstojo ar
ini jon biskį daugiau kaip metai 
laiko atgal, ir jau pasižymėjo 
kaipo antras leitenantas. Gali
mas daiktas, kad Bložis pasie
kė Franciją, kada nors sausio 
mėn. ir tuojaus buvo pasiųstas 
į karo frontą. Bložio tėvai gy
vena 1119 — 11 th St., North 
Bergen, N. J.

Jersey City spauda nežymi, 
kad Bložis buvo lietuvis, bet 
jam suteikiama didelis kredi
tas kaipo sporte pasižymėju
siam. Bložis, rodosi, dalyvavo 
viename LDS suruoštame sei
me sporto olimpijadoj.

Buvo Susirgęs.
Antanas Tonusą, LDS 133 

kuopos narys buvo smarkiai 
susirgęs. Teko pagulėti lovoje 
ir pora savaičių smarkiai pa
sirgęs eina geryn. Nuo savęs 
veliju A. Yonušai laimingai ir 
greitai pasveikti.

ALDLD 16-o.s- Kuopos Nariams
Draugai! ALDLD 16-tos kp. 

metinis susirinkimas įvyks an
trą sekmadienį kovo menesio, 
tai yra 11 kovo, toujaus po 
LDS kuopos susirinkimui. At
minkite, kad vasario mėnesį 
šauktas atvirutėmis susirinki
mas neįvyko. Nekurie kaltina, 
jog penktadienio vakaras nebu
vo patogus susirinkimui. Da- 
bargi sekmadienio popietis ir 
tuojaus po LDS kuopos susi
rinkimo, tai turi būt visiems 
patogus laikas. Antrą valandą 
dieną kiekvienas gali atsilan
kyti ir pasimokėti savo meti
nes duokles.

širdingai A ciu
Širdingai ačiū visiems drau

gams, kurie mane lankė ligon- 
butyje ir parėjus iš ligonbučio
r-™™——-—™--?

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

; N^JLaidotuvių Direktorius J
VELTUI ŠERMENINĖ (

(KOPLYČIA)
; Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom 
; ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770 l

namie. Teisybę turiu pasakyti, 
kad nesitikėjau nuo draugų to
kios užuojautos, kokią jūs, 
draugai, man mano ligoje pa
rodėte. Ačiū už dovanas ir at
virutes, kurių buvo netik vieti
nių, bet iš Lawrence, Haver
hill, iš Elizabetho, Newarko, 
Brooklyno ir Huntington, N. Y. 
Vardų neminiu todėlei, kad už
imtų daug vietos spaudoje. Iš
sirgęs 7 savaites, su 25 d. va
sario pradedu dirbti.

A. Matulis.

Worcester, Mass.
LLD 11 kp. susirinkime d. 

knygius raportavo pardavęs 
literatūros per mėnesį laiko 
už $7, tai gražus darbas. De
legatas iš Laisvės suvažiavimo 
raportą davė gerą, visiems yra 
džiugu, kad mūsų dienraštis 
yra gerame stovyje, ypač su
sirinkimas įdomavosi naujo 
Laisvei namo pirkimo reikalu. 
Atrodo, kad šis darbas bus 
pradėtas, tai ir mūsų kuopa 
stos talkon.

Iš Lietuvai Pagalbos Komi
teto Atstovas sakė, yra ir vėl 
surinkta $120 aukų. Darbas 
eina ant toliau.

Skaitytas ir priimtas laiš
kas su blanka rinkimui aukų 
dėl literatūros archyvo. Aukų 
pradžia jau padaryta šiame 
susirinkime. Blankų pripildy
ti paėmė S. Janulis. Šiam gra
žiam darbui draugės ir drau
gai yra prašomi paaukoti, kuo
met d. Janulis jumis sutiks.

Dabar yra vajus už narius 
į Literatūros Draugiją. Laisvės 
skaitytojai, kurie dar nepri
klausote, tai įsirašykite ir pa
kalbinkite jūsų pažįstamus 
tapti nariais šios kultūrinės 
Draugijos, duoklė tik $1.50 
metams ir gausite gerų kny
gų, už kurias nereikės mokė
ti.

Ateinantis LLD susirinkimas 
įvyks kovo 11 d., 11 vai. ry
to, 29 Endicott St. salėj. Visi 
ateikite ir atsiveskite naujų 
narių. Turėsimo diskusijas

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

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

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

VYRAI - MOTERYS
MERGINOS - BERNIUKAI

Būtinas Darbas
Prie Penicillin, Skiepų, Plazmos ir kitų 
svarbių produktų ginkluotoms pajėgoms

Patyrimas Nereikalingas

Mes išrišime jūsų transportacijos problemas 
savo Personnel Ofise.

Kreipkitės Į

LEDERLE LABORATORIES, Ine
Middletown Road, Pearl River, N. Y.

Prisilaikoma WMC Reguliacijų

j nis, susižeidė koją šapoj, tai 
viename parengi-sirgdamas savo rankų darbu 
d. Jurgį Deksnį, padirbo tuos įrankius. Ačiū, 
: žinai ką, aš! tai bus atminčiai gyvenime.

gerą peilį iri Drg. Butkevičius sakė, kad 
o d. Dominin- jo gyvenimo draugė sunkiai 

į sirgo ir ką tik sugrįžo iš ligo- 
bet vis dar nedrūta.

Linkiu jai pilnai pasveikti ir 
i gyventi kuo ilgiausiai.

J. M. L.

knygų klausime.
Neseniai 

me sutikau 
jis man sako: 
jums padariau 
didelį šaukštą,

Jusiui, stringą ir prie pro 
jums tas dovanas atiduo-1 ninės, 
Tai jums abiem už rašy 
gerų korespondencijų —

kni
gos 
siu.
mą
pridėjo Deksnis. Mat, d. Deks-į

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®) 

Didelis pasirinkimas visokių
Vym^ir Degtinės. v
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Thomas J. Klimaitis 
Graborius—Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. 
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6723.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.' Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

7 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, IIEMORRHOIDAI 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 MOKSLINTAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

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

(Įsist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

t
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Penktas puslapis

SYRIJA PASKELBĖ KARA 
FAŠISTŲ AŠIAI

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos seimas dauguma balsų 
nutarė paskelbt karą Vo
kietijai ir Japonijai. Syri- 
jos prezidentas Shukri ei 
Kuwatly pareiškė, ’ kad jo 
šalis nori veikliai dalyvauti 
kovoj prieš fašistų Ašį.

Vorošilov, Timošenko ir 
Budionnyj Apdovanoti

Maskva. — Vyriausio So
vieto prezidiumas nutarė 
suteikti Lenino Ordenus 
maršalams Vorošilovui, Ti
mošenko ir Budionniui už 
tarnybą Raudonojoj Armi
joj nuo pat jos įsikūrimo.

Tarptautinė Parama Čecho- 
slovakams Eis per Sovietus

London.— Jungtinių Tau
tų Pašalpos ir Atstatymo 
Administracija (UNRRA) 
greitai siųs čechoslovakijai 
apie 8,000 tonų maisto, dra
bužių ir vaistų. Sovietų vy
riausybė atidaro tam Juodo
sios Jūros uostus. Paskui 
Sovietai sausuma pristatys 
tuos reikmenis žmonėms iš
vaduotose čechoslovakijos 
dalvse. «•

Šaukia Čechoslovakus Urmu 
Sukilt prieš Vokiečius

London. — Penkios če- 
choslovakų partijos atsišau
kė per Londono ir Maskvos 
radijus, kad patrijotai viso
je Čechoslovakijoje pradėtų 
atvirą sukilimą prieš vokie
čius okupantus kiekviename 
mieste, miestelyje ir kaime. 
Atsišaukimą pasirašė 18 tų 
partijų veikėjų.

Philadelphia, Pa.
Lietuvos Šelpimo lleikalais.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas perka Lietuvos vai
kams rūbus. Drapanų rinki
mas lyg sumažėjo, nes labai 
daug pakenkė šiemet begalinis 
sniegas ir šaltas oras. Prie to, 
geso aprubežiavimas ir pačių 
lietuvių nepaisymas atkreipti 
atydą pagalbai Lietuvos žmo
nių. Artinasi pavasaris, oras 
atšils, tai bus visiems pato
giau išplėsti darbą.

Apart mūs komiteto, tas 
Bendras Fondas turi surinkęs 
daug drapanų ir kitokių daik
tų, bet jie jų nesiunčia į Lie
tuvą, laukia iki prisikels Sme
tona iš numirusių. Surinko
daug parapijos, bet jie pasirįžę i 
nesiųsti jų į Lietuvą iki ten 
bus tarybų valdžia. Nepaiso j 
Dievo prisakymų : alkaną pa-j 
penėk, apdriskusį aprengk, tu- i 
rėk artimo meilę ir susimylėk j 
ant nelaimingo. Vokiečiai nu-’ 
teriojo Liet, žmones ir gyvu- : 
liūs. Neduodami Lietuvos žmo
nėms pagelbos, jūs tuo pačiu! 
sykiu keršijat visai Lietuvai, i 
Phila. lietuviai turėtų žinoti, ■ 
kad smetonnaciai ir pronaciai 
yra vienas ir tas pats gaivalas.

Phila. lietuviai aukaukote ir 
kitiems pasakykite aukauti 
drapanų, nupirkti ir pasiųsti i 
šį tą. Skyrius randasi Lietuvių 
Republikonų Susivienijimo pa
talpoje, 1218 Wallace St., tele-. 
fonas Fre. 6057. Pašaukite 
Petrą Mack, jis yra gaspado- 
rius. Galite pašaukti sekreto
rių Komiteto A. J. Smitą — 
Waverly 2538; Komiteto ka-: 
sierę Oną žalnieraitienę —, 
flow. 7226; Komiteto pirmi-■ 
ninką J. Lukoševičių — Dew. i 
3216; J. Rainį — Gar. 0610.

Užsirašykite telefonus ir ki- i 
tiems perduokite.

žinokite visi, kad į Lietuvą į 
siunčia pagalbą tik Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas 
per Russian War Relief. Kito 
kelio nėra.

L.P.T.K. Centras randasi, į 
417 Lorimer St., Brooklyn, I 
N. Y. Rep.

Telšiuose Pasikalbėjus
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Dingdavo gatvėje. Niekas ir 
nežinodavo, kur dingdavo. Tik 
po kiek laiko gaudavo laišką 
iš Vokietijos. Daug žmonių jie 
taip išgaudė ir išvežė. Mano 
vyras dirbo plytinėj. Į namus 
negrįžo. Tik po pusės metų 
laišką gavau. Dvi savaites 
prieš vokiečių galą Telšiuose 
buvo turgus. Diena, kaip ty
čia, buvo labai graži, žmonių 
daugybė. Ir atsargumą visi pa- 

i miršo. Paskui žiūrime: daugy-: 
bė kariuomenės, su mašinomis,'

i su šautuvais. Pasirodo, tai vo-! 
kiška policija. Iš karto apsti-i 
po turgų, žmohės bėgt, o jie' 
gaudyti. Vokiečiai šaudė, o 
žmonės, kas .kuo turėjo spru-i 

; ko: su vežimais savom kojom.
Daugeli tada sugavo, bet dau-' 
guma pabėgo. Aš savo sūnų;
paslėpiau. Drebėjau. Dvylikos 
metų, bet jie ir tokius ima.

Atsisveikinau: su Urvakiene.:
Ji vilties nenustoja, žada tvar
kytis ir susitvarkyti.

— Karas gal greit baigsis, i 
vis tas vokietis ilgai neišsilai
kys, gal ir vyras grįš gyvas. 
Gyvensime kaip nors, — pri
dėjo ji.

Apie Telšius ūkiai apsėti! 
daugiau negu paprastai. Mat, 
žmonės saugojos), kad vokie
čiai grūdų neatimtų, tad sėjo, 
kiek tik pajėgė. Vidutiniškai j 
trečdalis laukų apsėta žiem-i 
kenčiais. Taip ,Vra visam ap
skrity. žmonė$ apie tarybų 
valdžios darbus beveik nieko 
nežino. Vokiškieji fašistai 
stengėsi kiek tik begalėdami 
meluoti apie tariamus perse
kiojimus, tačiau nė vienu žo
džiu jie neužsiminė apie tai, 
kaip atstatomas Tarybų Lie
tuvoje gyvenimas. Nenusiskun- 
dė jie net tuo> kad likviduo
jami vokiečių okupacijos pa
dariniai žemės ūky, nors tai 
jiems turėtų būti labai skau
du: juk tai jų trejų metų j 
“darbas” nuėjo niekais.

i Į v.—Tikrai žemę vėl grąžins 
biednįokams? ;— dar netikė
dama klausia želvaičių kaimo 
gyventoja Milašienė.

—Taip, — atsakiau, -— ne' 
tik kad grąžins, jūs jau dabar 
pati galite atsiimti tai, kas 
jums anksčiau priklausė. Val
džia tai leidžia daryti, reikia 
tik vietos komitetui apie tai 
pranešti.

—Gausime, sakote. Ot, štai, 
šiuos 3 ha nuomojom. Nuo
mos’ mokėjom 2.500 markių. 
Dideli pinigai. Kai vokiečiai 
atėjo, tuoj iš mūsų atėmė ir 
siklypą. šieną dvarponis visą 
sau nusipjovė, mes tik trupu
tį gavome. Anais metais gavo
me prastą žemę. Dabar pra

“Puikiai atrodysi, kabodamas unijos salėje.”

žysim, jei duos, kad duotų ge
resnės; *

—žinoma, pakeis, jei ta, kur 
anksčiau gauta, yra menka. 
Paprašykit vietinės žemės ko
misijos ir jums viską padarys.

—AČiu už gerą patarimą. 
Turiu 3 vaikus, tai žinote, be 
savo žemės sunku duoną val
gyti iš svetimos.

Atsisveikinom. Ilgai dar Mi
lašienė žiūrėjo į. mūsų mašiną, 
tolstančią Telšių link. Be abe
jo, linksma naujiena apie že
mės grąžinimą greit aplėks vi
są apylinkę. Nudžiugs darbo 
valstiečiai, kad tarybų valdžia 
jiems grąžina tai, ką iš jų iš
plėšė buožėsf remiami vokiš
kųjų okupantų. Vietoj prama
nytų žiaurumų, žmonės gaus 
tai, k (į jie troško. Taip visur iš 
karto sprogsta vokiškųjų fa
šistų propagandos burbulas 
prieš tarybinę tikrovę.

Krakių Valsčiuje J vykdytas 
Žemės Pertvarkymas

Spalių 9 d. Krakių valsčiu
je, pirmajame Kėdainių aps
krityje, baigtas žemės pertvar
kymas. Patenkinti visi bežemių 
ir mažažemių p r a š y m a i. 
ūkiuose įsikūrė daug raudon
armiečių, nukentėjusių nuo 
hitlerininku teroro ir daugia- 
vaikių, šeimų. Tarp gavusiųjų 
žemės yra Maironiškio vien
kiemy išėjusio dabar į Rau
donąja Armiją Budrio Myko
lo šeima (žmona ir 2 vaikai), 
Kosči^o ir Kulikausko—Bart- 
kunišku dvaro kumečiu šeimos 
ir keliasdešimt kitų raudonar
miečių šeimų. Plaukių kaime 
10 žmonių Petraičių šeima ir 
Dovydiškio kaime Kazoko 
Martyno 15 žmonių šeima ga
vo po 10 ha geros žemės.

Iš Sudaryto valsčiuje atsar
ginio žemės fondo galės gau
ti žemės sugrįžę iš kariuome
nės kovotojai ir kiti, kurie dėl 
vienų ar kitų priežasčių šiuo 
metu neturėjo galimybės įsi
kurti* ūkyje. ELTA.

Stassen pas Dewey dėl Pa
saulinės Konferencijos

Albany, N. Y. — Karinio 
laivyno oficierius H. E. Sta
ssen atvyko pas New Yorko 
valstijos gubernatorių De
wey pasitarti. Stassen yra 
vienas iš trijų republikonų, 
kuriuos prezidentas Roose- 
veltas skyrė į tarptautines 
konferencijos delegatus. Ta 
Jungtinei Tautų užsieninių 
ministerių ir kitų politikų 
sueigą įvyks San Francisco 
mieste ir prasidės balandžio 
25 d. Konferencija svarstys 
planus pasaulinei taikai iš
laikyti po karo.
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REIKALINGI VYRAI
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TOęL 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.

(49)

So. Boston, Mass.
Geri Kultūringi V(tikimai 

ir šmeižikai.
Vasario 18 d. LDS 62-ros 

kuopos surengtose paskaitose 
dėl žmonių sveikatos, prelegen
tas Dr. Borisas labai gerą pa
skaitą davė. Publika klausėsi 
su godumu jo aiškinimų _ apie 
naujovinius būdus gydymo 
įvairių ligų, naujų vaistų at
radimą. Kiekvienas mokslas 
turi savyje reikšmingų savy
bių, bet medicinos mokslas tur
būt turtingiausias’ įvairiomis 
savybėmis; kaip Dr. Borisas 
mums pateikė specijaliai pa
ruoštoje paskaitoje faktus 1944 
metais medicinos mokslas 
daug nužygiavo.

Po paskaitos prelegentas ne
mažai klausimų atsakinėjo 
sveikatos reikale. Kuopos pir
mininkas ragino, kad kiekvie
nas lietuvis turėtų prigulėti 
prie LDS, kaipo geriausios or
gan izacijos pašalpos, a pd rau
dos ir apšvietos tarpe Ameri
kos lietuvių.

LPTK patalpoje pramogos 
šeštadienio vakarais įvyksta 
vis gerai, tik vasario 17 d. vie
toje Čiuberkienės! pirmininke 
buvo Rainardienė: ii’ pranešė, 
kad draugė Čiuberkienė serga 
po operacijos antį ausų. Gaila 
taip smarkios ir linksmos dar
buotojos, kad liga kankina.

Patalpoje susirihkusieji juo
kavo ir diskusavo, kaip “Kelei
vis” kvailai šmeižia LPTK, 
būk R. W. R. atskaitose nėra 
lietuvių vardo. Sulyg tos gazie- 
tos, tai net ruskiaįs vadina lie
tuvius, vieningai dirbančius su 
R.W.R. Ir čia vėl'nori nepasi
tikėjimo tarp to bendro veiki
mo. Ištikro, tas laikraštpalai- 
kis už pirmą savaitę vasario 
taip nusipliurpęs, kad tik šlyk
štu pažiūrėti į kiekvieną jo 
puslapį. D. J.

Vardai Mosčiy, ir Nuo 
Kokiu Ligų Pagelbsti

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

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

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

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

Kaina—$1.25 už 2 oncus.
. Mano antrašas:

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

Vietiniam-63 Putnam St.

HELP WANTED—MALE 
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Jauni Vyrai
Lengvas sandėlyje darbas, textile; nuolat; 

pakilimai; 6 dienos.
1412 Broadway, 4-tos lubos

Personnel Department 
___________________________________ (-19)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71'/2c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir . Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI 

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

(53)

DARBININKAI
60c į Valandą Pradžiai 

Consolidated Edison Company 
Kreipkitės nuo Pirmadienio iki Penktad.

MAIN OFFICE — ROOM 224
1 Irving Place, Manhattan

(52)

VAMZDŽIŲ KROVĖJAI
PRIE PLIENINIU VAMZDŽIU

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

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

APVALYTOJAS — DIENOM
40 valandų savaitė. Proga viršlaikiam.

Nuolatinis darbas.
MILTON SAUNDERS.

550 — 7th Ave., N. Y. City
(49)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

PORA
DŽIANITORIUS IR PATI

Pastoviai, patikimas vyras grupei i.š 6 šeimų 
apartmentinio 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.

(50)

Buy More Bonds

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

, NASHUA, N. H.
Šeštadienį, 3 d. kovo įvyks 3-jų 

kuopų susirinkimas, 7:30 v. v., 
168 Main St. Pirmiausiai bus Lietu
vos Pagelbos Teik, reikalas. Prašo
me visus Komiteto narius dalyvau
ti, nes reikės pagerinti šio Komiteto 
reikalus, negali būti kaip kad da
bar, vienas ateina, kitas sykį ir tt. 
Reikia tą darbą varyti toliau, nes 
mūsų pagelba labai reikalinga Lie
tuvos žmonėms. Tad dalyvaukite vi
si, atsiveskite ir naujų narių. — 
Valdyba. (49-50)

HAVERHILL, MASS.
Ketvirtadienį, kovo 1 d. įvyks 

svarbios prakalbos. Kalbės Otis A. 
Hood. Taipgi bus rodorrĮi kalbanti 
judžiai MASHENKA, tai demokra
tiška filmą iš rusų karės fronto. 
Įvyks Lenkų Tautiškam Name, 
Washington St., 7:30 v. v. Kviečia
me visus dalyvauti. Rengia Haver- 
hillio Komunistų Kliubas. — Senis.

(49-50)

PARDAVIMAI
Parsiduoda labai graži farma 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. (48-53)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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.

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, j

(52) I

MERGINOS
Patyrimas Nereikalingas

PASTOVŪS DARBAI HIGH 
SCHOOL BAIGUSIOMS

Dideliame wholesale 
grosery kompanijos ofise

5 DIENŲ SAVAITĖ

CHICKERING 4-1100
Extension 66.

(52)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
MEDŽIO KRAUSTYTOJAI

BŪTINA PRAMONE 
NUOLATINIS DARBAS 

VIRŠLAIKIAI JEI 
PAGEIDAUJAMA

40 VALANDŲ SAVAITE
J. GIBSON McILVAIN CO.

58TH & WOODLAND AVĖS.
PHILADELPHIA, PA.

 '(50)

BILŲ IŠSIUNTĖJAI 
GREITI TYPISTAI
Geri prie skaičiavimo.

Linksmas vidurmiestyje ofisas
5% DIENOS. NUOLAT

Gera proga.
TRAFALGAR 4-0710.

‘ (19)

PAPRASTI DARBININKAI
SANDĖLIO DARBUI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI.

BŪTINAS DARBAS
KREIPKITĖS

MR. W. J. HICKEY
N. Y. DOCK CO.

GALE MONTAGUE ST., 
BROOKLYN, N. Y.

(55)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSfi PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST, 
_____________________________

Vyrai Vidaus Ruošai
DIENĄ AR NAKTĮ
54 VALANDŲ SAVAITfi $34.44

Puikus aukštos rūšies viešbutis.
Kreipkitės tik tie, kurie pasitenkinate 

savo darbu.

KREIPKITĖS: MR. SJOBERG

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

(52)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

BILŲ IŠSIUNTĖJOS 
GREITA TYPISTĖ
Gera prie skaičiavimo.

Linksmas vidurmiestyje ofisas
5’,ž DIENOS. NUOLAT.

Gera proga.
TRAFALGAR 4-0710.

(49)

MERGINOS-MOTERYS
Būtinai! Skubiai! 

Kritiškas!! Karinis Darbas
MAŠINŲ OPERATORĖS

Patyrimas nereikalingas.
PILNO LAIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITĖ

3:30 IKI VIDURNAKČIO
Atsineškite gimimo certifikatą ir 
kreipkitės į 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)

TYPIST
Mokanti stenografijos, 

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

Telefonuokite Mr. Kuney 
CALEDONIA 5-7800 

(61)

COMPTOMETER OPERATORE 
DICTAPHONE OPERATORE:

OFISO DARBlNINKfiS
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)

MERGINOS
ABELIAM FABRIKO DARBIU

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
(51)

RAŠTININKĖS 
FILE RAŠTININKĖS 

TYPISTS
Šiek-tick suprantančios 

Stenografiją.

IBM OPERATORĖS 
Insurance casualty and fire. 

GEROS VALANDOS
KREIPKITĖS ANT 14-TŲ LUBŲ
1 PARK AVE., N. Y. CITY, 

(prie 33rd St.)
(62)

MERGINOS ir MOTERYS
Mieruoti materiją, pervyniojimul Užbaigtas 
Materijas ir markiuoti tabelius. 5 Dienų Sa

vaitė. Gera Alga. Geros Darbo Sąlygos.

1412 Broadway, 4-tos lubos
Personnel Department. x

(51)

REIKIA MERGINŲ
lengvas linksmas fabriko darbas.

Nuolat. 48 valandos. $23.40 pradžiai.
ANTROS LUBOS

105 Lorimer St., Brooklyn.
__________________ ____________________ (49)

TYPISTĖ
JAUNA

Linksmos Darbo Sąlygos

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X) i
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New¥>rto^zžį^^2lniof Lankėsi Svečias Su 
Dovanomis

Primename, Prašome
Laisvės bazaro darbininkų 

susirinkimas Įvyks jau šio tre
čiadienio vakarą, vasario 28- 
tą, 419 Lorimer St., Brookly- 
ne.

Visi galintieji prisidėti ba- 
zare nors kokiu darbu esate 
kviečiami i darbą ir prašomi 
ateiti j šį susirinkimą, čia pa
siskirstys) me darbais ir pasi-Į 
tarsime, kaip geriau tie darbai j 
pravesti. Tuomi daug paleng- 
vinsim direktoriams ir admi
nistracijai primosime bazaro.

Ridgewood-Brooklyn
Vasario 20 d. atsibuvo susi

rinkimas ALDLD 55 kuopos. J 
susirinkimą nepribuvo užrašų 
raštininkas Petras Višniaus- 
kas, tai susirinkimo tarimams 
užrašyti išrinkta Petras Gra
bauskas.

Iš ALDLD 2-ro Apskričio 
konferencijos atstovai rapor
tus jau buvo išdavę praeito 
mėnesio susirinkime, bet buvo 
tas klausimas pakeltas ir šia
me ssuirinkime. Kadangi ap
skritys laiko mūsų kuopą sko
linga apskričiui. Bet apskričio 
valdyba mūsų kuopai nepri- 
siuntė bilos, už kuriuos metus 
ir už kiek narių skolinga. Jei
gu apskričio komitetas prisiųs
tų bilą, tai mūsų kuopa sutin
ka atsiteisti.

Skaityta laiškas nuo centra- 
linio komiteto įsteigimui ar
chyvo. Laiškas priimta ir tam 
tikslui iš kuopos-iždo nutarta 
paaukoti 5 dol. Taipgi kuopos | 
nariai tam tikslui paauko jo į 
pagal savo išgalę.

Buvo daug kalbėta apie rin
kimą drapanų dėl Lietuvos 
žmonių.

Tūli nariai pareiškė, kad 
katalikai žmonės prašo ateiti 
pas juos pasiimt drapanų dė-i 
lei pasiuntimo Lietuvos žmo
nėms. Nekurie katalikai, būk, 
pareiškę sekamai: “Pas kata-į 
'likus irgi renka drapanas dėl i 
Lietuvos žmonių, bet jų su-Į 
rinktų jų vadai nesiunčia į 
Lietuvą, o laiko ant Grand- 
stryčio. Gi mes norime, kad 
mūsų drapanos tuojau būtų 
siunčiamos į Lietuvą, tai at
eikite ir pasiimkite, nes jūs ne
laikote, bet siunčiate tuojau į 
Lietuvą.“ Kuopos nariai suti
ko aplankyti tokius gerašir
džius lietuvius katalikus.

Taipgi Ridgewood’o ir apy
linkės lietuviai, kurie turite at
liekamų drapanų paaukoti dėl 
Lietuvos žmonių, o neturite 
laiko nuvežti į Brooklyn© 
centralinę drapanų krautuvę, 
tai atneškite pas Juozą ir Ju
lių Kalvaičius, 833 Hart St., o 
jie priims ir pristatys į cen
tralinę krautuvę.

M. Stakovas,
Kp. Korespondentas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 1 d. kovo, Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., 7:30 v. v. 
Visi nariai stengkitės dalyvauti, 
ypatingai tie, kurie dar nesate mo
kėję šiais metais, o jeigu nepasimo- 
kėsite šj mėnesi, tai susispenduosi- 
te. Kaip ir jūs, taip ir jūsų finansų 
raštininkas dirba ilgas valandas, 
tad nelaukite, kad jis ateitų pas ju
mis iškolektuoti mūsų duokles, da
lyvaukite susirinkime. — M. Stako
vas, prot. rast. (49-50)

EAST NEW YORK, 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas jvyks 
ketvirtadieni, 1 d. kovo, 8 v. v., 
Buzelio salėje, Crescent St. ir At
lantic Avė. Kviečiame visus narius 
dalyvauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. — Valdyba. (49-50)

Amerik. Raudonojo Kryžiaus Parengime
Prašoma Prisiminti Lietuvos Vaikai

Ateinantį sekmadienį, kovo 
4, kaip 3:30 po piet, ateinant 
į Moterų Apšyietos Kliubo 
ruošiamą pramogą Am. Rau
donojo Kryžiaus! naudai, ren
gėjos prašo, kiek kas išsigali, 
prisiminti Lietuvos vaikus, ku
riu naudai vasario ir kovo mė
nesiuose LPT Komitetas ir 
LLD Moterų Komitetas veda 
vajų, pasiuntiniui dovanų. 
Prašo atnešti nalujų arba per
siūtų vaikams drabužių, ke
liuose maisto, cukraus ir mui
lo. Kožna atnešta dovanėlė

bus giliai įvertinama.
Sąryšyje su Moterų Tarp

tautine — Kovo Aštunta, pa
sveikinkime Lietuvos motinas 
su praktiška dovanėle jos vai
kams.

Parengime bus gera muzi- 
kalė programa, kurią išpildys 
Aido Choras, Aldonos Ander
son vadovybėje; solistė Suzan
na Kazokytė ir Dolores Biru- 
ta Petronis. Piano solo — Mi
riam Gottlieb. Įvyks Laisvės 
svetainėje.

Kviečia Rengėjos.

Yra Ko Pasidžiaugti Darbu 
Paramai Lietuvos Žmonių
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Brooklyno skyriaus 
susirinkime, įvykusiame vasa
rio 22-ros vakarą, buvo labai 
gražių raportų iš vietinio sky
riaus ir iš nacionalio komiteto 
veikimo.

J. W. Thomson raportavo, 
kad 8 Siuntinys sudarytas di
desnis už pereitus siuntinius. 
Naujų drapanų ir muilo nu
pirkta už virš $7,000. Dėvėtų 
drapanų suboluota 81 “bale,“ 
sykiu su naujomis 105. Vienas 
“bale“ sveria po 300 ir dau
giau svarų. Dėvėtų čeverykų, 
muilo ir maisto prikrauta 75 
skrynios. Pilną 8-to Siuntinio 
raportą paskelbs patsai nacio- 
nalis LPTK. čia paduodama 
tik paviršutinis aprokavimas.

Mūsų skyrius patenkintas 
nupirkta bėlavimo mašina. 
Turint savo mašiną dabar bus 
galima greičiau ir sėkmingiau 
atlikti bėlavimo darbas.

Darbas Plinta
Iš delegatų raportų pasiro

dė, kad rinkimas drapanų, če
verykų ir kitų dovanų eina 
plačia plotme, kas dieną rin
kėjai pasiekia platesnes mases 
ir gauna daugiau dovanų Lie
tuvos žmonėms.

Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
atstovas F. Reinhardt pažymė
jo darbavęsis pagal šio laiko 
išgalę, o ateityje tikisi savo 
kvotą išpildyti su kaupu. Pri-i

Svetimkalbią Spaudos 
Filmų Kritikų Pro

grama per Radiją
Svetimkalbių Spaudos Filmų 

Kritikų Ratelis pravedė ap
klausinėjimą 94 svetimkalbių 
laikraščių Amerikoje, kokias 
1944 metų, filmas jie laiko ge
riausiomis. Paskelbimui to bal
savimo pasekmių, kovo 2-ros 
vakaro 9 vai., iš miestavos ra
dijo stoties WNYC bus duoda
ma specialė programa.

Ratelio viršininkai — Wil
liam Edlin, prez.; Roy Miza- 

Įra, ižd.; Andrew J. Valuchek, 
sekr. — praneša, jog toje pro
gramoje taip pat bus įteikta 
dovana Karo Veiksmų Komi
tetui, parūpinusiam mūsų ka
riams daugeriopuose frontuo
se palinksminti programas. 
Šimtai tūkstančių tų karių yra 
skaitytojai svetimkalbių spau
dos.

Įteikimo dovanų programo
je kalbės Miesto Tarybos pre
zidentas Newbold Morris, įtei
kėjas dovanų, William Edlin, 
priėmėjas dovanos, varde Pa
ramount filmų firmos Mr. Iš

PIRKIMAI
Noriu pirkti mažą fdrmą, 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)

raels, priėmėjas dovanos, var
de Karo Veiksmų Komiteto, 
Mr. Harmon. Dainuos solistė 
Rosemarie Brancato. Taipgi 
turi telegramą nuo Bing Cros
by. Programai vadovaus Sig
mund Gottlober iš Foreign 
Language Press vadovybės.

Pasiklausykite, ką ir kaip 
pasirinko svetimkalbių spauda 
filmų srityje!

Bus Linksmos Juozinės
Juozas Mokola ir Juozas 

Kučinskas rengia linksmas 
Juozines, J. Mokolris užeigoj, 
Jos Įvyks kovo (March) 25 
d. vakare. Bus duodama vi
siems Juozams ir kitiems sve
čiams gert ir valgyt nuo 3 vai. 
po pietų iki pabaigai.

Gėrimus parūpins Juozas 
Mokola, o valgiais rūpinsis 
Juozas Kučinskas.

Tie du Juozai užkviečia vi
sus savo draugus.

Pagerbs Mrs. Roosevelt
Mrs. Franklin D. Roosevelt

davė J. Dovidaičio auką $1. 
Reinhardt jau yra surinkęs 
nemažai drapanų ir pinigų.

J. W. Thomson surinko dra
panų ir čeverykų ; pridavė cen
tro komitetui.

M. Kulikienė surinko dra
panų ir pridavė O. Walmusie- 
nės dovaną, moterišką žiponą 
ir keletą mastų puikaus au
deklo. Iš jo bus pasiūta kelios 
mergaitėms d rėšiu k ės.

M. Yakštienė pastaruoju 
laiku vėl pasiuvus du svede- 
rius merginom, tris vaikam ži- 
ponėlius ir 1 dresiukę.

O. Kalvaitienė surinko dra
panų ir pridavė blanką su 
$4.50 pinigais. Aukojo po $1: 
Jonas Stirbis, Jonas Kalvaitis, 
O. Kalvaitienė, Emily Keras. 
Alice Kunevičienė 50c.

Iš gruodžio 10, 1944 m., 
įvykusio perstatymo veikalo 
“Prieš Srovę“ J. Gužas pra
nešė, kad pelno, liko $393.10, 
aukų surinkta $406.90, viso 
kartu liko $800. Tai labai gra
ži parama Lietuvos žmonėms, 
nukentėjusioms nuo karo ir 
fašizmo.

Koncerto ir baliaus, įvyku
sio sausio 43-tą, Piliečių Kliu
bo svetainėje, pelno (su auko
mis) liko $205.18.

LPTK Brooklyno 
skyriaus sekretorius, 
A. Mureika.

Reikalauja Tyrinėti N. 
Y. Miesto Švietimo

Tarybos Veikmę
New Yorko ir valstijos sei

meliui pateikta rezoliucija, 
kuria reikalaujama plačiai ty
rinėti veikmę New Yorko 
Miesto švietimo Tarybos. Ty
rinėti jos politiką ir vedimą 
miesto švietimo reikalų..

Rezoliuciją tuo klausimu 
patiekė brooklynietis (republi- 
konų ir darbiečių tikietu iš
rinktas) assemblymanas Lewis 
Olliffe. Mokytojų Unija tą re
zoliuciją užgyrė.

Švietimo Taryba kaltinama, 
kad ji neskiria gana mokyto
jų; laiko per dideles klases; 
laiko mokytojus per ilgiausius 
laikus laikinų mokytojų padė
tyje, tuo būdu verčiant juos 
dirbti su per žema mokesti- 
mi ir blogose darbo sąlygose; 
nenaudoja valstijos paramos 
pagerinimui padėties.

Prieš mokytojų reikalavimą 
pagerinti miesto švietimo siste
mą, tuojau išstojo Hearsto 
spauda su pasakėčia, kad, esą, 
reikalinga tyrinėti mokytojus.

bus garbės viešnia Southern 
Conference for Human Wel
fare jos pagarbai ruošiamame 
bankiete, kovo 6-tą, viešbutyje 
Commodore. Bankieto kalbė
tojuose bus eilė žymių, švietė
jų ir darbuotojų už gerove pie
tinių valstijų žmonėms, o per 
tai ir visam kraštui.

Mrs. Roosevelt, kaip žinia, 
kartkartėmis yra išstojusi už 
lygias teises ir gerovę visiems 
žmonėms. Pagarba jai yra jos 
užpelnyta darbais, iššaukusiais 
praeityje ir iššaukiančiais da
bar jai ii' jos šeimai daug ne
malonių kandžiojimų iš de
mokratijos priešų abazo.

T. Urbaitienes Žentas 
Žuvo Laivą Mūšyje
Tillie Urbaitienė • atnešė 

liūdną žinią apie savo žentą. 
Jos žentas Robert Olan Spen
cer, watertendor 2nd class, 
tarnavęs J. V. Laivyne, žuvo 
jo laivui žuvus mūšyje su ja
ponais prie Leyte salos, Ormoc 
įlankoje. Apie tai Laivyno De- 
partmentas neseniai pranešė 
jo žmonai Mrs. Anna Spencer, 
gyvenančiai 321 Bleeckcr St., 
Brooklyne.

Jaunuolės našles motina 
Tillie Urbaitienė yra Laisvės 
rėmėja ir teikėja pagalbos Lie
tuvos žmonėms per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą.

Laivas Cooper, . ant kurio 
tarnavo Spenceris, gruodžio 2- 
3, 1944 metų, buvo pastatytas 
patrulėj Ormoc įlankos, per 
kurios to vardo portą japonai 
stengėsi pristatyti ant Leyte 
saviškiams pastiprinimų. , At
skridę priešų lėktuvai tris kart 
atakavo Cooper, bet jisai lėk
tuvus atmušė ir priplaukęs ar
tyn užatakavo priešo laivą 
naikintuvą, buvusį porte. Tą 
ir dar vieną priešų laivą nu
skandino, taipgi nušovė 1 lėk
tuvą. Pagaliau laivas Cooper 
tapo pataikytas aršaus torpe
dos smūgio, kuris laivą per
plėšė į dvi dalis. Į 36 sekun
das Cooper nuskendo, tebe- 
šaudydamas į priešą. Nebuvo 
laiko nuleisti gyvasties gelbė
jimosi valčių neigi persėsti į 
esančiąsias jau nuleistomis. 
Kartu su laivu nugrimzdo ir 
apie pusė visos laivo įgulos. 
James Spencer buvo vienu iš 
tų garbingai kovojusių ir ati
davusių gyvastį kovoje už mū
sų pergalę. i

Pirmadienį buvo užėjęs į 
Laisvės ofisą svečias iš Val
halla, N. Y., draugas J. Sa
baliauskas. Draugas Saba
liauskas dirba Grassland ligo
ninėj. Apgailestauja, kad ne
galės būti Laisvės bazaro, ko
vo 16, 17 ir 18, tai paliko do- 
vaną-auką bazarui $1.50 ir už
simokėjo už prenumeratą. 
Taipgi paaukojo Lietuvai Pa
galbos Teikimo Kom. darbui | 
$2. 

_____

Apie Lietuvius 
Kariškius

John Papas, sūnus našlės 
Onos Papienės, gyvenančios 
92 Meserole St., Brooklyne. 
buvo parvykęs apie savaitei 
atostogų. Ta proga lankėsi ir 
Laisvės raštinėj. Jaunuolis 
gražiai atrodo ir tarnyba pa
tenkintas. Pasisvečiavęs pas 
motiną, seseris ir kitus saviš
kius, jaunas karys vėl išvyko 
tarnybon Virginijoj.

Korporalas Petras Lisaus
kas, gyvenęs 53-32 72nd 
Place, Maspeth, tarnauja kui* 
nors vakariniame fronte su 6- 
ja Armija. Jo pareigos, ta
čiau, yra ne mušti nacius, bet 
stiprinti, gerai valgydinti sa
viškius. kad jie galėtų smar
kiai tvoti nacius.

Ž. R.

Mobilizuoja Darbui 
Ant Farmą

Brooklyno ir Queens moki
nės vėl bus mobilizuojamos 
praleisti vakacijas dirbant ant 
farmu ateinančia vasara. Vie
noje tik kempėje Wendy, prie 
Walkill, N. Y., manoma ap
gyvendinti gal virš šimto mer
gaičių, vasarinių farmerkaičių 
iš miesto.

Taksą Specialistas
(Tax Specialist) 

Lietuvis akountentas atlieka 
įvairius reikalus taksų 

srityje:
Taxes on property 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 Account- nt.

' (52)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į ®Zg2

Penktadieniais Uždaryta

Skaitydamas Laisvę tei
sybę žinosi, ir priešui mo
kėsi užduoti per nosį!

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck it Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Esą, tūla mokytoja patarus 
mokiniams skaityti pažangius 
laikraščius, ne fašistų propa
gandos skleidėjus, žinoma, to
kį patarimą Hearsto spauda 
skaito baisiu raudonumu-ko- 
munizmu. Kaip galėjo, girdi, 
išsireikšti, kad tie priešo pro
pagandos skleidėjai negeri. 
Tai “prieš spaudos laisvę,“ 
šaukia jie. T-as.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givlals,
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
M DM

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

*

Jaunimas telk iasi kovai už savo kraštą ir laisvę prieš 
vokiškuosius pavergėjus ir carizmo palikuonis. Scena iš 
Sovietų filmos “Heroes Are Made,” atvaizduojančios 
vokiečių okupaciją laike pereito karo ir žmonių kovas 
prieš okupantus.

Aktoriai Protestuoja
Prieš “Trio” Uždarymai

New Yorko leidimų komi-! 
sionierius Paul Moss aną die
ną įsakė uždaryti . veikalą 
“Trio,” kaipo priskaitomąl 
prie nešvarių. Associated Ac
tors and Artists of America į 
paskelbė, jog jie kovos prieš j 
uždarymą. Jie sako, kad nei 
tuo būdu reikia veikti priešl 
teatrą. Aktorių Equity Taryba,!

j Kritikų Ratelis, taipgi New 
Yorko Teatrų Lyga irgi pro-
testuoja prieš uždarymą.

Nuo kovo 1-mos miesto Svei
katos Departmentas paskleis 
ligoninėse ii' per daktarus 
naują vaistą, gamma globulin, 
apsaugai vaikų nuo tymų 
(measles).

Shirley Sportswear Co., 64 
W. 36th St., OPA patraukta 
teisman išreikalauti $295,551 
trigubos bausmės už viršlubi- 
nes kainas ant bliuzių.

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS 

Atdara kas dieną ir naktį apart sekmadienių.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVK BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

-.nrrt

. $33.75

Mes turime įvairių rūšių laikrodčlių:

Jules, Jurgensen.

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longlnes,

VERI-THIN RYTHM...17-jewel Pr.cbio.

movement Smartly styled yell

gold cbm

ROBERT
701 Grand St.
TeL ST. 2-2173

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




