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Edgar Allan Poe, kadaise rašė:
“Yra sakoma: mylėkime sa

vo priešus. Ar tai reiškia, kad 
mes privalome neapkęsti ir 
Įžeisti savo draugus?”

Pacitavęs šį seniai parašytą 
poeto išsireiškimą, Mike Gold, 
Daily Workerio kolumnistas, 
parodo, kaip tūli amerikiečiai: 
šiandien myli mūsų priešus ir! 
Įžeidinėja draugus.

I Žymiai Padidino Įsi- 
grįžusį iš Francijos. šis turčius! v. D
dabar garbina nacius ir puola veržimo Kuoza 
tuos, kurie nacius mušė ir te-| .i
bemuša! .
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RAUDONOJI ARMIJA ARTĖJA PRIE KRAKOVO IR SILEZIJOS
Amerikiečiai Luzonel Amerikos ir Anglijos Kariai Triuškinai

Nacius Vakarinėje Belgijos Kilpoje
GALINGIEJI BOMBA- 

NEŠ1AI B-29 VĖL 
PUOLĖ JAPONIJA

★ ★ ★ , | Luzon. — Jungtinių Val-
Mr. Crawford paskelbė, jog stijų kariuomenė didžiau- 

francūzams (žinoma, turtinusioje Filipinų saloje Luzoi^e 
giems,—tokiems kaip jis pats) ,pailgino savo užimtą Lin- 
vokiečiai buvę geri. Jei dar >l-|gayen pajūrio /uožtą iki 45 
giau naciai būtų palaikę Frau- mylįų> nuo Alaminos vaka- 
ciją savo okupacijoj, tai vis- rįnjame šone iki Damortis

rytiniame. O į pietus ameri
kiečiai atėmė iš japonų Ba- 
yambangą, geležinkelio ir 
vieškelio stotį ir persigrū- 

!mė per Agno upę, už 22 my
lių nuo Lingayen kranto. Į 
vakarus nuo Bayambango 
jie užėmė Mangatarem mie
stelį prie vieškelio. Vis tai 

k°- keliai, vedą linkui Manilos, 
Filipinų sostamiesčio. Agno 

supęs srityje amerikiečiai ' 
iper dieną numaršavo iki 5 j nuo Chinijos krantų,

Talkininkų Ugnis iš Visų Pusių 
Pasiekia Apsupamus Vokiečius, 
Bandančius Ištrūkt iš Kilp OS

SOVIETU ŽYGIAI ČE- 
CHOSLOVAKI JO J IR 

BUDAPEŠTE

Sovietai Paėmė Dar 
Virš 200 Vietovių 
Lenkijos Fronte

Perlų Uostas. — Būriai 
didžiausių Amerikos bomba
nešių B-29 vėl numetė tūks
tančius bombų ir paleido 4,- 
000 šovinių į Japonijos or
laivių statybos centrą Na
goya, Honshu saloj, ir į ka
rinius japonų punktus For
mozos saloj. Kiti ameriki
niai bombanešiai dar kartą 
smogė Japonijos salai-tvir- 
tumai Paramushiru, Kurilų 
salyne. Visi Amerikos lėktu
vai sugrįžo.

Formozos sala, 90 mylių 
yra 

šis žmogus myli:mv^u oirmyn- \ t ;svarbi japonų bazė, iš kur 
Kol kas jankiai tiktai kai- jie siunčia pastiprinimų sa- _ • 1 . ““ 1 1 •VI • • T • •

kas būtų gražiai susigyvenę ir 
Prancūzams būtų tekę gyventi 
laimingai.

Vyriausias nacių štabas bu
vo apsistojęs Paryžiaus Ritz 
Kotelyje, kuriame teko būti ir 
paminėtajam nacių apologise 
tui. Girdi, naciai iš ten nieko 
neišvogę, — net klempkas du
ryse palikę!

Francijos patrijotai
votojai prieš nacizmą, — Mr.l 
Crawfordui: “kriminalistai 
“lakudros,” “komunistai“ - 
daugiau niekas !

Vadinasi, J
mūsų priešus ir- puldinėja,! _ . r. . ~
bjauriai įžeidinėdamas mūsų nuošė susidūiė su kietesnių viškiams Filipinuose, 
draugus. .• ‘ ‘ |pasipriešinimu iš japonų į ----------------

žmonės negali suprasti, kaip pusės. Bet generolas Mat- Septintoji Amerikos AfUlijo 
nerikos karo departmento Arthur atsargiai siunčia . / v. J

kad Atmušė VokieciŲ Atakas
nepakliūtų i kokią . japonų I Paryžius. — Vokiečiai 
[užtaisomą kįjpą. Amerikos pietiniai - rytiniame Fran- 
Ilakūnai nuolat bombarduo- cijos fronte įtūžusiai ataka- 
ja japonų lėktuvų aikštes ir vo Septintosios ąmerikiečių 
susisiekimus visomis pusė- armijos pozicijas į žiemius 
miš iki Manilos ir toliau.

Amerikos 
valdininkai galėjo tokiam p. savo karius pirmyn, 
Crawfordui duoti 
Franci jai vizituoti.

Paryžius. — Vokiečiai 
apleidžiu visas neseniai lai
mėtas savo pozicijas Belgi
joje ir traukiasi atgal lin
kui Siegfriedo tvirtovių li
nijos, kaip teigia Associated 
Press. Šiauriniame to fron
to šone amerikiečiai pasiekė 
vietas už pustuzinio mylių 
nuo St. Vitho, geležinkelio 
ir vieškelių mazgo, ir per
kirto naciams svarbųjį plen
tą tarp Houffalize ir St. Vi
tho. Tarp kitko, jie užėmė 
Pisserotte, Berismenil ir 
Maboge. Pats Houffalize 
miestas, buvęs vokiečių pra
siveržimo centras Belgijoje, 
dabar yra apsuptas ameri
kiečių ir anglų iš trijų pu
sių. Vakarinėje to sklypo 
kilpoje anglai paėmė/Jour-

nal ir Champion ir susijungė 
su Pirmąja ir Trečiąja A- 
merikos armijomis. Talki
ninkų artilerija žeria ugnį 
į-visus kilpos punktus. A- 
merikos ir Anglijos lakūnai 
tuo tarpu iš oro neatlaidžiai 
pleškina mėginančius pasi
traukt vokiečius, jų trokus 
ir kitus įrengimus.

Trečioji amerikiečių ar
mija prasigrūmė dar dvi 
mylias pirmyn iki Ourthe 
upės, o jų tankai į rytus 
nuo Bastogne pasiekė Wiltz 
upę, prie kurio stovi Wiltz 
miestas, Luksemburge. Per 
diena talkininkai atėmė 
daugiau kaip 20 gyvenamų
jų vietovių Belgijoje ir 
Luksemburge.

Pie

ičių imą

Praeitą ketvirtadienį iš vie 
nos radijo stoties buvo pa
reikštas tokis “žmonių bal
sas” :

Pastatyta keturis mokyti vy
rai išspręsti “degantį Amerikai 
klausimą”: ar komunizmas 
mūsų krašto gyvenimui pavo
jingas?

Pastatyta du atviri komunis
tų priešai, o du —komunistų 
“draugai’”

Kai pradėjo tie “mokslo” 
vyrai kalbėti, tai klausytojas 
negalėjo atskirti, kurie kurią 
poziciją palaikė: visi išvien 
bliovė prieš komunizmą ir Ta
rybų Sąjunga!

Pasiklausęs nerimtų jų kal
bų, žmogus galėjo padaryti iš
vadą, būk mes šiandien ka
riaujame ne prieš Vokietiją ir 
nacizmą, bet prieš Tarybų Są
jungą ir komunizmą.

NACIU UGNIS PRIEŠ 
KANADIEČIUS

Holandiia. — Kanadiečiai 
buvo ryžtingai užklupę pa
skutinę vokiečių papėdę..y4- 
kariniame Meuse upės šo
ne, Holandijoje. Bet naciai 
per 4 valandas > pylė tokią 
pragaištingą ugni, jog ka
nadiečiai buvo priversti pa
sitraukt atgal.

Sunaikinta Dar 232 
Vokiečių Lėktuvai

j nuo Strasbougro miesto.’Jie 
naudojo daug tankų ir 
skystųjų liepsnų švirkštuvų, 
jbet beveik nieko nelaimėjo 
prieš amerikiečius.

Burmoje Anglai Užėmė 
Keturis Miestus

Garsus Lenkų (Generolas 
Pragoję su Demokratinėmis

Liublino Divizijomis

London, saus. 15. — 
tinėje Čechoslovakijoje 
troji Ukrainos armija, 
dovaujama maršalo Rodio- 
no Malinovskio, atėmė iš 
vokiečių. Lucenecą, dešim
ties plentų ir geležinkelių 
mazgą; užėmė Plesivacą, 
trijų geležinkelių centrą, ir 
dar apie 40 gyvenamųjų 
vietovių.

Budapešte sovietiniai ka
riai paėmė dar bent 200 
miesto blokų ir suėmė 2,500 
vokiečių ir vengrų kareivių 
ir oficierių. Tame apsupimo 
“katile” hitlerininkai despe
ratiškai ginasi, ir kautynės 
vis dažniau pereina į dur
tuvų kovą.

Berlynas pripažino, kad 
tapo sumušti visi vokiečių 
mėginimai iš vakarų prasi
veržti į Budapeštą ir pa- 
liuosuoti apsuptus saviš
kius. Viso tuose bandymuo
se-Sovietai sudaužė-bei pa
grobė daugiau kaip 600 na
cių tankų.

va

London, saus. 15. — So
vietų kariuomenė vakar pa
žygiavo iki 17 mylių pir- • 
myn, ardydama vokiečių li
nijas pietiniai - vidurinėje 
Lenkijoje, ir užėmė vietas 
už 30 mylių nuo senovinio 
Lenui jos sostamiesčio Kra
kovo ir už 60 mylių nuo Si
lezijos, Vokietijos angliaka- 
syklų centro. Berlynas pra
nešė, kad Raudonoji Armi
ja pradėjo ir du naujus o-. 
fensyvus, į šiaurę ir pietus 
nuo Varšavos. Naciai sako, 
kad Sovietų kariuomenė 
juos taip pat puola Rytinė
je Prūsijoje dešimties my
lių fronte, tarp Pilkalnio 
(Schlossbergo) ir Stalupė
nų (Ebenrodės).

Sovietiniais ofensyvais 
liepsnoja faktinai visas ry
tinis frontas, 600 ameriki
nių mylių ilgio, nuo Klaipė
dos krašto iki Vengrijos so
stamiesčio Budapešto. Ber
lyno radijas skelbia, kad 
Sovietai siekia ne tik nau
jus plotus užimti, bet baig- 
tinai karą laimėti.

Keliuose į Vokiečių Šile- . 
ziją, Pirmoji Ukrainos ar
mija, komanduojama mar
šalo Ivano Konevo, perkir-

Amerikiečiai grdmiasi vis to geležinkelį tarp Varšavos 
pirmyn Luzon saloj.

Suvedus viską į daiktą, iš
vada neprašoma peršasi: tiek 
p. Crawford, tiek tie džentel
menai, kurie “diskusavo” ko
munizmą, tiek jiems panašūs 
tipai, daro viską mūsų kari
nėms krašto pastangoms pa
kenkti.

Jie dirba priešo naudai. Jie 
kaip sakė Poe, myli mūsų prie
šus, bet visaip puola, niekina, 
bjaurioja mūsų draugus, mūsų 
talkininkus.

Visuomenei dėl to tenka bu
dėti !

Ceylon. — Anglų kariuo
menė Burmoje, grumdama- 
si linkui didmiesčių Manda
lay -ir Rangoono, užėmė 
Wetlet, Myebon, Kani ir 
Alon miestus bei miestelius. 
Anglams teliko apie 30 my
lių pasiekt Mandalay, gelž- 
kelio ir vieškelių centrą. Ir
rawaddy > upėje anglų oro 
bombomis tapo nuskandinta 
bei sužalota apie 100 japonų 
nedidelių laivų ir valčių.

Praga. —. . Į šią rytinę 
Varšuvos dalį atsilankė šeši 
amerikiečių, anglų ir fran- 
cūzų korespondentai. Tarp 
kitko, jie kalbėjosi su lenkų 
generolu Stanislovu Pap- 
lawskiu. Prez. Rooseveltas 
yra suteikęs jam Kryžių 
(medalį) už žymius Patar
navimus. Su tuo garbės žen
klu gen. Poplawski gavo ir 
Roosevelto pasirašytą laiš
ką. Laiškas janglų ir rusų 
kalbomis.

Dabar generolas Poplaw
ski yra vienas iš demokra-

tinių Liublino lenkų divizi
jų vadų, veikiančių sutarti
nai su Raudonąja Armija. 
Kai kurios tų lenkų divizijos 
sustatytos Pragoj ir apylin
kėj, rytiniame Vislos upės 
šone. O antrapus Vislos, už 
kokių 1,000 pėdų, yra Var- 
šavos centras.

N. Y. Times koresponden
tas Lawrence rašo, kad 
trys ketvirtadaliai to Var- 
šavos centro sunaikinti, ir 
teigia, kad naciai išžudė 
770,000 iš t,300,000 buvusių 
Varšavos gyventojų.

AUGA SOVIETU SĄJUNGOS INTAKA 
MAHOMETONIŠKUOSE KRAŠTUOSE

Jugoslavai Šaukia: “Ša-
ir Krakovo ir tuom žymia 
dalim perskėlė vokiečių jė-

lin Karalių!'

Naciai pripažįsta, jog So
vietai kai kur pralaužė vo
kiečių linijas Prūsuose.

Už virš savaitės laiko įvyks 
metinis laisviečių suvažiavi
mas. Nesitikime jame matyti 
daug šėrininkų, atvykstančių iš 
tolimesnių miestų, nes karo 
metai: darbininkai turi dirbti, 
be to, važiuotė (transportaci-

London, saus. 15. — Apie 
1,000 Amerikos bombanešių 
vakar sprogdino! »ir degino 
Vokietijos žiba! d fabrikus, 
jo sandėlius ir kitas pramo
nes Hemmingstedte, Mag
deburge, Derbene, Bruns-
Iwicke; plieno dirbyklą Hal- 
lendorfe ir Rheino upės til
tus ties Cologne. Amerikos 
lakūnai kartu nušovė 183 
vokiečių lėktuvus.

Anglijos lakūnai puolė 
Saarbrueckeno geležinkelių 
kiemus ir kitus taikinius 
vakarinėje Vokietijoje. An
glai sunaikino 49 nacių lėk
tuvus. Negrįžo 45 talkinin- 
—;----------------- 1-----------

Paryžius.— Amerikos ka
reiviai per klaidą neseniai 
buvo suėmę tris Amerikos 
saržentus.

Norvegai susprogdino dar 
vieną vokiečių traukinį; žu
vo 180 nacių karių.

kų bombanešiai ir lengvieji 
lėktuvai.

Kaino.—C. S. Sulzberger, 
N. Y. Times koresponden
tas, praneša, kad plečiasi 
Sovietų Sąjungos intaka I- 
rane - Persijoj, Egipte, Ira
ke, Palestinoj ir kituose ma
hometoniškuose kraštuose. 
Sovietų Kaukaze ir kituose 
mahometoniškuose kraštuo
se. Sovietų Kaukaze ir ki
tose pietiniai - rytinėse sri
tyse yra daug mahometonų. 
Jie sukėlė daugiau kaip 10 
milionų rublių pastatyti ei-

lei sovietinių tankų ir at
siuntė Raudonajai Armijai 
kelis traukinius dovanų.

Dabar Sovietų vyriausybė 
ruošia palengvintą važiavi
mą mahometonams maldi
ninkams į jų šventovę Mek- 
ką, vakarinėje Arabijoje.

Kada vokiečiai buvo Įsi
veržę į Kaukaziją, jie nušo
vė vyresnįjį mahometonų 
kunigą Hamidą Debaleffą 
už tai, kad jis dėvėjo tauti
nius savo drabužius. Naciai

Belgrade, Jugoslavijos so
stinėje, 50,000 žmonių de
monstravo prieš ex-kara- 
liaus Petro užsispyrimą su
grįžt ir viešpataut. Minia 
šaukė: “Mes nenorim kara
liaus! Šalin jį, tautinės vie
nybės ardytoją! Mes nori
me Tito!”

Demonstrantai nešė prez. 
Roosevelto, Stalino ir Čhur- 
chillo paveikslus. Panašios 
demonstracijos sekmadienį 
įvyko ir kituose Jugoslavi
jos miestuose.

Vakarų fronte jankiai už
ėmė 12 miestelių.

nužudė ir kelis kitus religi
nius mahometonų vadus. 
Dėl to ypač kilo mahometo
nų neapykanta prieš hitleri
ninkus.

Palestinoje arabai maho
metonai įkūrė Sovietų Są
jungos Draugų organizaci
ją

vo kariuomenė taip pat pra
siveržė per Nidos upę 38 
mylių frontu ir paėmė dau
giau kaip 200 miestų ir kitų 
gyvenamųjų vietovių, jų 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Čechoslavai Pripaži
no Liublino Valdžia

Ixmdon. — Iš patikimų 
šaltinių sužinota, kad emig
racinė čechoslovakijos vy
riausybė Londone pripažino 
laikinąją demokratinę Len
kijos valdžią, įsikūrusią 
Liubline.

Kiek pirmiau Sovietai 
pripažino liubliniškę val
džia, c-

NAUJA BOMBŲ AUDRA 
FORMOZAI

Japonijos radijas sake, 
kad 200 Amerikos bomba
nešių pirmadienį per pus- 
penktos valandos bombar
davo japonų įrengimus 
Formozos saloje.

TARYBĮJ LIETUVA ATSTEIGIA SENĄSIAS MOKYKLAS IR ATIDARO NAUJAS
ja) pasunkėjusi.

Prašome visus šėrininkus, 
gyvenančius Didžiajame New 
Yorke ir apylinkėje nepamirš
ti sausio 28-tosios.

Draugijos, organizacijų kuo
pos ir kliubai, taipgi pavieniai 
asmenys prašomi nepašykštėti 
pasveikinimų.

Na, o po Suvažiavimo, kaip 
kas met, įvyks mūsų dienraš- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Kaunas. — Čią veikia 38 
pradinės mokyklos, 8 regu- 
liarės gimnazijos, ,1 gimna
zija suaugusiems ir 3 pro
gimnazijos. Be to, atsidarė 
35 kindergartenai, tai yra, 
pačios pradinės klasės jau
nučiams vaikams.

Apart reguliario universi
teto, yra vakarinis univer
sitetas, kurį lanko 400 stu

dentų. Kursai suaugusiems 
vyksta ir Kudirkos Knygy
no patalpoje,, kurią padegė 
vokiečiai, vejami iš Kauno. 
Patalpa dalinai jau atsta
tyta. Atsidarė ir trys kiti 
knygynai, kuriuos naciai 
buvo uždarę. Be to, steigia
ma trys nauji knygynai.

Sutvarkomas Pedagoginis 
Kauno Muzėjus (mokyto

jams) ir netrukus bus ati
darytas. <

Vilnius. — čia taip pat 
atidaryta ir veikia pirmoji 
gimnazija suaugusiems. Pa
mokos joje eina popiečiais. 
Vokiečiai okupantai buvo 
ją uždarę. Dabar apie 400 
darbininkų ir raštinių tar
nautojų lanko šią gimnazi
ją suaugusiems.

Alytus. — Alytaus aps
krityje atsidarė trys gimna
zijos su 1,360 mokinių. Įvai
riose Alytaus apskričio vie
tose veikia 13 progimnazi
jų su 1987 mokiniais. Šiame 
apskrityje yra 187 pradinės 
mokyklos, kurias lanko 16,- 
000 mokinių.

Alytaus mieste dabar ati
daryta ir mokytojų semi

narija.
Belvedere yra Technikinė 

Mokykla, kur lavinami mė
sos ir pieno produktų spe
cialistai. Mokslo kursui 
baigti joje reikia trejų me
tų.

Vejami iš Lietuvos, vokie
čiai buvo sugriovę šios mo
kyklos rūmą ir išplėšę mok
slinius įrengimus.

Ukmergėje atsidarė Ba
sanavičiaus vardo mokykla 
ir dauguma kitų, kurias vo
kiečiai buvo sudeginę. Uk
mergės mokyklų mokytojai 
Kačkus ir Pauliukonis, ne
seniai pabėgę iš nacių ver
guvės, sakė, kad vokiečiai 
Žemaitijoje sušaudė daug 
ukmergiečių mokytojų, stu- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Priešas Mušamas iš Visų Pusių
Pirmoji Ukrainos Armija, vadovauja

ma jau gerai pasižymėjusio maršalo Iva
no Konevo, pradėjo žieminį ofensyvą- 
Lenkijoj. Vokiečiai skelbia, jog tai “vi
sų laikų didžiausias” ofensyvas. Gal jis 
ir yra toks, o gal būt tai tik priešo iš
mistas, mes nežinome. Vienas turi būti 
aišku: galutinas Lenkijos laisvinimo žy
gis tapo pradėtas.

Jis pradėtas tuomet, kai Liubline su
siorganizavo ir susitvarkė laikinoji Len
kijos vyriausybė, kuri ne tik gražiai su
tvarkė jau išlaisvintąją Lenkijos dalį ry
tiniame Vislos šone, bet kuri galės per
imti tvarkymą ir tų sričių, kurias Raud. 
Armija išlaisvins vakariniame Vislos šo
ne.

Sakoma, prasidėjo mūšiai ir Prūsijo
je. Greitu taiku veikiausiai matysime 
mūšius per visą 600 mylių frohtą —nuo 
Baltijos jūros iki Austrijos.

Neužilgo turbūt bus išvaduotas Buda
peštas ir visa Vengrija. Tuo pačiu sykiu 
Vakarų fronte vokiečių ofensyvas su
smuko ir Eisenhoweris anksčiau ar vė
liau pradės savo ofensyvą — siekimąsi 
link Vokietijos širdies.

Vokietija iš visų pusių apglobta stip
riu, nepalaužiamu tanku ir tasai tankas 
į>us tvirčiau veržiamas ir veržiamas. Po
draug mūsų bombonešiai taškys tą, kas 
yra tanko viduryje!

Prieš savo galą naciai dės didžiausių 
pastangų gintis, kad prailginti savo gy
vybę. Ir šis faktas reikalingas juo tvir
tesnės visų Jungtinių Tautų vienybės. 
Tas viskas, beje, deda juo didesnių pa
reigų ant mūs, ant naminio fronto, kad 
aprūpintume mūsų kariuomenes visais 
reikalingais daiktais.

Kiekvienas privalome įsisąmoninti tuo 
šūkiu: nuožmioji hitlerinė Vokietija pri
valo būti visiškai parblokšta juo grei
čiausiu taiku!

Japonija ir Tūli Mūsą Uniją 
Vadai

Šiuo metu CIO darbo unijose gyvai di- 
skusuojamas klausimas dėl organizuotų 
darbininkų nusistatymo linkui streikų 
karo metu. Kaip žinoma, pastarajame 
CIO suvažiavime buvo vienbalsiai pasi
sakyta nestreikuoti, iki Vokietija ir Ja
ponija bus visiškai nugalėtos.

Jungtinės Automobilių .Darbininkų u- 
nijos (CIO) suvažiavime taipgi buvo pa
sisakyta nestreikuoti karo metu. Ta
čiau, užsispyrus tam tikrai daliai dele
gatu, buvo nutarta tą klausimą paleisti 
nariams referendumo būdu nubalsuoti.

Šiuo metu, kaip mes jau esame rašę, 
automobilių darbininkų unijos nariai 
tąjį klausimą ir balsuoja.

CIO vadovybė, automobilių darb. uni
jos vadovybė ir kiekvienas blaiviai pro
taująs unijistas stoja už pasižadėjimą 
nestreikuoti karo taiku. Bet tam tikra 
unijoj klika, trockistų ir visokių spalvų 
socijalistų klika, varo savo pragaištingą 
propagandą, kad nariai pasisakytų prieš 
suvažiavimo tarimą, t. y., kad streikuoti 
karo metu.

Netenka nei aiškinti, jog nutarimas 
streikuoti karo metu, pakenktų ne tik 
bendriesiems mūsų krašto reikalams, ne 
tik karui, bet ir pačiai unijai. Ji susi
kompromituotų žmonių akyse. Ją pa
smerktų mūsų jauni vyrai, kūne pasiry
žusiai ir pasišventusiai muša priešą ka
ro fronte. Reikia manyti, todėl, kad au
tomobilistai didele balsų dauguma pa
sisakys už nestreikavimą.

Bet atsiranda ir pačioje unijos viršū
nėje tam tikrų žmonių, kurie remia troc- 
kistus ir jų šalininkus —• unijos ardyto

jus, Tokiu automobilių darbininkų unijoj 
yha vienas jos vice-prezidentų, Walter 
Reuther, šis žmogus, dalyvaudamas CIO 
suvažiavime, tiesa, balsavo už nestreika
vimą. Bet išėjęs iš suvažiavimo, jis varo 
savo.

Neseniai Mr. Reuther sakė kalbą per 
radiją. Joje jis šitaip savo poziciją dės
tė: Girdi, darbininkai turį pasisakyti už 
nestreikavimą iki Vokietija bus - sumuš
ta, o kąi Vokietija bus nugalėta, tuomet 
jie turį pasilikti teisę streikuoti.

Tai yra niekas daugiau, kaip dalykų 
maišymas (pasakius švelniai). Pasirodo, 
kaip p. Reuther bando pasigauti sau ša
lininkų — gudravojimais ir dviveidžiavi- 
mais. Be to, jis mažai tenusimano ir apie 
patį esminį dalyką.

Vokietiją sumušus, mes turėsime baig
ti mušti Japoniją. Bet Japonija nėra to
kia jau silpnutė, kaip Reuther ar kai ku
rie kiti jo šalininkai mano. Japonijos im- 
perijalizmas dar yra stiprus ir mes tu
rėsime daug paaukoti jo sunaikinimui.

Na, ir kas gi tuomet būtų, jei praeitų 
tokio Reuther’io politika? Darbininkai 
streikuotų ir tas padėtų japoniškiems 
plėšikams.

Šiandien mūsų pramonė yra tokia su
dėtinga, komplikuota, kad netgi jei dar
bininkai sustreikuos, sakysime, tame 
fabrike, kuris tiesioginiai nedirba fron
tui, tai tolydžio visvien tasai streikas at
silieps į tuos fabrikus, kuriuose bus dir
bama kariniai reikmenys!

Organizuoti darbininkai neprivalo to 
pamiršti. Ir UAW (Jungt. Automobilių 
Darbininkų Unijos) nariai to, be abejo, 
nepamirš, balsuodami referendumą.

P-nas Reuther, beje, savo kalboje į vė
lė komunizmo baubą. Tai sena ir jau ge
rokai nudėvėta priemonė darbininkų 
judėjimui ir tautinei vienybei skaldyti. 
Tą priemonę, tiesa, pasekmingai kadaise 
naudojo Hitleris, bet ir jis tik taikinai 
tegalėjo jos pagalba laimėti.

Tikrieji anti-fašistai, tikrieji savo 
krašto patrijotai, tikrieji demokratijos 
šalininkai tokius, kurie griebiasi “komu
nizmo baubo”, gerai pažįsta ir nesiduos 

lapgaunami. 
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Montgomery Ward ir Padoresnėje 
Spauda

Vilnis rašo:
Šiuo kartu net žymi dalis republiko- 

nų laikraščių smerkia Montgomery 
Ward kompaniją, kuri spjauja į akis 

. Karinei Darbo Tarybai.
Boston “Herald”, konservatyvus re- 

pųblikonų organas, sako, kad tos kom
panijos boso Sewell Avery ilusistaty- 
mas niekuo nepateisinamas. Jis sabo- 
tažuoja karo pastangas ir provokuoja 
streikus.

Detroito “Free Press” ir Chicagos 
’’Daily News”, taip-pat republik. laik
raščiai, nurodo, kad prezidentas Roo- 
seveltas neturėjo kitos alternatyvos, 
kaip tik įsakyti paimti kompanijos 
nuosavybes valdžios kontrolėn. Tie 
laikraščiai rašo, kad Sewell Avery at
stovauja ‘akmeninį amžių’, kad jis są
moningai kenkia nacionaliams intere
sams ir elgiasi taip, tarytum Amerika 
nekariautų. ' • \

. Konservatyvis “Christian Science 
Monitor” klausiai ”Ar ši šalis, vesda
ma didžiausią ir sunkiausią karą savo 

. istorijoj, gali leisti, kad Montgomery 
Ward kompanija paskelbtų karą val
džiai?”

Aišku, kad negali leisti, nes tai būtų 
anarchija.

St. Louis ‘pQst-Dispatch” vadina Se
well Avery dvi4ešimto amžiaus Machi
avelli. Tokie asmenys, kaip Sewell 
Avery,, sudaro didžiausią pavojų. 
Jiems reikia nulaužti ragus. Į ką pa
virstų ši šalis, jeigu tūla kompanija 
galėtų atsistoti virš valdžios?

Net pietinių valstijų konservatyvė 
spauda griežtai smerkia Montgomery 
Ward. Nashville “Tennessean” pabrė
žia, kad Montgomery Ward kompanija 
yra juodas plėmas ant Amerikos or
ganizmo.

Louisville “Courier-Journal” taip- 
pat griežtai pasmerkė tą kompaniją.

Kad kaip, tai Sewell Avery turės tik 
vieną globėją — McCormicko “Tri
bune.”

i
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Darbo Unijos Tarybų Lietuvos Atstatymo Darbe
Raudonajai Armijai išvada

vus mūsų sostinę Vilnių, drau
ge su kitomis centrinėmis įstai
gomis čia persikėlė ir respubli
kos profesinių sąjungų vado
vas — Lietuvos TSR Profesi
nių Sąjungų Centro Taryba. 
Profsąj ungų d arbuoto j ai rado 
pasibaisėtiną .palikimą; su
griauti fabrikai, įmonės ir ga
myklos, sugriautos' darbininkų 
profesinės, organizacijos, iš
blaškyti jų veikėjai, Reikėjo 
viską pradėti statyti iš naujo.

Pats pirmasis Centro Tary
bos uždavinys buvo sukom
plektuoti centro įstaigos ir pro
fesinių sąjungų respublikinių 
komitetų bendradarbių kadrus, 
kad sutelktomis pajėgomis ko 
skubiausiai visoje išvaduotoje 
respublikos dalyje užmegztų 
su darbo žmonėmis ryšį ir viso
se darbavietėse iš naujo atkur
tų tarybines profsąjungines or
ganizacijas.

Jau rugpjūčio mėn. pirmojo
je pusėje prie Centro Tarybos 
buvo sukomplektuoti būtiniau
si pradinio organizacijos dar
bo.skyriai, pąv., organizacinio 
instrukcinio darbo, masinio 
kultūros darbo, valstybinio so
cialinio draudimo, darbo ap
saugos, poilsio namų ir sana
torijų skyriai. Profesinių sąjun
gų narių fizinės kultūros dar
bui buvo pavesta • vadovauti 
prie Centro Tarybos esančiai 
laisvojo sporto draugijai “Žal
giris.” Į stambesniuosius res
publikos miestus — Kauną, 
Šiaulius ir Panevėžį — pro
fesinių sąjungų atgaivinimo ir 
suorganizavimo darbui buvo 
komandiruoti PS Centro Tary
bos įgaliotiniai; į kitus mies
tus ir apskrities centrus pasiųs
ti atstovai ten suorganizuoti 
atitinkamus apskrities komite
tus, vietos komitetus ir parink
ti įvairioms profsąjungų sri
tims naujų darbo pajėgų.

Siekiant ko didesnio darbo 
racionalumo, į Kauną perkelti 
šių profesinių sąjungų centro 
komitetai: 1) Chemijos - Poli
grafijos - Medžio pramones, 
2) žemės ūkio, 3) Maisto pra
monės, 4) Metalo pramonės, ir 
5) Tekstilės pramonės; Vil
niuje liko: 6) Geležinkelio 
transporto, 7) Prekybos ir vie
šojo maitinimo, 8) švietimo ir 
meno, 9) Medicinos-sanitari- 
jos, 10) Statybos, 11) Komu
nalinio ūkio, 12) Odos-avaly- 
nės ir 13) Valst. įstaigų dar
buotojų profesinių sąjungų 
Centro Komitetai.

Profesinių sąjungų Centro 
Komitetams buvo duotas užda
vinys ko trumpiausiu laiku vi
sose įmonėse ir įstaigose pra
vesti darbo žmonių, o taip pat 
ten e.sančių ir turinčių prof bi
lietus profsąjungos narių re
gistraciją, sugrąžinti nario tei
sę buvusiems 1940-41 m. prof
sąjungų nariams, bet dėl įvai
rių priežasčių netekusiems na
rio bijietų, energingai įvykdy
ti darbininkų ir tarnautojų 
priėmimą į profsąjungos na* 
rius, išrinkti fabrikų, įmonių', 
įstaigų vietos komitetus, cechų 
komitetus ir gamyklų, kur dir
ba mažiau kaip 15 asmenų, 
pi’ofgruporgus.

Pagal provizorinius duome
nis visos Lietuvos profesinės 
sąjungos iki 1. IX. išrinko 178 
vietos komitetus, 6 cechų ko
mitetus ir 30 profgruporgų. 
šie profsąjungų organai api
ma maždaug 22,360 dirbančių
jų. Profesinės sąjungos nario 
teisė buvo sugrąžinta 900 as
menų, naujai nariais priimta 
per 4,000 asmenų.

Be to, prie vietos komitetų 
buvo suroganizuotos įvairios 
komisijos, pav., uždarbio, dar
bo apsaugos, butų, ir buities, 
masinio kultūros darbo ir kt. 
Naujai išrinktieji vietos komi
tetų pirmininkai ir sekretoriai 
Centro Komitetų ruošiamuose 
seminaruose supažindinami su 
darbo tvarka ir kitais dienos 
aktualiais klausimais.

Aukščiau paminėtų profsą
junginių organų rinkimų me
tu darbininkai ir tarnautojai 
parodė visišką gyvenamojo 
momento reikalavimų ir savo

uždavinių supratimą; jų. šūkis 
buvo. — ko sparčiau paleisti 
suktis mašinas, (ko, skubiau at
statyti nuožmaus okupanto^nu
tryptą ir apiplėštą kraštą.
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Ir šį šūkį' dirbantieji parė
mė konkrečiu darbu. Profsą
jungų vietos komitetai glau
džiame kontakte su . darbinin
kais ir administracijos vadovy
be atstato ir remontuoja įmo
nių pastatus ir įrengimus, 
transporto kelius, jėgaines. Pa
vyzdžiui, alaus daryklos “Tau
ras” darbininkai ir tarnautojai 
įsipareigojo nedarbo dienomis 
(sekmadieniais) patys Atre
montuoti labiau nukentėjusius 
daryklos pastatus. Vilniaus ir 
Kauno geležinkelių transporto 
darbininkai gausiai dalyvauja 
šeštadienių Talkose, atstatant 
geležirikėlio Stotis, , dirbtuves, 
riedmenis, ir kt. Kai kurių fa
brikų, pav.,. Vilniaus Avalynės 
fabriko Nr. 2, Siuvimo f-ko 
“Laisvė,” Kailiu f-ko “Kailis” 
darbininkai savo iniciatyva su- 
jieško ir atremontuoja maši
nas, atsigabena iš namų, trūks
tamas mašinų dalis, dirba nuo
savais įrankiais.

Nuo centrų toli neatsilieka 
ir provincija. Marijampolės 
apskrity, profesinių sąjungų 
atstovui vadovaujant, sutvar
kyti be priežiūros likę 26 
ūkiai, buvo surinktas ūkio in
ventorius, nuimtas derlius, su
tvarkyta turto apsauga. k I

Mokytojai, menininkai, me
dicinos bei valstybinių įstaigų 
darbuotojai, profesinių sąjun
gų vadovybės paskatinti, akty
viai dalyvauja prie miestų, šva- 
rinimo ir pagražinimo darbų. 
Prekybos darbuotojų profesi
nė sąjunga suteikė ne mažą 
paramą Prekybos Liaudies Ko
misariatui ir “Valgio” trestui, 
organizuojant ir atidarant val
gyklas ir krautuves.

Įvairiose darbo srityse pa
mažu pradedamas kelti darbo 
našumas. Kai kur net pervirši
jami sudarytieji darbo planai. 
Vilniaus Odos - avalynės kom
binato . darbininkai ’ kasdien 
įvykdo 160% paskirtą darbo 
planą. Kailių fabriko “Ūdra” 
darbininkai per savaitę išdirba 
3 kart kailių daugiau negu nu
mato planas. Siuvimo f-kas 
“Laisvė” savo planą išdildė 
dviem savaitėm anksčiau nu
matyto termino.

Profesinių Sąjungų Centro 
Taryba ir Centro Komitetai iš 
savo pusės, „kaip galėdami, 
stengiasi pagerinti dirbančiųjų 
gyvenimo ir darbo sąlygas. 
Daugelyje įmonių Vilniuje ir 
Kaune, vietos komitetų ir ad
ministracijų sutelktomis pa
stangomis, atidarytos valgyk
los, kur darbininkai gauna 
karštą valgį; padegėliams tei
kiama pagalba butais, reika
lingais baldais, maistu ir kt. 
Švietimo ir meno darbuotojų 
profsąjungos Centro Komitetas 
parūpina maisto korteles ir su
teikia kitokią pagalbą naujai 
paskirtiems vidur, mokyklų 
mokytojams, menininkams, ar
tistams, muzikams.

Stengiamasi gražesnėse res
publikos vietovėse atidaryti 
darbininkų poilsio namus ir sa
natorijas, kuriose karo metu 
taip pat galėtų ilsėtis bei gy
dytis Raudonosios Armijos lie
tuviškųjų dalinių karininkai ir 
kariai.

PS Centro Tarybos Valstybi
nio Social. Draudimo skyrius 
skubos keliu paruošė darbinin
kų ir tarnautojų, dirbančių 
samdiniais privačiose įmonė
se ir ūkiuose, apdraudos nuo
status, kurie jau perduoti pa
tvirtinti Liaudies Komisarų Ta- 
Tybai. Netrukus pagal tuos 
nuostatus bus pradėta rinkti 
socdraudimo įnašai ir teikti 
profsąjungų nariams ligos ir 
nedarbingumo . atveju j e pensi
jos ir pašalpos.

Prekybos ir viešojo maitini
mo profsąjungos Centro Komi
tetas iškėlė šiuo metu labai ak
tualų valgyklų bei prekybos 
įfnonių visuomeninės kontrolės 
klausimą, šiame darbe talki
ninkauti yra kviečiami visų ki
tą profesinių sąjungų Centro

Komitetai ir proforganizacijų 
nariai. Pačių darbo žmonių 
masinės kontrolės būdu bus 
siekiama padaryti galą fašisti
nių okupantų “užveistai” ir 
šen bei ten pas mus dar pasi
taikančiai netvarkai ir sava- 
naudžiavimui.

Nemažesnis dėmesys yra 
skiriamas ir švietimo sričiai, 
švietimo ir meno darbuotojų 
profesinė sąjunga, bendradar
biaudama su liaudies švietimo 
skyriais prie vykdomųjų komi
tetų, parengia mokyklas ir 
komplektuoją mokytojus nau
jiems mokslo metams. Pradžios

Suprantama, profesinių są
jungų organizacija dėl karo 
sąlygų savo ligšiolinėje veiklo
je turėjo nugalėti visą eilę 
kliūčių, kurių stambiausios — 
susisiekimo priemonių stoka, 
prityrusių bendradarbių trūku
mas ir kitokie karo meto ne
pritekliai. Tačiau ateityje, rei
kia tikėtis, darbas bus spartes
nis ir našesnis. Tokią viltį ža
dina Raudonosios Armijos per
galės ir Tarybų Lietuvos dar
bo žmonių kūrybinis entuziaz- 

imas.
M. Naktinis.
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mokyklų mokytojų sukomplek
tavimas jau yra baigtas.

Prie mokyklų valymo ir at- 
remontavimo darbų taip pat 
aktyviai, darbu bei lėšomis, 
prisidėjo patys mokiniai ir jų 
tėvai; pavyzdžiui, Vilniuj mo
kinių ir tėvų pastangomis at
remontuotos 1-ji, 2-ji lietuvių 
vidur, mokyklos, baltarusių vi
durinė mokykla, 6 ir 28 pra
džios mokyklos. Pradedama 
atnaujinti mokyklų šefavimas, 
kad įmonės konkrečiai galėtų 
prisidėti prie savo šefuojamų 
mokyklų paruošimo darbų.

Vis labiau ir sparčiau pley 
čiamas masinis kultūrinis ir 
politinis auklėjamasis darbas; 
įmonėse atidaromi kliubai, 
raud. kampeliai, bibliotekos; 
prie vietos komitetų sudaro
mos įvairios savišalpos komi
sijos, kaip, pav., sienlaikraščių, 
vaidybos, choro, orkestro, fi
zinės kultūros; dirbantiesiems 
rengiamos kultūrinės pramo
gos su menine programa ir 
pranešimais. Pranešimuose nu
šviečiama bendroji politinė pa
dėtis, Tarybų Sąjungos piliečių 
karo meto uždaviniai, Raudo
nosios Armijos žygių reikšmė 
ir kt. Profesinių S-gų Centro 
Taryba atidarė Vilniuje (Ge
dimino 6) viešąją biblioteką— 
skaitykla,“kurioje galima ras
ti pasiskaityti įvairaus turinio 
ir įvairiomis kalbomis knygų 
bei laikraščių.

Visame išvaduotame krašte 
organizuojami mitingai; gy
ventojai individualiai ir masi
niai supažindinami. su Raudo
nosios Armijos kovotojo parei
gų kilnumu šioje Tarybų Są
jungos apsigynimo ir mažųjų 
tautų išvadavimo kovoje.

Nebuvo pamiršti ir sporto 
reikalai. Sporto draugija “Žal
giris” įmonėse pravedė sporti
ninkų registraciją ir įjungė 
šios draugijon geriausius res
publikos sportininkus.

Vilniuje jau suorganizuoti ir 
pradėjo pratimus krepšininkai, 
futbolininkai, boksininkai ir 
plaukikai. Irkluotojų aštuoniu
kė 1939 metų Europos nugalė
toja, ruošiasi pirmosioms irk
luotojų. rungtynėms.

Kauno sportininkų tarpe 
randame įžymiausius futboli
ninkus (buv. Lietuvos rinktinės 
žaidėjai — Jankauskas, Saba
liauskas, Ilgūnas, Gudelis ir 
kt.), dviratininkus (rekordis- 
tas Dapkevičius) ir geriausią 
Lietuvos moterų krepšinio eki
pą.

Tinkamai vadovaujant, atro
do, fizkultūros srityje bus pa
siekta žymių laimėjimų.

Lietuvos profesinių sąjungų 
ateities darbų plane pirmąją 
vietą užima šie neatidėliotini 
uždaviniai: įjungti. visus dir
bančiuosius į profesines sąjun
gas, dar labiau suaktyvinti 
miestų atstatymą, paruošti 
įmones ir įstaigas žiemos lai
kui, organizuoti darbininkus 
priešspaliniam lenktyniavimui, 
sustiprinti įmonių gamybos 
kontrolę, siekti maksimaliai 
pagerinti dabininkų gyvenimo 
ir darbo sąlygas, pasirūpinti 
dirbančiųjų motinų mažamečių 
vaikų ir Raudonosios Armijos 
karių šeimų globa.

Viską sudėjus, konstatuoti
na, kad profesinių sąjungų va
dovybės ir dirbančiųjų masių
iniciatyvos, solidarumo ir 
darbštumo dėka kasdiena vis 
daugiau ir daugiau paleidžia
ma į darbą fabrikų bei įmonių, 
vis labiau.suintensyvinama rei
kalingiausių dalykų gamyba.
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Šie trys planuoja gauti krau
jo nuo Kalifornijos unijistų, 
kaipo darbininkų dovaną mūs 
šalies kariaujantiems. Iš kai
rės: Kalifornijos CIO Tarybos 
fin. sekretorius Merwyn Rath- 
borne, Mrs. Ferdinand Men
denhall iš Raudonojo Kryžiaus 
ir tarybos vice-prezidentas 
Morris Susman.

KRIENO AFORIZMAI
Žinok, ką kalbi ir žinok, 

ką valgai — tai pamatiniai 
svarbiausias žinojimas.

Gerai užtaikomi namai y- 
ra kaip valstybė miniatu- 
roje; juose turi klestėti gra
žus, laimingas gyvenimas. 
Bet kam namai pragarai — 
tam, iš tikrųjų gyvent yra 
labai negerai.

Kasdieninis svečias nusi
bosta; taip pat ir tam sve
čiui nusibosta kasdieninė 
viešnagė.

Surask pats save — tada 
viską atrasi!

Kas pats save baudžia už 
prasižengimus, to nebaudžia 
kiti.

Patirk viską, bet prakti
kuok tik dorovę.

Kas j ieško būdų, kaip tap
ti geresniu žmogum, tas jau 
yra netekęs proto — gy
vuliško proto.

Gera knyga žmogaus gy
venimui yra tas pat, kaip 
laivui vairas, neduodąs iš
krypti nuo siekiamo uosto, 
arba kilnaus tikslo.

Pamėgti skaitymą knygų, 
reiškia niekad nebūti vie
nam, niekad nenobodžiauti.

Iš kiekvienos šviesios as
menybės galima pasisemti 
daug gaivinančių spindulių.

žmogus savaimi “bedie
viu” netampa; jį tokiu pa
daro religinių minčių prieš
taravimai ir dvasinių vadų 
blogi pavyzdžiai.

Išlaikymas duoto garbės 
žodžio, garbingą asmenį pa
daro dar garbingesnių.

Tinginystė žiemos metu 
yra gana geras slogų gydy
tojas, — jeigu tinginystė 
atliekama ilgu miegojimu.

Pr. Krienas.

i
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Trecias puslapis

|| TALKOM LIETUVAI Į|
PADĖKOS LAIŠKAI AMERIKIEČIAMS

Brangūs draugai! ir keršto. Aš pasirįžau su
Šiandieną pas mus didelė ginklu rankose keršyti “ru- 

šventė, lietuviškasis Raudo- diesiems” plėšikams už ža
liosios Armijos dalinys, be-Oliuojančias Lietuvos pievas, 
gailestingai persekiodamas i už tamsiuosius miškus, už 
bėgantį priešą, išmušė jį ir'sriauniąsias upes, už nekal- 
užėmė dar vieną Bielorusi- tų kūdikių ir senelių krau- 
jos rajoną. Dar tebebūda- ją, už ašaras motinų, 
mi aprūkusiuose nuo para- Jau du metai, kai aš sa
ko dūmų apkasuose,, gauna- vanoriu kovoju tėvynės ka
me didžiulį siurprizą, kuris ro frontuose. Daugybė ko- 
džiaugsmu ir laime pripildė votojų ir vadų aš, kaip sa-
mūsų širdis, — Amerikos nitarė, išgelbėjau iš mirties 
lietuvių dovanas ir laiškus, pavojaus. Už nuopelnus va- 
Širdingas, raudonarmietiš-1 dovybė apdovanojo mane 
kas ačiū! Tarp broliškų Ta- medaliu “Už karo nuopel- 
rybų Sąjungos tautų mes hus” ir esu pristatyta kitam 
niekuomet nesijautėm vieni, apdovanojimui.
bet, gavę Jūsų širdingus lin- i Aš ne viena Lietuvos duk- 
kėjimus, mes tapome galin- tė, kuri su ginklu rankose, 
gi dvasioje ir išdidūs savo kovoja už laisvę Tarybų 
garbinga pareiga, — savo Lietuvos. Daugybė Lietuvos 
krūtine praskinti kelią į mergaičių paėmė ginklą į 
laisvę mylimai tautai. rajikas ir stojo į kovą su

Prisiekiame garbingai iš- priešu.
pildyti savo pareigą! Ir sniego pūgose ir vasa-

Tegyvuoja lietuvių tautos i ros karščiuose ir po artile-
vienybė mirtinoje kovoje rijos ugnimi mes žygiuoja- 
prieš kruviną fašizmą! me drąsiai ir tvirtai į va-

Vyresnis leitenantas 
Pivoriūnas Kazimieras, 

s. Jono.
P. S. Norisi kai ką pasisa

kyti ir apie save. Esu gimęs 
Rokiškio apskr. Panemunė
lio valsčiuje, Roblių kaime, 
1920 m. 1940 m. baigiau 
gimnaziją, ii- dirbau įvairų 
darbą. Karui prasidėjus sto
jau į Raudonosios Armijos 
eiles. Dabar esu garbingo
sios raudonosios artilerijos 
karininkas, vyresnio leite
nanto laipsny.

Brooklyne yra mano dėdė 
Pivoriūnas Vladas (jeigu 
gyvas) ir puseserė Birutė 
Pivoriūnaitė (Pivoriūnas). 
Labai prašau tarpininkauti 
dėl susirašinėjimo. Atsime
nu tik sekančią dalį adreso: 
Brooklyn, N. Y., Hudson 
Ave.

Mano adresas: SSSR, Po- 
levaja počta 68497-M. Pivo
riūnas Kazimieras.

LINKĖJIMAI Iš FRONTO
1943. 12. 26.

Brangūs broliai!
Sunku aprašyti tą džiaug

smą, kuris dabina mano 
krūtinę matant, kad drau
gai, kurie randasi taip toli, 
neužmiršta mūsų toje dar
bo žmonių kovoje, einate 
kartu su mumis!

Mano jaunystė buržuazi
nėje Lietuvoje buvo labai 
varginga. Tarybų valdžia 
atidarė man kelią j šviesų 
laimingą gyvenimą. Bet vie
ną gražųjį 1941 m. birželio 
rytą bombų trenksmas su
drumstė laimingą mano gy
venimą. Krauju ir ašaromis 
paplūdo mano gimtinė. Aš i 
mačiau nekaltų kūdikių, 
moterų lavonus, aš mačiau 
degančius Lietuvos kaimus 
ir miestus.

Mano krūtinė prisipildė rįžtumo toje žūtbūtinėj ko- 
neapsakomos neapykantos voj už žmonijos laisvę.

Lietuviai Karo Belaisviai Amerikoje
Aš Franas Petckaitis. 

Laisvės skaitytojas, prisiun- 
čiu surašą lietuvių, kurie 
buvo vokiečių paimti iš Lie
tuvos j kariuomene, bet pa
skui buvo paimti Amerikos 
armijos ir a.tvežti čionai 
kaipo karo belaisviai. Jie 
atgabenti iš Italijos į»South 
Carolina.

Štai tų lietuviu pavardės: 
Stepas Leveckis 
Leonardas Leveckis 
Gaška
Godišauskas
Želionis

karus, į mūsų mylimą gim
tinę Lietuvą.

Daug kaimų ir miestų 
mes išvadavome, daug kilo
metrų mes pasistūmėme į 
vakarus. Nors sunki ir žiau
ri kova, bet aš matau, kad 
pergalė jau arti. Dėl laisvės 

■ Tarybų Lietuvos aš nepa
gailėsiu nei kraujo, nei savo 

i gyvybės.
Lietuvoje liko mano tėvai 

ir broliai. Aš žinau, kokios 
kančios jiems reikalinga pa
nešti. Tokių žmonių daugy
bė. Argi galima ramiai žiū
rėti, kada artimieji kenčia 
didžiausias kančias, kada 
jie miršta iš bado, kada 
liepsnoja Lietuvos kaimai ir 
miesteliai, mūsų krauju ir 
prakaitu aplaistyti, kada 
mūsų broliai ir sesės, kaip 
gyvuliai pardavinėjami vo
kiškose rąnkose.

Aišku, kad ne! Už tai 
.jiems bus atkeršytą. Ir to- 
jkio keršto pilna kiekvieno 
lietuvio raudonarmiečio šir
dis. Atminimas mūsų did-
vyriškų protėvių veda mus 
į kovą su amžinaisiais Lie
tuvos priešais, vokiškaisiais 
grobikais. ’

Galiu jus užtikrinti, mie
lieji broliai amerikiečiai, 
kad mes su kaupu atsilygin
sim priešui. “Mes atkeršvsi- 
me už vaikų skerdynes Pa
langoje pionierių stovykloje, 
mes atkeršysim už kiekvie
ną pralietą motinos ašarą.

Pergalė netoli. Su mumis 
visa pažangioji žmonija.

Su širdingiausiais broliš
kais linkėjimais.

Sofija Brazauskienė.

27-12-1943.
Brangūs tautiečiai:

Jūsų linkėjimai ir dova
nos suteikia mums daugiau

Žitkus
Ambrozaitis
Blažys
Daukša
Cilucevičius
Madeikis
Masiulis
Plėnys
Styra
ščerbavičius
šatkus 
štriubelis 
Žilinskas 
Zlioba

Frank Petckaitis.
Clinton, Ind.

Mums labai džiugu, kad 
mūsų užjūrio tautiečiai su
pranta ir užjaučia tuos gar
bingus žygius, kuriuos vyk
do Raudonoji Armija, triuš
kindama stiprų ir klastingą 
priešą.

Mes Raudonosios Armijos 
lietuviškojo junginio artile
ristai, drauge su kitomis 
garbingomis Raudonosios 
Armijos divizijomis suda- 
vėm daug stiprių smūgių 
kraugeriams hitlerininkams 
ir nebetoli tas laikas, kada 
bendrais anglų, amerikiečių 
ir tarybinės kariuomenių 
žygiais bus suduotas pasku
tinis smūgis hitlerinei ban
dai.

Savo padalinio vardu 
siunčiame karščiausius rau- 
donarmietiškus syeikinimus 
ir užtikriname, kad greit 
atvaduosim savo tėviškę.

Su pagarba, ..
Mecukauskas Blauzdyš

26. 12. 43.
Brangūs lietuviai 
amerikiečiai!

Negaliu jums išreikšti sa
vo džiaugsmą, kai gavau jū
sų dovanas ir laiškus. Da
bar dar giliau pajutau, kad 
ir jūs lietuviai, kurie ran
da tės už tolimų jūrų, visa 
širdimi esate susiję su Lie
tuva. Jūsų dovanos- kaip tik 
atėjo laiku. Mes šiandien 
švenčiame dvimetines su
kaktuves mūsų lietuviško 
junginio susikūrimo. Tai y- 
ra labai brangi mums data. 
Jau metai praėjo, kaip mes 
kaujamės pirmose linijose 
su pačiu žiauriausiu priešu, 
su vokiškais okupantais. 
Per tą laiką mes matėm 
daug vargo, bet mūsų kovos 
dvasios nepalaužė nei aršios 
žiemos pūgos, nei sniegai, 
mūsų veržimąsi su pergale 
į prieki negalėjo sustabdyti 
nei rudens purvini ir suįrę 
keliai. Šimtai lietuvių buvo 
apdovanoti aukštais tarybi
niais apdovanojimais. Lie
tuviai tose kruvinose kovo
se parodė nepaprasta drąsa 
ir ištverme, jie parodė, kad 
jie gali mirti už savo tėvy
nę. Aš pats esu apdovanotas 
medaliu “už narsumą”. Jei

Iš Laiškų
Gerbiami Draugai:

Ir aš prisiunčiu dolerį dėl 
pasiuntimo dovanų Lietuvos 
žmonėms. Taipgi prisiunčiu 
padėvėtų drapanų. Aš skai
čiau Laisvėje, kad jūs nori
te pasiųsti aštuntąjį dovanų 
siuntinį. Tai šitą sykį ir aš 
noriu prisidėti.

Aš skaitau Keleivį per 
daug metų. Tai aš mislijau, 
kad jis yra geriausias dėl 
biednų žmonių. Ale aš da
bar matau, kad ne. Jonas 
Grubis užrašė man Laisvę. 
Tai. jam labai ačiū. Laisvė
je aš randu daug gerų ži
nių. Aš vis mislijau, kas tie 
Bimba ir Mizara, kad Ke
leivis juos vis bara. Aš tik
rai mislijau, kad jiedu ru
sai arba žydai. O dabar pa
tyriau, kad jie yra smart 
vyrai lietuviai!

Tegul gyvuoja Laisvė ir 
toliau!

Yra visokių kliūčių su 
tuo drapanų siuntimu. Vieni 
sako, kad jie eis į Rusiją, o 
o kiti — kitur. O aš sakau, 
dėl manęs, tegul eina, kur 
eis. Juk visiems reikia rū
bų. Šalta rusui, šalta žydui, 
šalta lietuviui, taip pat šal
ta ir tikintiesiems. Tai te
gul apsirengia.

Elizabeth Anderson.
Watervliet, N. Y.

reikės, nepagailėsiu ir savo 
gyvybės, kad tik išlaisvinti 
mano brangią tėvynę Lietu
vą. Be atodairos naikinsiu 
vokiškus grobikus, atkeršy
siu jiems už savo motinos 
Juzefos, tėvo Kazio ir bro
lių Alfonso, Viktoro, Kazio, 
Leono ir seserų Zosės ir A- 
delės, kurie dabar kenčia 
vokiečių okupuotoj Lietu
voj. Kai skaitai laikraščiuo
se, kaip vokiečiai žvėrys 
naikina mūsų kraštą, nieki
na mūsų liaudį, neapsakoma 
neapykanta apima tau širdį.

Sunkūs buvo 1941 m., kai 
mes traukėmės iš Lietuvos, 
skaudu iki ašarų buvo pa
likt savo kraštą. Bet dabar 
atėjo kiti laikai, mes be 
paliovos vejame vokiškus 
grobikus, naikiname juos. 
Mes jaučiame, kad artinasi 
paskutinieji lemiamieji mū
šiai. Mes šventai tikim juos 
nugalėsim.

Dėkui jums, broliai lietu
viai!

Kostas Visockis.

Mirties Stovykla Alytuje
Ir čia hitlerininkai išžudė 

tūkstančius žmonių
Alytaus pakraštyje 1940 

m. buvo pastatytas karinis 
miestelis, į kurį buvo įjung
tos anksčiau buvusios ka
reivinės.

1941 m. liepos mėn. faši
stiniai išgamos įsteigė šia
me kariniame miestelyje 
koncentracinę stovyklą ta
rybiniams belaisviams Nr. 
133. Ši stovykla buvo admi
nistruojama vokiečių ko
mendanto majoro, Rozen- 
kranco, jo padėjėjo Eiverto, 
daktaro Honkės ir vertėjo, 
tėvynės išdaviko Mamaičio.

Tai buvo kančių ir mirties 
stovykla. Buvo keliamasi 5 
vai. ryto. Pragariškas, ne
pakeliamas darbas už kelių 
dešimtų kilometrų, o mais
tas — šuniškas. Rytais duo
davo arbatą su sacharinu, 
pietums — neskustij bulvių 
sriubą, atmieštą suterštais 
ruginiais miltais, o verda
ma buvo su arkliena. Duo
nos duodavo 1200 gramų 9- 
iems žmonėms. Tūkstančiai 
belaisvių neišlaikydavo ir 

KAS SAKO?

Jeigu jūs norite daugiau žinoti apie šią programą, 
parašykite atsiųsti jums dovanai knygelę, How 
Americans Can. Earn More, Buy More, Have more. 
Adresas: National Industrial Information Committee, 
14 W. 49th St., New York 20, N. Y.

šie pareiškimai yra spausdinami nušviesti tuos žingsnius, kurie turi būti daromi, norint 
užtikrint Amerikos žmonėms gausos ekonomiją pokariniame pasaulyje. Jie yra paruošti 
NACIONALIO INDUSTRINIŲ INFORMAjCIJŲ KOMITETO NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFAC
TURERS, kurie atstovauja tūkstančius įvairių biznių, didžių ir mažų, samdančių 75 procentus 
visų alginių darbininkų fabrikinėje pramonėje.

* •
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(( TŪS NEGALITE GYVENTI toje laužiškoje pai-
I nioje dykumoje,” sakė žmonės, kurie atėjo į 

prieplauką išlydėt juos 1620 m.
, “Kųs sako?” atsakė busimieji Amerikiečiai—ir pa
darė tatai.

“Jūs negalite paneigti mano taksus,” sakė karalius 
nedaug metų vėliaus, “nors jūs neturėjote balso jiems 
nustatyti.”

“Kas sako?” atsakė 1776 m. Amerikiečiai—ir su
kėlė reikšmingiausią visoj istorijoj revoliuciją.

“Jūs negalite visą tą žemės pusrutulį patys sau 
pasilaikyti,” sakė didelė Europinė koalicija. “Jūs tu
rite mus įsileisti.”

“Kas sako?” atsakė 1823 m. Amerikiečiai ir pa
skelbė Monroe Doktriną.

“Jūs negalite sujungti rytus ir vakarus,” sakė 
trumparegiai. “Jie yra per toli nuo viens kito.”

Kas sako?” atsakė 1869 m. Amerikiečiai—ir per
metė geležinkelį skersai žemyno.

“Jūs negalite mokėti darbininkams po penkis dole
rius dienai,” sakė išgąstingi baikštuoliai.

. “Kas sako?” atsake dvidešimtojo šimtmečio daug- 
meniškos gamybos Amerikiečiai. Ir mokėjo darbi
ninkams net daugiau.

“Jūs negalite išeiti iš Depresijos,” sakė silpnadva
siai. “Amerika jau subrendusi. Ji pilnai užaugusi. 
Jūs nieko daugiau dabar negalite padaryti, kaip tik 
pasidalinti tuom, ką Jau turite.”

Ir Amerikiečiai—truputį nusigandę, truputį baikš
tūs—nieko neatsakė. Iki trys diktatoriai, matydami 
mūsų bailumą, tarė, “Demokratija yra išsigimusi, be
kraujė, baįli.”

“Kas sako?” atsakė 1941 m. Amerikiečiai—ir pa
siraitojo rankoves ir pastatė didžiausią gamybos 
įmonę ir kovėsi didžiausiame kare iš visų, kokius tik 
pasaulis buvo matęs.

O dabar yra tokių, kurie sako, “Bet mes niekuo
met negalėsime pavartoti taikoje visą tą gamybos 
pajėgumą, kurį mes karui sukūrėme.”

Kas sako?

Tai tiesa, kad mūsų gamybos įmonė yra didesnė, 
negu bet kada pirmiau. Tiesa, kad dikčiai jos buvo 
karui pastatyta. Tiesa, kad daug jos turės būti per- 
budavota taikai.

Tai kas? 'Mes galime tatai padaryti!
Tai tiesa, kad palaikyti visam tam gamybos pajė

gumui veikime, mes turėsime užsitikrinti, kad žmo
nės galės nupirkti vjsa, ką mes galėsime pagaminti 
po karo.

Mes galime ir tatai padaryti!

nuirdavo arba tapdavo vi
sam gyvenimui invalidais.

Vokiškiems išgamoms ne
pakako tyčiojimosi iš karo 
belaisvių. Nuo 1943 m. ge
gužės 1 d. fašistai pradėjo 
į koncentracinę stovyklą va
ryti evakuotuosius civilius 
gyventojus iš Smolensko, 
Vitebsko, Polocko, Pskovo, 
Leningrado sričių. Evakuo
tųjų koncentracinę stovyklą 
administravo komendantas 
Jakob (vokietis), jo adju
tantas Karvelis (iš Kauno), 
vidaus policijos viršininkas 
Lapnikovas, jo padėjėjas 
Antanas Simanavičius iš A- 
lytaus, dėl savo žiaurumo 
pramintas “Antanu su rim
bu”, ūkvedys Vaclovas Be- 
linkovič iš Alytaus, žmo
nių rūšiuotojas Holtz ir sto
vyklos ligoninės komisaras 
Bertsan.

Visi šie žmogaus pavidalo 
žvėrys tyčiojosi iš begink
lių žmonių, kaip kas galėjo 
ir norėjo.

Atvežamus evakuotuosius 
suvarydavo į arklydę, iš
rengdavo, rūšiuodavo: vie

Ne valdžios pašalpomis—kurios neštų tik daugiau 
ir daugiau skolos. Bet naudojant mūsų gamybos na
šumą, kad jis daugiau vertės amerikiečiams suteiktų 
dalykuose, kuriuos jie perka, kad jie galėtų daugiau 
pirkti—ir tuo būdu sudaryti daugiau darbų ir dau
giau uždarbių visiems.

Trumpai pasakius, pilnai pavartodami begalinę šio 
krašto energiją ir t pasiryžimą, mes galime padėti 
Įvesti pasaulį į gadynę taikos ir gausos, didesnės negu 
bet kada.

Biznis pasižadėjo atlikti savo pareigą—pirma, di
dindamas uždarbio progas visiems ir antra, didinda
mas visiems progas pirkti.

Kad padidintų ''visiems progas. užsidirbti, biznis 
prižada teisingą ir šviesią algų politiką ir atidarymą 
visų galimų kelių darbininkui pakilti.

Jis ketina anksčiausiu galimu momentu veikti, ati
darant naujas įmones ir paplatinant senąsias, kad 
parūpintų daugiau darbų didesniam skaičiui žmonių 
—įimant grįžtančius karius ir išmobilizuotus kari
nius darbininkus.

Jis ketina įteikti darbininkams į rankas sėkmin
giausius galimus įrankius—kad darbininkas, didinda
mas gamybą, galėtų dar ir toliau kelt sau uždarbį.

Padidinti visiems progas pirkti, biznis ketina pil
nai naudot technologinį “žinojimą kaip,” kurio jis 
prisirinko karo metu, kad galėtų pristatyti rinkai 
puikiausių produktų, kokie tik galima padirbti, že
miausiomis kainomis, kuriomis galima jie pardavinėti.

Jis ketina, per nuolatinį studijavimą ir tyrimus ga
mybos ir paskirstymo srityse, j ieškoti visų galimų 
būdų dar labiau kainoms piginti per eilę metų, taip 
kad vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų džiaugtis 
didesne gyvenimo gėrybių gausa.

Jis ketina skatint pilną ir laisvą konkurenciją, kad 
išvengtų verslo suvaržymų ir užtikrintų vis geresnes 
ir geresnes vertybes.

★ ★ ★
Tokia yra biznio programa ateičiai. Įvykdyt jai taip 
greit, kaip tik galima, reikės jūsų pagelbos. Nes jos 
Įkūnijimas reikalaus veikimo įstatymų leidime—ver
kimo, kurį jūs galite paakstinti. Tai pokarinė taksų 
politika, kuri palieka gana finansų pramonei plėtoti. 
Įstatymai, kurie aiškiai sulaikys nereguliuojamas 
monopolijas. Darbinė politika, kuri nustato atsako
mybes darbininkams ir vedėjams. Ir biznio veikimas 
pagal įstatymus vietoj neatspėjamų “patvarkymų.”

nus išsiuntimui į Vokietiją, 
antrus vergais pas vokie
čius kolonistus žemės ūkio 
darbams, trečius į stovyklą. 
Į arijus panašius 6-10 metų 
vaikus paimdavo apmoky
mui “SS”. Jaunas 18-22 me
tų merginas imdavo Mari
jampolės ROA vokiečių jun
kerių mo kyklos junkerių ir 
kitų vokietpalaikių aptarna
vimui. Kareivinės ir bara
kai visada būdavo perpildy
ti evakuotaisiais. Vandens , 
nebuvo. Purvas, smarvė, 
utėlės, šaltis žiemą, badas, 
ligos, baisus mirtingumas, 
pasityčiojimai — štai kas' 
dėjosi toje koncentracijos 
stovykloje. Mirusiuosius lai
dodavo pu 100-150 žmonių. 
Tikrinimo komisija atrado 
114 numeruotų kapų, ku
riuose yra užkasta 16,157 
žm. ir 5 kapus be numerių.

A. Šimėnas.

Paryžius. — Anglų ka
riuomenė rytinėje Holan- 
dijoje atėmė iš vokiečių Ge- 
broek kaimą, Meuse upės 
fronte. Devintoji Amerikos 
armija atmušė nedidelę na
cių kontr-ataką į šiaurę nuo 
Aacheno.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

Bostono ir Apylinkes Žinios

(Tąsa)
Mes apžiūrėjome Kauną. Svarbiausios 

gatvės išliko čielos, dėka staigiam Raudo
nosios Armijos veikimui, bet hitlerinin
kai vis vien suspėjo apiplėšti miestą. Pas 
vieną belaisvį hitlerininką surado net še
šis budilnikus laikrodžius. Kada hitleri
ninkai veržėsi į rytus — plėšė, kada jie 
bėgo į vakarus — ir vėl plėšė. Tikra plė
šikų gauja!

Kaune išliko teatras, valstybiniai na
mai ir knygynas. Vokiečiai susprogdino 
ir padegė gelžkelių centrą, metalo fab
riką, elektros gaminimo stotį ir daug 
kitų svarbių įmonių. Gatvėse prisirinko 
daug žmonių, vokiečiai negalėjo juos iš
sivaryti, nes jie slapstėsi. Miesto gyven
tojai pasakoja:

— Kada, 1941 metais, hitlerininkai už
ėmė Kauną, tai tuojau atgabeno daug 
savo kolonistų. Bet kada Raudonoji Ar
mija išlaisvino Vilnių, tai tie kolonizato
riai galvotrūkčiais pradėjo bėgti iš Kau
no.

Kaune hitlerininkai suėmė ir sunaiki
no apie 30,000 žydų tautos žmonių. Vi- 
liampolėje jie sudegino gyvus žmones. 
(Apie šį najcių žvėriškumą tilpo specialė 
korespondencija Laisvėj iš rugpjūčio 29 
d.). Lietuvius iš Kauno vokiečiai po prie
vartą kraustė į Vokietiją, Baltrusiją, net 
Smolensko sritį, o Kauną ruošėsi pada-s 
ryti vokišku miestu, net vardą jo pakei
tė į “Kauen”.

—Vokiečiai šaudė žydus, pasisavino jų 
namus ir turtą, — sakė inžinierius Leo
nardas Abramaitis. — Jie grūdo laukan 
lietuvius ir grobė mūsų turtą. Jie pačiu
po į savo rankas visą prekybą. Kokis tai 
Berkschat pasisavino skurų fabriką.

Kada Raudonoji Armija artinosi prie 
Kauno, tai naciai stengėsi kuo daugiau
siai fabrikų, dirbtuvių ir kitų įmonių su
naikinti, bet darbininkai ir gyventojai 
daug jų išgelbėjo.

Per Nemuną Raudonosios Armijos in
žinieriai jau nutiesė pontoninius tiltus. 
Tankai, artilerija ir kitos armijos dalys 
važiuoja į kitą pusę ir skubina linkui 
Rytų Prūsijos. Kaunas išlaisvintas, Kau
nas daug nukentėjo, bet jis pražydės 
nauju, laisvu gyvenimu, kaip ir visa lie
tuvių šalis.

“Tarybų Lietuva,” iš rugpjūčio 3 d., 
išspausdino korespondento V. Koževni- 
kovo sekamo turinio aprašymą apie iš
laisvinimą Kauno:

Norint patekti į mūsų kariuomenės iš
laisvintąjį Kauną, mums teko grįžti iš 
fronto atgal. Mat, kol vyko mūšis dėl 
miesto, mūsų dalys, veikiančios sparnuo
se, triuškindamos priešo pasipriešinimą, 
ėjo vis tolyn, į vakarus.

Nenumaldomas noras pirmiesiems į- 
žygiuoti į Prūsus įkvėpia mūsų kovoto
jus. Ne veltui naujoje lentelėje “Į Kau
ną” nekantri ranka apačioj kreida pri
rašė: ‘ir į Karaliaučių, ir į Berlyną.”

Kova dėl Kauno yra asmeninio didvy- ■ 
riškumo pavyzdys, parodytas mūsų ka
reivių ir karininkų.

Kauno miestas tarp žalių kalvų- yra to
kių upių, kaip Nemuno ir Neries santa
koje. Dvi gynybos juostos buvo pastaty
tos miesto priėjimuose. Pirmoji juosta 
turėjo devynis fortus. Visi sustiprinimai 
rajone buvo statyti dar pirmojo pasauli
nio karo metu, ir toliau jame vyko dar

bas. Kada mūsų kariuomenė užėmė Vil
nių, visus Kauno gyventojus vokiečiai 
suvijo prie pylimų statyti papildomų su
stiprinimų. Ir tai truko ligi mūsų šturmo 
pradžios.

,Ypačiai žiaurūs mūšiai vyko sąsmau
koje tarp Neries ir Nemuno. Šių mūšių 
vieta vėl virto žeme, kur prieš 30 metų 
rusai kovėsi su prūsokais. Šių dienų ko
voje šioje vietoje pirmasis žodis priklau
sė tarybinei artilerijai. Ji apvertė aukš
tyn kojomis vokiečių tranšėjas ir blinda
žus, per juos nulėkė mūsų tankai, ku
riuos lydėjo motopėstininkai. Jie įsiver
žė į svarbiausiąją miesto gatvę.

Tuo pačiu metu, po gilaus apėjimo, iš 
. pietvakarių, kitos mūsų dalys pusiau per

kirto priešo grupirubtę.
Į pietus nuo Garliavos priešas metė į 

kontrataką žymų skaičių sunkiųjų tankų 
ir motorizuotų pabūklų, nenorėdamas 
leisti susijungti apsupimo žiedui. Gatv.ėj 
mūšis buvo žiaurus. Atskiruose namuose 
besipriešiną vokiečiai negalėjo nežinoti, 
kad jie ..pasmerkti žūti.

Juo labiau mes artėjame prie Vokieti
jos, juo priešas pasiūčiau priešinasi., Ka
da Kauno gatvėse vyko mūšis, trijų auk
štų mūriniuose namuose netoli/ Įgulos 
bažnyčios įsitvirtino grupė vokiečių au
tomatininkų. Jie apšaudė gatves ir pro 
langus mėtė granatas. Po to, kai mūsų 
šarvuočių naikintojai atidengė ugnį į 
šiuos namus, perdėm pramušdami jų mu
rinęs sienas, vokiečiai liovėsi šaudę ir iš
kabino baltą vėliavą. Bet kai į namus 
įėjo vienas mūsų automatininkas, fašis
tiniai banditai subadė jį peiliu.

Niekas taip nesukietino kario širdies, 
kaip šis vokiečio klastingumas, niekšiš
kumas ir bailumas. Traukdamies iš Kau
no, hitlerininkai į gabalus susprogdino 
geležinkelio stotį, per daugelį kilometrų 
suardė geležinkelio pylimą.

Mes matėme nemaža miestų, kuriuos 
sužalojo vokiečiai. Mes matėme Istros, 
Černigovo, Gomelio griuvėsius. Ir jeigu 
Kaunas priešo tiktai sužeistas, tai jį nuo 
sugriovimo išgelbėjo tik Raudonosios 
Armijos veržlumas. Jeigu jos kelionė į 
Kauną būtų užtrukusi kelias valandas 
ilgiau, kas žino, kas būtų likę iš mies
to...

Pirmomis valandomis, kada nutyla gat
vės mūšio dundesys,1 žmonės skuba išeiti 
iš slėptuvės, rūsio ar duobės. Bet kada 
mūsų dalys įsiveržė į Kauną, tiesiog pir
mosiomis minutėmis jų pasitikti išėjo 
miesto gyventojai. Jie išėjo, nors nuo 
stogų dar tarškėjo kulkosvaidžiai, o gat
vėse sproginėjo granatos.

Labai sunku aprašyti šiuos susitiki
mus. Juos reikia pamatyti. Štai karį ap
kabina nepažįstama moteris ar mergytė 
— visai mažutė — kiša jam į kišenę gė
lių, o senelis bučiuoja dulkėtą kario vei
dą ir verkia. Svarbiausia —visa tai ku
pina tokio žmogaus dvasios triumfo ir 
tiek daug visame tame susižavėjimo ir 
švelnumo, jog pats nori verkti, bučiuoti, 
apkabinti, džiaugtis, bet — nėra laiko, 
nes reikia eiti mušti vokiečių. Kas visa
tai išgyveno, niekad, kad ir kas jam at
sitiktų, kad ir kaip jam būtų sunku,,—
nedrįs 'Susvyruoti kovoje.

Ir sien kažkas iš gyventojų, savo 
su jaudint širdies vadovaujamas, di
džiulėmis/raidėmis rašo: >

(Bus daugiau)
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IŠTAŠKYTA HITLERININKŲ 
KONTRATAKA

Svarbi Knyga, Jvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

LAISVĖS ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Maskva. — Į vakarus nuo 
Budapešto, Vengrijos sosta- 
miesčio, didelis skaičius vo
kiečių pėstininkų su 100 
tankų darė smarkią ataką. 
Jie stengėsi urmu, pramušti 
sovietines linijas, prasiverž
ti linkui Budapešto ir pa- 
liuosuoti apsuptus ten hitle
rininkus. Įnirtęs niūšis tę
sėsi 5 valandas.

Raudonarmiečiai nukovė 
iki 1,000 priešų, sudaužė bei 
sunkiai sužalojo 35 jų tan
kus ir motorines kanuoles 
ir atmetė likusius hitleri
ninkus atgal.

Burmoj anglai stumia ja
ponus atgal. ♦

Gruodžio 30 d., Bostone, lie
tuvio Broniaus Petruševičiaus, 
svaigalų sandėlyje įvyko baisi 
tragedija. Trumpai sutraukus, 
ve kaip buvo: Dešimtą valandą 
iš ryto, atėjo kostumeris į san
dėlį ir paprašė keturių bonkų 
skirtingų gėrimų. Kuomet ry
šulys buvo suvyniotas, jis pa
davė dešimtinę ir pasižadėjo 
grįžti apie pietus ir sumokėti 
likusius pinigus. Tačiau jis pa
sirodė prieš uždarymą sandė
lio. Dabar jis pareikalavo, kad 
jam sudarytų antrą panašų ry- 
šulį ir baigiant bonkas staty? 
ti ant stalo, jis, išsitraukęs 
ginklą, pasakė: “Užteks, as’ 
padarysiu darbą, o jūs klausy
kite, ką liepsiu. Visi į kampą 
ir nusivilkite drabužius!”

Juozas Matulevičius ir Tho
mas Kelier pradėjo atsisegio
ti, bet Bronius Petruševičius 
žengė porą žingsnių ir pareiš
kė, kad jeigu nori pinigų, tai 
pasiimk ir eik, kam čia tų ce
remonijų. Banditas stvėręs sau
ją pinigų iš redžisterio, švar
ką numetęs, žiauriai suriko: 
“Ar nesakiau, kad klausykite 
mano įsakymo.” Ir puolėsi prie 
Bronio. Kandangi Bronius Pe
truševičius buvo žengęs porą 
žingsnių, tai Juozas Matulevi
čius pasiliko už jo. Čia Juozui 
Matulevičiui pasidarė “proga” 
ir jis pro Petruševičių ir bandi
tą smuko laukan. Banditas pa
leido į jį šūvį, bet nepataikė 
jam, o į langą.

Antrose duryse randasi kar- 
čiama, Matulevičius įbėgęs is
teriškai šaukė pagalbos, bet 
kostumeriai mažai kreipė į tai 
atydos, išskiriant vieną, kuris 
pasisiūlė (vėliau paaiškėjo, 
jog tai būta FBI agento). Kuo
met jie išbėgo laukan, tai Bro
nius Petruševičius gulėjo tar
pe durų, o per jį šoko bandi
tas ir leidosi bėgti, gi pasta
rieji vijosi vieną bloką, bet 
tarp save susimaišė ir grįžo 
atgal.

Sugrįžus, rado Bronių krau
jo klane ir su geležimi ranko
je, jau negyvą. .0 Thomas Ke
lier, ranką nuleidęs, iš kurios

kraujas čirškė, dribsojo ant 
kopėčių. ' '

Tai tokia tragedijos istorija, 
šeštą valandą, per radiją pra- 
nešėj kad Juozas Matulevičius 
nušautas, o Bronius Petruševi
čius sužeistas. Tuom kartų aš 
buvau . Lietuvių Kliube/, pi'ie 
manęs prišoko Juozas Gėnevi- 
čiūs ir nepaprastu tonu sušu
ko : “Ką tik Čalis Yuška pra
nešė, kad Juozas Matulevičius 
nušautas.” Nieko nelaukęs, 
sprukau pro duris, paėmęs ta- 
xį, nuvažiavau ligoninėn persi
tikrinti. Sustojau ties taip va
dinama “Morgue,” (kur laiki
nai laiko lavonus), įėjęs ofisan 
gavau atsakymą, jog “taip, tie
sa.”

Iš ligoninės skubinau į Juo-' 
zo Matulevičiaus namus, kad 
pranešus jo šeimai. Bet kuo
met pasiekiau jo namus, tai 
šeima jau žinojo, sūnūs Vytau
tas buvo išvykęs į tą pačią 
įstaigą, iš kurios aš atvykau, 
šeima ir namo gyventojai su
sirinkome, paverkėme ir ant 
galo aš pasisiūliau šeimai, jog, 
jeigu bus reikalas, tai gelbė
siu visame kame. Tačiau, apie 
devintą valandą žinia pasikei
tė, kad Juozas Matulevičius 
gyvas!

Ant rytojaus susitikau su 
Juozu, pasibučiavome ir apsi
džiaugėme. Juozas atrodė ra
mus, tik biskį nervuotas. J jį 
bežiūrint, štai kokia keista 
mintis pasipainiojo man. Kuo
met mes dirbame dėl visuome
nės, kiek kartų supykę, numo
jamo su ranka sakydami: “Ko
kia čia nauda iš mano darbo, 
per dieną dirbau išvažiavime 
už dyką, o vakare gavau iško- 
lioti nuo draugų. Daugiau ne
apsiimsiu į jokią komisiją.” 
Arba: “Tiek metų išdirbęs, o 
nei sykį per spauda nepager
bė.”

Iš tiesų, pas daugelį mūs to
kios mintys keri. Tas būna ne 
tik su paprastais, visuomenės 
darbuotojais, bet net su di
džiausiais rašytojais ir moksli
ninkais. Tačiau, kuomet jie 
baigia savo darbą, numiršta,

tai tik tuomet visuomenė įver
tina jų darbus.

Dabar pasitaikė auksinė 
proga išbandyti ant Juozo. 
Juozas per virš 60 metų am
žiaus, nuo jaunų dienų tam
priai susirišęs su darbininkų 
judėjimu. Jis Lietuvoje buvo 
kaimo daraktorius, čionais 
dainavo, lošė teatrus, priklau
sė keliolikai draugijų, Vytau- 
tinėj kasierius, LDS antrasis 
pirmininkas ir* nebuvo dides
nio parengimo, kad nepamaty
tum jame Juozo.

—Juozai, vilkis overkotą ir 
eik su manim.

—Ne, broli Jonai, šiandien 
palik mane ramybėje — nie
kur neisiu.

Vis dėl to, paklausė ji ma
nęs ir mudu nudūlinome į Lie
tuvišką Kliubą. zoninių kimš
te prikimšta ir vos mes pasi- 
rodėme, Juozą būrys apsupo. 
Prasideda keista drama: Juo
zą sveikina katalikai, tauti
ninkai, sandariečiai ir, anot 
jo, nemislinau, jog jie mane 
-pažįsta, o linkėjimai, kompli
mentai, tai pilasi, tarsi iš gau
sybės rago: “Tu, Juozuli, lai
mingas, gero žmogaus negali 
nušauti, bolševiko ‘bulecas’ nę- 
ima, geram žmogui ir Dievas 
padeda,” ir t.t. Juozas sėdi, jo 
žodžius kiekvienas gaudo, bet 
tuo pačiu sykiu iš Juozo akių 
ritasi ašaros, tarsi lediniai ka
roliai per raukšlių išvagotą 
veidą ir krinta į visas šalis.

Tik dabar Juozas pamatė, 
jog ne veltui dainavo, lošė, au
kavo, dirbo dėl visuomenės ir 
ne veltui gyveno! Laimingas, 
drauge, kad turėjai progą pa
matyti, ką visuomenė būtų ma
nius apie tave tau išsiskyrus 
iš jos.

Tragedijos aukos, Bronio 
Petruševičiaus (kuris daugiau 
buvo žinomas, kaipo “Banė”), 
biografija visai skirtinga nuo 
aukščiau minėtos. Banė visuo
menės reikalams buvo šykštuo
lis, jokiame parengime neda
lyvavo. Vargiai jis turėjo tu
ziną draugų..,

Beje, kas naivu, tai tas, kad 
vietiniai lietuviški laikraščiai, 
aprašydami jo tragingą žuvi
mą, neišreiškė nei vieno žo
džio užuojautos.

' Draugės Serga
Draugė Yuškienė, kuri taip 

neseniai atsižymėjo svederių 
mezgimu ir drapanų taisymu, 
susirgo nervų liga, po tam, 
kuomet-išleido sūnelį į armi
ją. Daktarai/ pataria, kad ją 
lankytų draugės, nes rimtai 
kalbant, ligonis sveiksta. Su to
kiais ligoniais reikia rimtai 
kalbėtis, nes jie baikų neap
kenčia ir daugiau nervuojasi.

Ta pačia liga serga ir Pet
ruškevičienė. Viena gyvena 
361 W. Broadway, o antra 
324 W. 3rd St. So. Bostone.

Jaunutis.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
šermeninė (Koplyčia)

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. & 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi jftj
(Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- Jjj 
gi jų šeimoms ir jų pa- $$ 
ci j an tams.) $$

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone STagg 2-8342

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

patąmavhnas bus užtikrintas ir už prieinama kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalin-
(SIIALINSKAS'

Funeral Home
S4-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499.

|Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

yA 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-Embef Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. $

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

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

(fsist. 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 sutėiksi- 
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Si
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Sovietai Paėmė Dar Virš Tarybų Lietuva Atstei-
200 Vietovių Len

kijos Fronte
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tarpe geležinkelio stotis 
Sobkovą ir Miasovą. Tik 
vienoje fronto dalyje šie 
raudonarmiečiai sunaikino 
41 vokiečių tanką, kitoje 
užmušė 2,000 priešų. O per
tris ofensyvo dienas Sovietų 
kariai suėmė daugiau kaip 
9,000 hitlerininkų.

Raudonoji Armija, be kit
ko, paėmė Radomice, 8 my
lios į pietus nuo Kieleco, 
gubernijos' miesto ir devy
nių geležinkelių ir vieškelių 
mazgo.

Chester, Pa.
Svarbios Prakalbos > Lietuvos 

Žmonių Naudai
Sausio 21 d., sekmadienį, 

LPT Komitetas rengia prakal
bas, Lietuvių svetainėje, 339 
E. 4th St., Chester, Pa., 2-rą 
vai. po pietų. Kalbės klebo
nas J. J. Zittas iš Philadelphi- 
jos, J. A. Bekampis iš New 
Jersey ir iš Philadelphijos 
LPT Komitetas išduos platų 
raportą iš bendros veiklos mū
sų bendros apylinkės. Tai bus 
didelis masinis lietuvių susi
rinkimas, į kurį atvažiuos lie
tuvių iš Philadelphijos, iš 
Chesterio apylinkės. Chesterio 
lietuviai, visi eikime į šias pra
kalbas, gerai išgarsinkime. At
siminkime, kad šis lietuvių 
garbingas susirinkimas rengia
mas dėl Lietuvos vaikų sušel- 
pimo ir bendrai dėl Lietuvos 
žmonių.

I šį susirinkimą prašome 
lietuvių atnešti: vaikų ir suau
gusių įvairių drapanų, čevery- 
kų, kenuoto maisto, rašomos 
popieros ir paišelių greitam, 
aštuntam siuntiniui į Lietuvą.

Mes skaitome kasdien pri
siųstus iš Lietuvos raštus, ku
rie telpa spaudoje apie pada
rytus vokiškų grobikų nuosto
lius Lietuvai: tūkstančiai ne
kaltų žmonių nužudyta, sude
ginta kaimai, išgriauti mies
tai, sunaikinta Lietuvos dirb
tuvės. Po karo mes visi dar 
plačiau sužinosime 'tas visas 
nelaimes, kurias atnešė Lietu
vos neprieteliai. Neklausykite 
lietuviškų pro-nacių, kurie at
virai tarnauja Hitlerio gau
joms, kurios nuteriojo mūsų 
gimtinį kraštą Lietuvą! Ne
klausykite tų, kurie sėja ne
apykantą lietuviuose šioj šalyj, 
kad tik neduoti Lietuvos žmo
nėms pagalbos. Remkime Lie
tuvos žmones, nes jie tos pa
galbos reikalauja iš mūsų. Po 
karui mes visi džiaugsimės, jog 
teikėme pagalbą. Mums did
žiai bus dėkingi Lietuvos 
žmonės. Nelaukite iki jūs sta
čiai galėsite pasiųsti savo gi
minėms pagalbą, nes ta pagal
ba reikalinga dabar ir ją gau
na jūsų tie patys giminės.

Reporteris.

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

BANKIETAS 
........  . . - --------- -- a

Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau Įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50. 
(Valdžios taksai įskaityti)

r... n . - .    -   r  4  *- -       * ■ ■ —

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

GRAND PARADISE SALĖSE 
318 Grand St, Brooklyn, N. Y.

kamp. Havemeyer St.

Vakarienė bus duodama 7-tą valandą vakaro. Šokiai 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pertraukos..

Vien tik šokiams įžanga 60c, taksai įskaityti.
L.™  .................................. .... ................ ■ ■■   —t

gia Senąsias Mokyklas 
Ir Atidaro Naujas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

dentų ir kitų intelektualų.
Hitlerininkai sunaikino 

bažnyčias ir koplyčias ke
liose Ukmergės apskričio 
parapijose. Tos pamaldų 
vietos jau atstatytos.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

čio metinis bankietaį, kuris 
remsis vyriausiai Brooklyno 
publika.

Prisiminęs Antano Smetonos 
užtroškimą, vienas tautininkas 
šitaip sako: “Jo mirtis buvo 
visiems lietuviams didelis smū
gis.”

Kodėl nepasakyti teisybės?
Smetonos mirtis buvo smū

gis fašistiniams lietuviams, o 
tokių lietuvių tautoje, ačiū li
kimui, yra mažai.

WORCESTER, MASS.
IŠ Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto Veiklos
žaibo greitumu prabėgo 44- 

ti metai, — nieko nelaukdami, 
nesulėtindami savo maršavimą 
amžinastin, kad davus progos 
atlikti daugiau darbų, daugiau 
mums skirtų pareigų. Tiesa, 
daug kas atlikta audringai 
praėjusiais metais: daug kovų 
laimėta karo frontuose! suvie
nytų kovotojų. Daug kas atlik
ta rėmime karo pastangų na
mų fronte. Daug paramos su
teikta Lietuvos žmoriėm ir 
abelnai kare nukentėjusiems. 
Daugumas iš mūsų tikėjomės 
daugiau laimėjimų su pabai
ga pereitų metų. Laukėm ryš
kiau matomos karo pabai
gos ir lengvesnių, su mažiau 
darbų, Naujų Metų. Bet, kaip 
matome, pasitraukdami senie
ji metai paliko daug, labai 
daug nebaigtų sunkių kovų, 
reikalaujančių didelių pastan
gų jų laimėjimui.

Taip pat kare nukentėjusių 
šelpimo reikalas liko dar di
desnis. Apart rėmimo mūsų 
šalies abelnų karo laimėjimo 
pastangų, Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto skyrius gra
žiai atlikęs savo pareigas per
eitą metą, imasi už darbo 
šiais metais. Pirmas parengi
mas įvyks sausio 21 d., Lietu
vių svetainėje, 29 Endicott St. 
Tai bus kalakutų vakarienė su 
muzikale programa. Prašome 
visus dalyvauti. Jūsų dalyvu- 
mas suteiks paramos Lietuvos 
žmonėms.

Prie kalėdinio siuntinio, ku
rį centralinis komitetas skyrė 
daugumoj vaikams, apart ke
lių individualių siuntinėlių, ko
mitetas pasiuntė $200 pinigais. 
Aukomis šiuo tarpu /prisidėjo 
šie draugai bei organizacijos:

Literatūros, moterų 155 kuo-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

Delaware Ave. & State St., 
CAMDEN, N. J.

(22‘

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM 
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ 
KAINOS PALAIKOMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER 00,
963 NEWARK AVE, ELIZABETH, N. J.

(18)

pa $35. ■
Po $10: J. Gerdauskas, A. 

Pvomaiias, P. J. Sadauskai, J. 
žalimas ir J. Skliutas.

Draugai Bernotai $5.50.
Po $5: L. Ausiejienė, M. Su

kackienė, A. Pilkauskas ir J. 
F. Skelčiai.

Po $2: E. Trasikienė B. Mi- 
zara, Karsokai ir A. Sukackas.

Po $1: B. Jakaitienė, Z.
Dvareckas, A. Vilčiauskas, F. 
Plis, D. J. Jusius ir P. Kuklia- 
vičienė.

Po 50c: B. Valančiauskienė 
ir P. Butkiavičia.

Pavardė neišskaitoma — au
kojo 75c.

A. Dvareckienė ant blankos 
$6.33.

Laike pereitų 44-tų metų 
Lietuvai Pagalbos1 Teikimo 
Kom. vietinis skyrius išsiuntė 
$1,700 pinigais ir pora tūks
tančių svarų drapanų ir čeve- 
rykų. Prašome visų remti Ko
miteto veiklą šiais metais ir 
širdingai ačiū visiems už pa- 
ramą-aukas praeitais metais.

S.

Baltijos Jūroj Sovietų lai
vai nuskandino nacių laivą 
6,000 tonų.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties ........... 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos .......  15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai .................  ' 30c
Mikaldos Papasakojimai .................... 25c
Duktė Marių, graži apysaka „.._..... 25c
Duktė Gyvena Pustynėje ..........._..— 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj— 
su meilužės paveikslu............ 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, xat- 

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas .  75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........- 15c
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis ..... 50c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............. $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ................................ 25c
Istorija Abclna, 500 pusi.............. $1.25
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi .... 20c

Gudrus Piemenukas, graži apysaka 25c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy-< 

rams ir Moterims, ir kaip apsi
saugo! nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ...................... $2.50

Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Dainų. Knygutė apie Kcplos Kančias 15c 
Praloto Olšausko Darbai 1............... 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagclbos ................. . . 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų gulima gauti . 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ............   30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų. .. $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj 
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

ŽOLIŲ ARBATOS 
Nervų ir nuo Sutukimo, po .....   85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ............._ 60c
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio.........  60c
Vyriškumo Pataisymui ....«.................. 85c
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ....... 60c
Vidurių Liuosuotojas ............................ 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ncšlapinti 
lovoj, po .......................................   60c
Nuo užsisenėjusio kataro. Hay Fever 85c
Nuo nemalonaus kvapo ......................  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ..... 85c
Nuo romatiškų sausgėlų ...................... 60c
Plaukų, augintojas, prašalina .............

pleiskanas ..................................... >... 60c
Palangos Trcjanka, stambios šaknys 60c
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ..............   $1.25
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) ......... 85c
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubrūžijimų..........
įsikirtimų ir t.t.............................. $1.25

M. ŽUKAĮTIS 
884 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
IR PASIUNTINIAI

GERA ALGA.
Pokarinė proga tinkamam asmeniui.

MISS RUTHENBERG
2-ROS LUBOS—82 FULTON ST., 

N. Y.
BEEKMAN 3-2460

(15)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
11 EGEM AN 3-3200.

__ _________ —■ .____

REIKALINGA DARBININKŲ 
PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 

SKALBYKLOJE
Patyrę ir Ne Patyrę

5 DIENŲ SAVAITĖ 
VAKACIJOS IR BONŲ PLANAI

PUTNAM LAUNDRY CORP. .
295 STOCKHOLM ST., BROOKLYN 

£13)

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8396 has been issued Lo the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 427 Wilson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY RATKUS
427 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNIE BRAUNSTĘIN 
(Rocky Road Tavern)

432 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
383 Hewes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIMON GETREIDER
3B3 Hewes St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
BAYONNE, N. J.

ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 16 d., 7:30 v. v. Yra labai 
svarbus reikalas, būtinai visi4 nariai 
dalyvaukite susirinkime. Vieta — 
2 W. 22nd St., 3-čios lubos. — 
P. J. Sekr. (12-13) •

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių ■ medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mlneralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra. būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir Šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1,00 už kvortų, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokč- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
ves administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

TUOJAU REIKALINGI
MECHANIKAI 1-mos Klasės Vyrai
Viršų Metalo Vyrai 1-mos Klasės

Gera, Pradžiai Alga 
Priedai Už Gerą Darbą

NUOLATINIS DARBAS 
POKARINE ATEITIS

JŪSŲ DARBAS SU MŪSŲ ORGANIZACIJA SUTEIKIA JUMS
V AKACIJAS SU ALGA

APDRAUDOS PLANAS IR MEDIKALĖ PAGELBA
KODĖL NEPASINAUDOTI ŠIUOM PASIŪLYMU?

KREIPKITĖS TUOJAU

RANDALL CADILLAC
CORPORATION

570 ST. JOHNS PL.
• BROOKLYN, N. Y. (18)

BREAKERS
' Geros Algos 

ir Bonai. 
Nuolatinis Darbas.

K N K LAUNDRY 
1151 61st St., Brooklyn. 

(Sea Beach Subve)
(1 D

TOOLMAKERS 
LATHE DARBININKAI

IR PIRMOS KLASĖS PILNI. MAŠINISTAI 
Akuratnam Mašininiams ir įrankių darbui. 

Aukštos algos mokama.
CLARE TOOL CO.

136-137 Jackson St. Newark, N. J.
(18)

PAKUOTOJAI IR CRATERS
Patyrę prie namų rakandų. Unijines algos. 

Nuolatinis darbas, geros darbo sųlygos.
LEXINGTON STORAGE CO., 

202 W. 89TH ST.
(18)

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui 

Patyrę laikrodžių taisytojai,’ laikrodžių taisy
mo ir patikrinimo dirbtuvei. Mokama 

aukšta kaina. Kreipkitės

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Dept. 

4640 Roosevelt Blvd. 
PHILADELPHIA, PA.

—Arba—
Pas Jūsų Arčiausių U.S.E.S. Ofisų

(17)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(16)

APVALYTOJAI
. 7 A.M. IKI 4:30 P.M.

6 DIENŲ SAVAITĖ

J Gera Alga!
Valgis!

PHYSICIANS HOSPITAL
34-01 73rd St.,

JACKSON HEIGHTS, L. I.
NEWTON 9-7100

 (13)

VYRAI
PADĖKITE SUMUŠTI

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-T1EK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
‘ . (16)

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI 
PIRMOS KLASĖS

Reikalingi dirbtuvių budinke prie specialių 
mašinerijų.

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičia

AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS
/ proporcijonliai SULYG 

GABUMO IR PATYRIMO 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Prisilaikoma WMC Reguliacijų
Skambinkite H. E. SCOTT 

STILLWELL 4-7040
Zimmer-Thomson 

Corporation
Long Island City, New York. 

’ (16)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas ir Puse už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(16)

PEČKURYS (DIENOM) 
AUKŠTOS KLASĖS APARTMENTIN1S NA- 

MAS. $145.50 Į MĖNESf.
KREIPKITĖS I MR. KLEIN, 172 E. 4tli St., 

ORCHARD 4-2835.
 (14)

Jus centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą, fašizmui užduotas!

VYRAI
Būtinoms Pramonėms

Nuolatinis Darbas
Reikalaujama Paliuosavimo Paliudijimo

Atlantic Container Corp.
48-08 30TH PLACE, L. I. CITY

IRONSIDES 6-7700
(18)

VYRAI
Be Patyrimo

DIDELIS CHEMIKALŲ FABRIKAS

Būtinas Darbas
$39 pradžiai

už 48 valandas

Automatiški Pakėlimai
Potaurinč Ateitis

Chas. Pfizer & Co., Inc.
11. Bartlett St., Brooklyn

(Marcy & Flushing A ves.)
(Arti visų transportaeijos linijų)
'(15)

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojo! 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojo!” - 

Šildytojo! - Pečių Užtaisytojai - 
Apkorpytojai ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikieriai 
(Pirmos Klasės) 

Plumeriai - Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikieriai Visų Klesų 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI. / 
Kreipkite* tiesiai ( Employment Ofii| 

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division) 

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 
Kiti AplikanUi Kreipkite* į 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
(28)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS Į 
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

(15)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c j Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS. 

7114 c 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.

(W
DAILYDĖS PERTAISYMAMS IR ASBESTOS 

SIDING. GERA ALGA.
GUS SWANSON, 433—78TH ST.,

BROOKLYN.
....................................   . ........................... (H)

PROSYTOJAI VYRIŠKŲ KOATŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

17 E. 16TH ST. (9-TOS LUBOS)
(16)*

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS — 16 IKI 28
DARBAI

SU ATEIČIA PAS
SEARS

UŽSAKYMŲ ISPILDYTOJOS 
BIN LOADERS 
PAKUOTOJOS

Patyrimo nereikalaujama. Mes jus išmokysi
me. Gera alga. 10% nuolaidos ant pirkimų. 

Apmokamos vakacijos.

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Dept.

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

(1?)

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLERKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

KNYGVEDŽIŲ 
TYPISTS

Ir OPERATORIUS Prie
Comptometer & Adding Mašinų 

10% Nuolaidos ant Pirkimų 
SEARS, ROEBUCK and CO.

Mail Ord. Emp. Dept., 
4640 Roosevelt Blvd. 

PHILADELPHIA. PA. 
______________________________221 
JAUNOS MOTERYS. Mokytis ant granhotytie. 
Reikia turėti supratimą apie typewriter key

board. $22 pradžiai. Pakilimai.
PUBLISHING HOUSE. 1755 Broadway 

(4-to» lubos).
(15)

MERGINOS—MOTERYS 
Būtinai Pramonei 

Patyrimo Nereikalinga

GREENE TWEED & CO.
238TH ST. & BRONX BLVD.

________________________ <111

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI 
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

(16)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE 

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

šeštadieniais: 
8 A.M. iki 12 Noon
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(16)

MERGINOS LENGVAM FABRIKO DARBUI 
153-%C į valandų pradžia*. 5 Dienų Savaitė. 

Kreipkitės šeštadienių rytais. 
CARBONA PRODUCTS, 

304 W. 26TH ST.
_____________________________________ <1121

MERGINOS 
Mokytis mašinų sustatymo. 

Taipgi
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖMIS 

IR PASIUNTINĖMIS
Gera Alga. Nuolat. 

MISS RUTHENBERG
2-ROS LUBOS—82 FULTON ST., 

N. Y.
BEEKMAN 3r2460 

______________________________________ LLŽ1

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
___________ * (16)-

LEIDĖJOS j MAŠINAS 
LANKSTYTO JOS 

IŠKRATINfiTOJOS 
Gėra alga. Bonai. 

K N K LAUNDRY
1151 61ut St.. Brooklyn. 

(Sea Beach Subve)
-________________________<111
sukneli(t Siuvėjos, pataisymam dar
bininkės ir SIUVĖJOS, patyrusios.

MME. JANE, 981 MADISON AVE.
________________________ <122

MERGINOS
16-80

Užsakymų Rinkėjos
Patyrimas Nereikalingas .Lengva* Darbe* 

švari Apylinkė.
. NUOLATINIAI DARBAI

5 DIENŲ SAVAITĖ. DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
V AKACIJA SU ALGA.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

SPOOL COTTON CO.
410 EAST 54TH ST., N. Y. Q

(U>
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NewWto^i^fcrZlnto Prankaitis įstojo 
Jūrininku

Neregiai Davė Kraujo

Dr. J. J. Kaškiaučius 
Sugrįžo

Praeitą šeštadienį grįžo na
mo (530 Summer Ave., New
ark, N. J.) d r. J. J. Kaškiau
čius. Kalbėjausi su juo. Jis yra 
sveikas ir pilnas ūpo darbui.

Grįžęs, jis jau parašė Lais
vei keletą straipsnių sveikatos 
klausimais. Daktaras galės da
lyvauti ir Laisvės šėrininkų su
važiavime, įvyksiančiame š. m. 
sausio 28 d., taipgi laisviečių 
bankiete.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Parsivežė pluoštą laiškų, ra

šytų jam lietuviškai, kurių, ta
čiau jis negavo. Dabar 
laiškus daktaras skaitys 
juos duos atsakymus 
draugams ir prieteliams.

šeštadienį dr. J. J. Kaškiau
čius su žmona buvo Metropoli
tan Operoje, gi sekmadienį 
praleido, taip sakant, apsidai- 
rinėdamas. Drs.

tuos 
ir į 

savo

Antanui Matuliui Pada 
ryta Operacija

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog Antanas Matulis, LDS III 
apskričio pirmininkas, pasida
vė operacijai. Jis guli Bronx 
Ilospitalyje, 169th St. ir Ful
ton Ave. Operacija dėl ruptū- 
ros (rupture) padaryta perei
tą savaitę ir šeštadienį ligonis 
jautėsi jau drūtesnis. Jis tiki
si, jog šios savaitės pabaigoje 
galėsiąs ligoninę apleisti ir 
vykti į namus, Jersey City, N.

Ligoninėje jis yra žinomas 
kaip Anthony Matuby, pagul
dytas trečiajame aukšte. Lan
kymo valandos: nuo 2 iki 3 
P.M. ir vėliau nuo 7 iki 8 P.M. 
Nuvažiuoti į Bronx Hospital 
galima visaip, bet neklaidin- 
giausias važiavimas yra tokis: 
Third Ave. iškeltuoju trauki
niu galima privažiuoti beveik 
prie pat ligoninės, tik važiuo
jant, reikia pasiklausti, kuris 
traukinys daveža iki paminė
tos vietos — 169th St. stoties.

Ligonis bėdavojo, kad jam 
dėl ligos neteks dalyvauti Lais
vės šėrininkų suvažiavime ir 
bankiete. Nieko nepadarysi.

Aš linkiu Antanui nesirūpin
ti ir pilnai pasveikti, kad jis 
galėtų ir toliau gražiai darbuo
tis, kaip darbavosi ligi šiol!

Drs.

Petras Grabauskas Iš
vyko Švogerio Laidoti
Praeitą sekmadienį Petras 

Grabauskas, Liaudies Teatro 
pirmininkas, išvyko į Shenan- 
dorį laidoti savo švogerio Al- 
viko, mirusio praeitos savaitės 
pabaigoje. Jis bus laidojamas 
antradienį.

Nežinai, Kas Važiuoja 
Automobiliu

šeštadienį New Yorke tapo 
sulaikytas po areštu Rafael 
Melendez, 49 metų, kuris vog
tu automobiliu važiuodamas, 
pirm sulaikymo, apdaužė 14 
kįtų automobilių. Po įkaltini- 
mo teisme, jį nuvežė ligoninėn 
ištirti protinę sveikatą.

Literatūros Draugijos Apskritys Šaukia 
Sustiprini Karo Pastangų Rėmimą;

Pasmerkė Kenkėjus
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 2-ro apskričio metinėj kon
ferencijoj, įvykusioj sausio 14- 
tą, 419 Lorimer St., Brookly
ne, pasisakyta už pasmarkintą, 
visokeriopą karo pastangų rė
mimą. Taipgi prašyta vyriau
sybės įstaigų suvaldyti išnau
dotojus Amerikos visuomenės 
ir sulaikinėtojus pagalbos ka
re nukentėjusioms Lietuvos 
žmonėms.

Apskritys savo ribose turi 
porą desėtkų kuopų su apie 
tūkstančiu narių, sudarančių 
veikliausi branduolį lietuvių 
judėjimo švietimo ir visuome
nės darbų srityse. Šioje konfe
rencijoje dalyvavo 30 delega
tų. Kartu su komiteto nariais 
ir svečiais turėta arti 50 žmo
nių. Tai pusėtinas suvažiavi
mas.
Už Paramą Karo Frontams ir 

Lietuvos Žmonėms
Rezoliucijų komisija (P. Be

eis, D. M. šolomskas, K. Pe- 
trikienė), taipgi apskričio ir 
šios konf. pirmininkas A. Gil
manas pasiūlė sekamas rezo
liucijas:

1. Nariai privalo patys ener
gingai dalyvauti visokeriopame 
rėmime karo pastangų ir kitus 
raginti įtempti visas jėgas ko 
greičiausiam karo laimėjimui.

2. Prezidento Relief Control 
Board’ui, Washingtone. Jo 
prašyti, kad jis įsakytų. United 
Lithuanian Relief fondui iš Na- 
cionalio Karo Fondo gautas 
aukas ir tiesiog iš visuomenės 
surenkamas aukas vardan šel
pimo Lietuvos žmonių, tuojau 
ir siųsti Lietuvon, o ne pū
dyti sudėjus čionai.

3. Nacionaliam Karo Fon
dui, su raginimu apvienyti Lie
tuvos šelpimo vardan gyvuo
jančias įstaigas ir pinigus duo
ti tik šelpimui Lietuvos žmo
nių. Kad būtų griežtai už
drausta pašalpoms duotus pi
nigus vartoti fašistų propagan
dai Amerikoje.

4. Pasveikinti Tarybų Lietu
vos žmones per prezidentą 
Justą Paleckį.

5. Pasisakyta energingai 
darbuotis LLD Centro Komite
to iškelto obalsio įgyvendini
mui, geroką skaičių to tūks
tančio naujų narių gauti aps
kričio ribose. Taipgi gerai pa
sidarbuoti įsteigimui Amerikos 
lietuvių spaudos archyvo.

Miglinas Eina Lakūno 
Pareigas

amato 
įstojo 
mūsų

Trys dešimt neregių darbi
ninkų iš Industrial Home for 
the Blind, 520 Gates Ave., 
Brooklyne, pereitą pirmadienį 
nuvyko į Raudonojo Kryžiaus 
kraujo priėmimo centrą, 57 

duoti kraujo

Jūrininkai Išgelbėjo 
Vaiką

žaizdamas pririštoje valty
je ant East Upės, Astorijoj, 8 
metų amžiaus Roger Martino 
įkrito upėn. Srovė greitai jį 
nešė tolyn. Išgirdę šauksmą, 
jūrininkai William Heath ir 
Ernest Lightinger šoko upėn 
nuo savo Liberty laivo ir pa
gavo vaiką teduotam vandeny
je jau už 40 pėdu nuo kran
to.

Vincas Prankaitis, iš 
mašinistas, liuosnoriai 
jūrininku į prekybinį 
laivyną.

Prekybinis mūsų, laivynas WiMoughby St., 
taip pat tarnauja mūsų kari- gelbėjimui karių gyvasčių, 
nėms pastangoms, kaip kad ir 
ginkluotosios jėgos. Jisai turi 
pristatyti reikmenis daugerio- 
piems mūsų karo frontams. 
Pristatyti viską per submarine) 
privisusius ir užminuotus van
denis. Tai rizikinga pareiga.

Oficierius Walter Miglinas 
dar pereitą vasarą pabaigė la
kūno mokslą, gavo diplomą ^9 
dieną rugpjūčio, 1944 metų, 
kaipo pirmos klasės lakūnas. 
Po užbaigtuvių buvo parvykęs 
iš Floridos namo tris savaites 
pasisvečiuoti pas tėvus, Wlada 
ir Anelę Miglinas, gyvenančius 
po numeriu 130-26 — 115th 
St., Ozone Park, L. 1., N. Y. 
Jo tėveliai buvo labai linksmi

Vaikinas Mirė Nuo Gelž 
kelio Torpedos

niekas nenori mirti! Ta sena 
rūpestis palikta naujai valdy
bai.

Kuopų aukos siekė nuo rė
mimo savo spaudos, Lietuvos 
žmonių, Raud. Kryžiaus, ka- x v 
riškiams dovanų ir kitų karo 
pastangų, „iki paramos rinki
mams, ateivių teisėms, kovai 
prieš antisemitizmą. Aukų su
kelta daug.

Būta ir Stebuklų
Tarpe socialio veikimo išra

dėjų galima paskaityti East 
New Yorko organizacijas, ku
rios savo metines pramogas 

<taip išpopuliarizavo, jog pirm 
paskiausios pramogos per dvi 
savaites turėjo sulaikyti bilie
tų pardavimą. Kitomis specia
listėmis atrodė moterų 81-ma 
kuopa (kliubas), kurios suren
gė Lietuvai pašalpos teikimo 
darbo trijų metų, sukaktį be 
įžangos bilietų, davė užkandį 
ir kavą už'dyką ir padariusios 
apie 70 dolerių pelno.

Kuopų’ auginime pereitais 
metais geriausia atsižymėjusi 
55-ta, Ridgewoode, pašokusi 
visu trečdaliu narių aukštyn. 
Augusios ir didžiuma kitų čia 
buvusių kuopų.

Valdybos ir kuopų raportuo-I 
se, taipgi diskusijose raportui 
ir ateities veikimo kalbėjo; 
daug dalyvių : A. Gilmanas, D. 
M. šolomskas, J. E. Gužas, A, 
Bimba, A. A. Lideikienė, J. 
Skiparis, P. Janiūnas, B. Ma- 
kutėnienė, Maziliauskas, J. 
Juška, J. Bernotas, Skairus, P. 
Lideikis, E. Mizarienė, G. Sta- 
siukaitis, B. E. Senkevičienė, 
K. Petrikienė, Žilinskas, Za- 
blackienč, Cibulskienė, Vini- 
kaitis, Bieliauskas, čiurlys, 
Petkiene ir kiti.

Parėmė Aukomis
Konferencija iš apskričio iž

do padalino po lygų šėrą — 
dešimkę — šiom įstaigom :

Dienraščiams Laisvei ir Vil
niai, kanadiečiu Liaudies Bal
sui, LLD, Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetui ir Archy
vui., Pastarajam, Bernoto su
manymu, konferencijos daly
viai dar sudėjo $15.50:

Aukojo po $1 : J. Skiparis, 
P. Janiūnas, J. Laukaitis,* A. 
Balčiūnas, J. Gužas, J. Ber
notą, P. Varaška, P. Beeis, D. 
M. šolomskas, P. Lideikis, V. 
W. žilinskąs, G. Wareson, K. 
Maziliauskas, B. Makutėnie- 
nė, S. Sasna. P. šolomskas 50c.

Apskričio komitete palikti, 
faktinei draftuoti, tie patys: 
Gilmanas, Lideikienė, Skiparis, 
Janiūnas, Depsienė, Wareso- 
nas, Stankaitienė. Alternatais 
išrinkta B. E. Senkevičienė, S. 
Petkienė.

Delegatai skirstėsi namo ge
rame ūpe (nežiūrint, kad dir
bo be pertraukos pietums, bu
vo vilkiškai alkani) gauti daug 
naujų narių ir įgyvendinti ki
tus konferencijos pasibrėži- 
mus. Rep.

Jack Nastasi, 17 metu, mirė

Walter Miglinas
savo įpylimo sūnelio atsilanky
mu.

Pasilsėjęs, Walteris grįžo į 
tarnybą, Texas valstijon. Tė- 

I vai mylėtų, kad jam pavyktų 
| gauti atostogų, kad parvažiuo- 
į tų pasimatyti ant Velykų. O 
I kol kas, kantriai laukdami tos 
dienos, jo tėveliai linki jam 
viso labo ir geriausio pasise
kimo jo darbe — tarnyboje 
mūsų kraštui, c

Draftuosią Daug 
Policistų

Daugeliui jauiyų vyrų išėjus į i nuo susižeidimo gelžkelio sig- 
ginkluotas jėgas, o laivynui ir | nulinės 
jo pareigoms didėjant, vy
riausybė kartkartėmis nusi
skundė stoka jūrininkų preky
biniam laivynui.

Vincas išgirdo tą šauksmą. 
Dabar tik laukia paskirties ir 
prie pirmos progos išplauks jū- 
rosna. Jūrininkystė, beje, Vin
cui ne nauja. Jis seniau, pirm- 
kariniais laikais, jau tarnavęs 
jūrininku tris metus.

Prankaitis yra Brooklyne

torpedos eksplozijoj. 
Vaikinėlis dirbo New Haven & 
Hartford gelžkelio firmai. Tor
pedą jis iš ten slapta parsine
šęs bandymams. Bedarant tuos 
bandymus namie, 1736 Union 
Port Road, i 
eksplodavo. Už poros dienų po 
nelaimės jis mirė nuo žaiz- 
d ų.

Kainų a d m i n i s t r atorius 
Woolley perspėja, kad varto- 
jantieji aliejų kurui iki sausio 
15-tos turėjo būti išvartoję ne 
daugiau 45 nuošimčių sezonui 
skirto šėro. Kitaip gali prisiei
ti pašalti gale sezono.

Bronxe, torpeda SUSIRINKIMAI

Reporteriai bandė išgauti iš 
LaGuardijos pareiškimą, ar jis 

gimęs, bet Lietuvoje augęs iki I kandidatuos į majorus 4-tam 
13 metų amžiaus. Nuo to lai
ko vėl gyvena Brooklyne. čio
nai liekasi jo žmona Ona (žu- 
rauskaitė) ir sesutė Kastanci
ja. Jo žmonos' brolis, karys 
Stasys žurauskas, antri metai 
tarnauja užjūryje, Pacifike. Jo 
artimas draugas
brolis) Joseph V. Lucas ka
riauja Francijoj. Vincas mano, 
kad jis geriausia pasitarnaus 
jiems ir kraštui padėdamas 
pristatinėti jiems ir kitiems lai
ku ir pakankamai karinių įran
kių ir amunicijos.

Linkime Vincui sėkmingos 
tarnybos ir sveikam, laimingai 
sugrįžti pas laukiančius saviš
kius. R.

terminui. Majoras atsakė da
bar neturįs laiko politikai.

(buvęs pa-

Į New Yorką pereitą savai
tę atplaukė laivas su 1,300 ka
riškių. Iš vakarinio fronto pa
leisti trim dešimtim dienų ato
stogų Jungtinėse Valstijose. 
Tai daugiausia kariai su nepa
prastais atsižymėjimais fronte 
arba labai ilgai kariavę.

BROOKLYN, N. Y.
(RIDGEWOODE)

ALDLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
sausio 16 d., Šapolo-Vaiginio salėje, 
147 Thames St. Visi nariai įsitėmy- 
kite, nes atviruėmis nebus siunti
nėjama kaip praeitais melais. Visi 
pasistengkite dalyvauti, užsimokėki
te duokles už 1945 m., kad mūsų 
kuopa pasiliktų ant garbės listo. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių.— 
M. Stakovas.

Sausio 17 d., 8 v. v. Buzclio pa
talpoje, kampas Crescent St. ir At
lantic Ave., jvyks ALDLD 185 kp. 
susirinkimas. Nariai, kurie tik gali
te, būtinai dalyvaukite. Pasistengki- 
te ir duokles anksčiau užsimokėti. 
—V. Paukštys. (13-14)

Policistas Edward Ratigan, 
I40 m., rastas su šūviu vidu
riuose, savo namų koridoriuje, 
77 MacDonough St., Brookly
ne.

Einant vėliausiomis drafto 
taisyklėmis, kuriomis nustaty
ta draftuoti vyrus tarp 21 ir 
30 motų, būsią draftuoti apie 
tūkstantis New Yorko miesto 
policistų.

Departmentas susirūpinęs. 
Ir be to pastaruoju laiku tu
rėta apie 4,000 policistų per- 
mažai. Iš tų trūkstamų 4,000 
apie tūkstantis išėję kariuome
nėn, kiti išėję ant pensijos ar i 
Į civilinę tarnybą vyriausybei. 
Pirm karo miestas turėjo 18,- 
790 policistų.

Now Yorko Housing Autho
rity priims paskolas $14,795,- 
000 sumai. Paskolas vartos 
septyniems pokariniams pro
jektams.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nnoš. unija žapoj 
Tclef.s GR. 7-7553 

. 2539'

S3F LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKūNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose Šventėje. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

I MATEUŠAS SIMONAVICIUS |
I* GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS [STAIGA W

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

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

REIKALAVIMAI

VALANDOS:

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868

SHOP
Savininkas
Kaiinos

Avenue

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
Reikalingas bartenderis prie - Bar 

ir Grill, vyras ar moteris. Darbas 
nuo 2 vai. dieną iki 10 vai. vaka
ro. Sekmadieniais nereikia dirbti. 
Gera alga. 234 Cleveland St., Broo
klyn, N. Y. (11-13)

Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Konferencijos buvo pagei
davimas, kad visos išsigalinčios 
kuopos surengtų ką nors ne
paprasto, gerai suplanuoto, di
desnio, paminėti Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 30 metų su
kakčiai. Tose pramogose vy
riausiu tikslu turėtų būti iš
kėlimas, parodymas visuome
nei draugijos ir jos atliktų dar
bų, gavimas naujų narių. Taip
gi paremti literatūros leidimo 
ir archyvo fondus.

Kitas pageidavimas buvo, 
kad patsai apskritys, koope
ruojant visoms kuopoms, turė
tų vieną didelę pramogą New 
Yorke-Brooklyne, kitą New 
Jersey. Bet kadangi dabar 
akių plotu tokie dalykai nega
lima tarti, tad palikta nauja
jam komitetui viskas — suda
rymas- planų ir pravedimas 
darbo.

Kuopos Daug Nudirbo
Veik visos iš konferencijoj 

dalyvavusių kuopų yra daug 
dirbusios kuopos. Be abejo, ge
rų nuopelnų turi ir ne viena iš 
tų, kurios dėl konferencijai ne
numatomų priežasčių, neturėjo 
čia delegatų. Konferencija 
ypatingai pasigedo Newarko. 
Artima kelionė, stipri lietuvių 
kolonija, turtinga senais vei
kėjais, o neturėjo dęlegatų. Ir 
dar jubilėjaus metais, kada

Atvyko su Dovanomis 
Lietuvos Žmonėms

Atvykdami į Literatūros 
Draugijos apskričio konferen
ciją, atvažiavo vežini iš savo 
kolonijų dovanomis Lietuvos 
žmonėms:

V. W. ir O. Žilinskai iš 
Kearny.

P. Beeis ir P. Lideikis iš 
Great Neck. atvežė drabužių, 
batų, $12 pinigais, taipgi 8 
sveterius ir 2 šalikus nuo Great 
Neck mezgėjų. Rep.

Margaret Richardson, 46 m., 
slaugė, tapo užmušta automo- 
biliaus pereito sekmadienio ry
tą eidama bažnyčion išklausy
ti mišių, Bronxe

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

'! dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

£59 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698




