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RAUD. ARMIJA UŽĖMĖ ĮSRUTĮ, TANNENBERGA IR KT
JUNGT. VALSTIJŲ KARIAI Mflskva Ragina Talkininkus Pa-

smarkint Žygius Vakaruose

ANTANAS D. KUZM1CKAS ŽUVO KOVOJE

Jankiai Belgijoj jau prie 
St. Vitho.

Gumbinė išlaisvin- 
manyti, jog neuž-

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

vos upių tėvas — Nemunas 
tampa išlaisvintas!

Nuo Druskininkų iki Kuršo 
Marių, iki savo žiočių, Nemu
nas pirmu sykiu bėgyje 700 
metų bus pilnai Lietuvos upė. 
Joks vokiškasis kryžiuotis jo 
vandens nedrums!

KRISLAI
Istorinis Momentas Lietuvai.
Tilžė, Gumbinė ir Žalgiris.
Donelaičio Gimtinė.
Mažoji Lietuva Sugrįš.
Sveikina Laisviečius.

R. MIZARA

Paryžius saus. 22/— Va-'go srityj, atėmė iš vokiečių 
karų fronto Amerikos ka- tuziną miestelių bei kaimų, 
riuomenė vejasi ir net ne
spėja pasivyti vokiečius, 

kokio lietu- skubiai besitraukiančius iš
per šimtus! 22-jų ketvirtainių mylių 

ruožo nuo Houffalize iki

Tilžė ir 
tos! Tenka 
ilgo bus išvaduota ir visa Ma
žoji Lietuva.

Atrodo, kad visa Mažoji Lie
tuva bus įjungta į Didžiąją.

Prieš karą Lietuva stovėjo 
toli nuo apsijungimo: Vilniaus 
kraštą su sostine valdė lenkai; 
Klaipėdos kraštas per tūlą Lai
ką neva priklausė Lietuvai, bet 
jame šeimininkavo vokiečiai.

Apie Mažosios Lietuvos grą
žinimą Lietuvai tuomet nebuvo 
nei kalbos.

Po šio karo, tikėkime, Lietu-! 
va bus pilniausiai apvienyta, 
visa lietuvių tauta apjungta vi
siems laikams. Nei vokietis, nei; 
lenkas, nei kas kitas negalės1 
lietuvio pavergti, neigi paneig
ti ; negalės jį persekioti, neigi 
išjuokti.

Tai bus įvykis 
vių tauta laukė 
metų!

Ir tas bus pasiekta dėka tam, Diekircho. Amerikiečiai per 
kad Lietuva yra tarybinė, kad dieną nubloškė priešus iki 
ji įsijungė į Tarybų Sąjungos!keturių mylių atgal. Naciai, 
respublikų federaciją arba są-l matyt/ traukiasi į savo 
jungą! ISiegfriedo Linijos priedan

gų Tilžės išvadavimu, Lietu- g^ Anglai, veikdami iš Ho- 
landijos, išmušė nacius 
pasieninių Vokietijos mies
telių Waldfeuchto ir Bocke- 
to.

Trečioji Amerikos armija 
užėmė Cetturu, Tavigny, 
Allerborną ir Brandenbour- 
gą, Luksemburge. Toliau į 
pietus francūzai, Strasbour-
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SPARČIAI ŠLUOJA VO
KIEČIUS ATGAL

Bombų Audra Japonam
Japonijos radijas pirma

dienį pranešė, kad 550 di
džiųjų Amerikos bombane- 
šių {kandžiai puolė japonus 
Okinawa saloj, arti didžio
sios Formozos salos. Diena 
pirmiau amerikiečiai iš oro 

..taip pat sprogdino ir degi- 
ls)no kariniai svarbius priešų 

' punktus Formozoj ir Oki- 
nawoj. Japonai pripažino, 
kad jankiai padarė jiems 
nuostolių.

London. — Maskvos ra
dijas ragino anglus ir ame
rikiečius padidint ir pa- 
smarkint karo'Veiksmus va
kariniame fronte. Nes per
galingas Sovietų ofensyvas 
skersai Lenkijos paruošė 
dirvą vakariniams talkinin
kams. Maskvos radijas sa
kė:

“Rusų ofensyvas labai pa
gerino talkininkams pozici
ją — ne tik atremt kokį 
naują, netikėtą žygį iš vo
kiečių pusės, bet pradėt b-

fensyvą vakaruose ir prasi- 
veržt iki Berlyno. Mes tiki
mės, kad taip ir bus arti
moje ateityje.

“Kada dvi milžiniškos 
plieno ir vyrų bangos siaus 
iš rytų ir vakarų, tad tikrai 
bus galas vokiečių armijai.”

(Rytinėje Prūsijoje suim
ti vokiečiai liudijo, kad jie 
buvo tik ką perkelti iš Bel- 
gijos-Holandijos į frontą 
prieš Raudonąją Armiją, 
kaip teigė Maskvos radijas 
sekmadienį.)

RYTINĖJE PRŪSIJOJE 
SOVIETAI PAĖMĖ DAR 
350 GYVENAMŲ VIETŲ

I

M. Thorez Pataria Patriotinei 
Franc. Milicijai Nusiginlduot

Pietinėje Rytų Prūsijoj Ro- 
kossovskio armija paėmė Tan- 
nenbergą-žalgirį.

1410 metais čia lietuviai, 
lenkai ir rusai sutrėškė kry
žiuočių ordiną.

Tilžės miestas pasaulyj ži
nomas tuo, kad jame 1807 me
tais caras Aleksandras su im
peratorium Napoleonu pasira
šė taikos sutartį.

Jiedu pirmiau susitiko Ne
mune ant apdengto triopto, ten 
sutartį sumetė, o paskui iškil
mingai po ja pasirašė Tilžėje.

Napoleonas apdovanojo 
eksandrą Garbės Legijono 
dinų, o caras imperatorių 
švento Andriejaus ordinu, 
remonijas vaizdžiai aprašo 
vas Tolstojus.

Realybėje, tai buvo tik
ro paliaubų sutartis, nes 1812 
metais tas pats Napoleonas 
pradėjo savo didįjį karą prieš 
Rusiją — karą, kurį jis ne
garbingai pralošė.

DAR NEGIMĘ KŪDIKIAI, O 
JAV PARDAVINĖJAMI BE
VAIKIAM PER AGENTES

Al- 
or-

Le

ką-

Houston, Texas. — Vien 
šiame mieste per metus yra 
parduodama šimtai kūdikių 
bevaikiams tėvams. Parda
vinėjama net negimę kūdi
kiai. To verslo agentai per 
laikraščius ir asmeniškai 
jieško kūdikių pardavėjų. 
Už negimusį kūdikį duoda 
nuo $100 iki $500. Vidutinė 
gimusio kaina yra nuo $500 
iki $700.

Vienas negimęs kūdikis 
buvo užpirktas už $112. Pa
skui pirkikas nusprendė 
verčiau gimusį pirkti. Tada

jis pervedė negimusį kūdikį 
kitam už $218, taigi pelnė 
$106.

Vienas vyras' gavęs $500 
už kūdikį, per kelias valan
das pralošė “daisais” $150, 
o už $200 pirko seną auto
mobilį.

Žinias apie tokią kūdikių 
prekybą Texas valstijoj pa
skelbė Margareta Markle, 
šeimyniškų santykių teismo 
narė. Bet panašus verslas 
varomas ir New Yorke ir 
kituose Amerikos '’miestuo
se.

Paryžius.— Francūzų Ko
munistų Partijos vadas’ 
Maurice Thorez, raportuo
damas partijos centro ko
mitetui pareiškė, jog turė
tų jau nusiginkluot buvusie
ji partizanai, kurie dabar 
veikia kaipo Patriotų Mili
cija arba Piliečių ir Respub
likos Gvardija.

Thorez, neseniai, sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos, sako, 
jog tie ginkluoti patriotų 
būriai gerai patarnavo ko-

voje prieš vokiečius, bet da
bar padėtis skirtinga, ir jau 
“reguliarė policija turėtų 
užtikrint visuomenei sau
gumą.”

Generolo de Gaulle val
džia rengiasi perorganizuot 
savo policijos jėgas. Mano
ma, kad ir tam tikras skai
čius pilietinių gvardiečių 
arba milicininkų bus priim
tas į pertvarkįytą reguliarę 
policiją.

London. — šiaurinėje Ry
tų Prūsijoje Trečioji Balta
rusijos armija šturmavo ir 
paėmė Gumbinę, nacių tvir
tovę, pramonės miestą, ge
ležinkelių ir plentų mazgą. 
Šie raudonarmiečiai per die
ną užėmė 200 gyvenamųjų 
vietovių, jų tarpe Gilgę, 
Baltijos Jūros pakrantėje, 
Shenkendorfą ir Meilau- 
kius, 38 mylios į šiaurių ry
tus nuo Karaliaučiaus. Iš
mušdami vokiečius iš Kube
lių ir Padrojų, Sovietų ka
riai iš dviejų šonų pradėjo 
apeiti Insterburgą (Įsrutį), 
didelį geležinkelių mazgą.

v Antroji Baltarusijos ar
mija, prasiveržus iš pietų 
šono į Rytinę Prūsiją, užė
mė Tannenbergą, Prūsų mi-

litaristų šventovę (kur pa
laidotas ir Hindenburgas). 
Čia raudonarmiečiai taip 
pat paėmė miestelius Nei- 
denburgą, Gedwangen, A- 
lindorf, stiprius vokiečių 
gynimosi punktus, ir 150 ki
tų gyvenamųjų vietovių.

Tilžės - Gumbinės - Ins- 
terburgo srityje Raudonoji 
Armija, tarp kitko, atėmė iš 
vokiečių Lapienius, Didžiuo
sius Giraitiškius, Papelkius* 
Kutkūnus, Vilkius, Jakniš- 
kius, Gavaitėnus ir Plaviš- 
kius (kuriuos naciai buvo 
perkrikštiję vokiškais var
dais). Pietiniame Rytų Prū
sijos fronte raudonarmie
čiai pasiekė punktus tik už 
19 mylių nuo svarbaus Al- 
lenstein miesto.

SOVIETAI PLAČIU FRONTU 
MARŠUOJA PIRMYN ŠILE 

Z1J0J IR LENKIJOJ

Stasys Kuzmickas iš She- 
nandorio, Pa., persiuntė 
Laisvei telegramą apie savo 
brolio Antano D. Kuzmicko 
žuvimą karo lauke. Telegra
ma, siųsta Antano žmonai, 
yra sekama:

ta, dingo mūšyje nuo sau
sio 1 d. Vokietijoje. Jei pla
tesnių žinių gausime, greit 
tamstai jas pranešime.

Dunlop, Veikiantysis 
Generolas Adjutantas.

Nesidrovėjo vokiečiai Mažą
ją Lietuvą vokietinti žiauriau
siomis ir bjauriausiomis prie
monėmis.

Lietuviškus miestų vardus 
jie keitė j vokiškuosius, žmo
nių pavardes — taipgi. Lietu- į 
višką kalbą slopino; išjuokė,' 
visaip žemindami. %

O vis tik dar ir po šiai die
nai Mažojoj Lietuvoj yra ne
mažas lietuviškai 1 
žmonių nuošimtis!

Persigandę Vokiečiai 
Bėga iš Dancigo

Mažoji Lietuva davė lietuvių 
tautai patį didžiausį poetą 
Kristijoną Donelaitį. Jis gimė 
1714 m. Lazdynėlių kaime, ne-! 
toli Gumbinės, kurią Černia
chovskio armija sekmadienį iš
laisvino.

Matydamas, kaip vokiečiai 
savo “aukštesne kultūra” nu
tautino mūsų brolius lietuvius, 
Donelaitis šitaip sielojasi:

Ak, kur dingot jūs, barzdo
tos mūsų gadynės,

kaip lietuvininkės dar vo
kiškai nesirėdė

ir dar vokiškus žodžius 
tart negalėjo?! . . .

1547 m. Karaliaučiuje išėjo 
iš spaudos pirmoji lietuviška 
knyga — Martyno Mažvydo 
“Katekizmas.”

Karaliaučiaus universitete 
visa eilė anos gadynės lietuvių 
mokslus ėjo ir savo darbais lie
tuvybės ugnelę puoselėjo.

Na, ir štai, stovime prie 
slenksčio to istoriniai svarbaus

(Tąsa 5-me pusi.)

Dar 5 Jankiai Nuteisti 
Už Vagystę

Paryžius. — Amerikiečių 
karo teismas nuteisė iki 10 
metų kalėti du saržentus ir 
tris kareivius už armijos 
reikmenų vogimą ir parda
vinėjimą juodajam marke
sni. Jie išvogė 4,200 pakelių 

kalbančių j cigaretų, 20 svarų kavos ir 
'! tris kumpius. -

Vienas iš patrauktų teis
man, seržantas Norman An
drews buvo išteisintas. Jis 
byloje parodė, kad iš tų 
reikmenų jis pats sau nau
doti pasiėmė tam tikrus kie
kius (rations) ir nebandė 
niekam jų parduoti.

Pirmiau keturi Amerikos 
kareiviai buvo nusmerkti 
sušaudyt už armijos gazoli-

London, saus. 22. — Rau
donosios Armijos tankai ir 
pėstininkai prakirto vokie
čių linijas nuo Odro upės ir 
maršuoja artyn Silezijos 
didmiesčio Breslau, 175 my
lios nuo Berlyno.

Nors naciai uždraudė gy
ventojams užfrontėje aplei
sti miestus, bet civiliai vo
kiečiai galvatrūkčiais bėga 
iš Poznan ir Dancigo mies
tų. Sovietų kariuomenė 
traukia linkui Poznaniaus, 
kuris laikomas svarbiausia 
vokiečių tvirtove kelyje į 
Berlyną.

1-18-45 
“Mrs. Mary A. Kuzmickas, 
Preston Hill, Pa.

Washington. — Karo se
kretorius nori, kad aš pa- 
reikščiau gilų gailesį, kad 
tamstos vyras, ketvirto laip
snio technikas, Antanas D. 
Kuzmickas, kaip raportuo-

Laisvės įstaiga reiškia 
nuoširdžią užuojautą Anta
no žmonai ir broliui. Anta
nas, pirm karinės tarnybos, 
raštais bendradarbiavo Lai
svei. Jo brolis Stasys Kuz
mickas yra kasmetinis ir 
vienas iš veikliausių Laisvės 
vajininkų.

London. — Sovietų ka
riuomenė 56-šių mylių ilgio 
frontu prasiveržė iš pietinės 
Lenkijos bent 19 mylių gi
lyn į vokiečių Sileziją. Šia
me Silezijos - Lenkijos fron
te Raudonoji Armija per 24 
valandas užėmė daugiau 
kaip 1,000 miestų, geležin
kelių stočių ir kitų gyvena
mųjų vietų. Šiaurinėje Len
kijoje linkui pietinės Prū
sijos, tuo tarpu buvo atimta 
is nacių dar 450 vietovių.

Silezijoje Sovietai, šalia 
kitko, užėmė vieškelių maz-

Igą Kreuzburgą, 49 mylios 
nuo Breslau didmiesčio. Jie 
tiesioginiai gręsia svarbie
siems Silezijos geležies ir 
anglies pramonės centrams, 
Beuthen, Hindenburg ir 
Gleiwitz miestams.

Lenkijoj, be kitko Rau
don. Armija atvadavo Ploc- 
ką, gubernijos miestą su 
virš 40,000 gyventojų, už 55 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Varšuvos.

Kiti raudonarmiečiai ūžė- * 
mė eilę gyvenamųjų vietų 
rytinėje Čechoslovakijoje.

Raudonarmiečiai Pasie
kia Eylau

1S-

Iš Vakaru Vokiečiai Permeta-L.

mi Frontan prieš Sovietus
Maskva.— Lenkijoj Rau

donoji Armija paėmė nelais
vėn dikčiai nacių kareivių ir 
oficierių iš vokiečių 344-tos, 
595-tos ir 712-tos pėstinin
kų divizijų ir iš 11-tos jų 
tankų divizijos. Hitlerinin
kai neseniai persiuntė šias 
divizijas iš Franci jos-Belgi- 
jos fronto į rytus prieš So
vietus.

Masinis Vokiečių Tanky 
Naikinimas Rytuose

Maskva. — Sovietų ka
riai sausio 19 d. visuose 
frontuose sunaikino bei iš
mušė iš veikimo 190 vokie
čių tankų ir nušovė 46 jų 
lėktuvus.

Sausio 20 d. raudonar
miečiai sudaužė bei iš veiki
mo išmušė 177 nacių tan
kus. Tą pačią dieną buvo 
nušauta 71 voldečių lėktu
vas.

London, saus. 22. — Vo
kiečių komanda pranešė per 
radiją, kad Sovietų kariuo
menė, grumdamasi pirmyn 
per pietinį Rytų Prūsijos 
ruožą, pasiekė D. Eylau a- 
pylinkę. Eylau, susisiekimų 
mazgas ir fabrikinis mies
tas, stovi už 45 mylių į pie
tus nuo Baltijos Jūros.

Washington. — Įspėjama, 
kad toliau dar labiau galės 
pritrūkti kūrenamojo žiba
lo rytinėse Amerikos valsti
jose.

no vogimą ir pardavinėjimą 
juodojo marketo šmugelnin- 
kams.

Praeitą mėnesį amerikie
čiai pagamino daugiau amu
nicijos.

Amerikos laivynui reikia 
daugiau rakietinių šovinių.

Prez. Rooseveltas paskyrė 
buvusį Jungt. Valstijų vice
prezidentą Wallace preky
bos sekretorium.

EXTRA!
SOVIETAI PAĖMĖ 

INSTERBURGĄ 
Maskva, saus. 22. — Mar

šalas Stalinas specialiu pa
tvarkymu pranešė, jog Rau
donoji Armija Rytinėje 
Prūsijoje užėmė Insterbur
gą (Įsrutį), bent keturių 
geležinkelių ir kelių plentų 
mazgą.

Insterburgas laikomas 
svarbiausiu Rytinės Prūsi
jos miestu po Karaliau
čiaus. Jis stovi prie Ange- 
rapp upės, už 57 geležinke
lio mylių į rytus nuo Kara
liaučiaus. Pirm karo Inster- 
burge buvo virš 50,000 gy
ventojų. Jo fabrikai gami
no mašinas, pečius, cemen
tą, čeverykus, trąšas. Be 
to, Insterburgas - Įsrutis 
buvo arklių auginimo cent
ras.

n"1

LAIKINOSIOS VENGRŲ VALDŽIOS PALIAUBŲ SUTARTIS SU TALKININKAIS
Washington. — Sovietų 

Sąjunga, Jungtinės Valsti
jos ir Anglija per savo at
stovus Maskvoje sausio 20 
d. padarė pertaikos-paliau- 
bų sutartį su laikinąją Ven
grijos valdžia. Sutartis pa
daryta vardu visų Jungtinių 
Tautų. Sovietų maršalas K. 
EL Vorošilovas buvo įgalin
tas pasirašyt ir pasirašė tą 
sutartį už Sovietų Sąjungą,

--------- s
Didžiąją Britaniją ir Jung
tines Valstijas. Iš vengrų 
pusės pasirašė Janos Gyon- 
gyosi, Vengrijos laikinosios 
valdžios užsien. reikalų mi- 
nisteris; gen. Janos Voros, 
karo minist., ir Istavan Ba
logh, laikinosios valdžios 
sekretorius.

Seka pamatinės paliaubų 
sutarties sąlygos.

Vengrijos Valdžia Paskelbė Vokietijai Karą; Išsižada Sve
timą Žemiu; Atsileis $300,000,000 Sovietams, Čechoslova- 

kijai ir Jugoslavijai; Suims Vokiečius, ir t.t.
SUTARTIES SĄLYGOS
Vengrija nustojo karia

vus prieš Sovietų Sąjungą 
ir kitas Jungtines Tautas, 
sutraukė visus ryšius su 
Vokietija ir paskelbė Vo
kietijai karą.

Vengrijos valdžia nugink
luos vokiečių karius esamus 
vengrų žemėj ir perduos 
juos talkininkam kaip karo 
belaisvius. Vengrija taip 
pat internuos visus Vokieti
jos piliečius, apart žydų.

Vengrija suteiks ne ma
žiau kaip 8 divizijas ka
riuomenės. Sovietai vartos 
šią vengrų kariuomenę' kur 
reikia, bet jinai nebus siun
čiama į kitų Jungtinių Tau
tų žemę be tų tautų sutiki
mo.

Yra panaikintos sutar
tys, kuriomis Hitleris buvo 
Vengrijai pervedęs Čecho- 
slovakijos, Jugoslavijos ir

Rumunijos žemes.
Vengrija užtikrina visas 

lengvatas laisvam Sovietų 
ir kitų talkininkų karinių 
jėgų judėjimui (traukiniais 
ir kt.) per vengrų žemę; 
Vengrija apmokės tų jėgų 
judėjimo lėšas.

Vengrijos valdžia tuojau 
išlaisvins talkininkų .karius 
ir civilius, laikytus nelais-

(Tąsa 5 puslapy) į
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Nuoseklumo Stoka, Ar Kas?
Praeitą ketvirtadienį ministerių pir

mininkas Churchillas pasakė dar vieną 
ilgą kalbą apie karo eigą ir apie kai 
kuriuos politinius dalykus. Churchillas 
moka kalbėti, — gamta jį gražiai apdo
vanojo tuo talentu. Jo beveik visos kal
bos įdomios, sutinki su jų turiniu ar ne
sutinki.

Ir šioje savo kalboje parlamentui 
Churchillas pasakė gerų dalykų, ne taip 
gerų, ir blogų.

Jis gerai padarė atmušdamas tuos vi
sokius prasimanymus apie “suvėlavimą” 
Raudonosios Armijos ofensyvo Rytų 
Fronte. Jis gerai pasakė, kalbėdamas 
apie Jugoslavijos reikalus, — pabrėžda
mas, kad Jugoslavijos liaudis, vadovau
jama maršalo Tito, turi teisę ir tą teisę 
naudos savo reikalams spręsti, ir kad 
jaunasis karalius Petras, besipriešinda
mas Jugoslavijos liaudies valiai, gali 
pats politiniai visiškai pasilaidoti.

Prie Churchillo kalbės silpniausiųjų 
pusių tenka priskaityti Graikijos padė
ties aiškinimą.

Visų pirmiausiai: kodėl jis Graikijos 
komunistus šmeižia, vadindamas juos 
trockistais? Andai jis juos krikštino 
“kalnu razbaininkais”, o dabar ’Trockis- 
tais”. Gal jis tuo norėjo padaryti žmo
nėms juoko? Jeigu taip, tai jam skau
džiai nepavyko. O gal jis norėjo parodyti 
pasauliui, jog, žiūrėkit, va, kariaudamas 
prieš EAM ir ELAS Graikijoje, aš pade
du Stalinui naikinti trockistus! Jeigu 
jis tą norėjo paskyti, tai irgi nepataikė 
į tašką.

Trockizmas yra žmonijos priešas, ly
giai, kaip ir fašizmas — tai dvynukai. Ir 
niekas prieš trockistus taip aštriai neko
voja, kaip komunistai, ar jie bus ameri
kiečiai, anglai lietuviai, francūzai, ru
sai ar kitos tautybės.

Bet Graikijoje nėra kovos su trockiz- 
mu klausimas. Graikijoj, tiesa, gali atsi
rasti šian ir ten vienas kitas trockistas, 
bet tokis greičiau bus talkininkas monar- 
chistų, Churchillo šalininkų, o ne liaudies 
reikalų gynėjų. Ir jeigu ten yra trockis- 
tų, tai Graikijos liaudis pati juos suval- 
dys, britų kariuomenė tam nėra reikalin
ga.

Tikrumoje EAM’ą ir ELAS’ą sudaro 
visokių pažangiųjų partijų nariai— dau
giausiai ten bus nepartinių žmonių, ku
riems rūpi graikų tautos ateitis. Komu
nistų tose organizacijose, palyginti, ne
daug. Tačiau EAM reprezentuoja apie 75 
nuoš. visų Graikijos gyventojų! Na, ir 
prieš juos Churchillas šiandien sielojasi 
ir palaiko Graikijoje savo kariuomenę 
tęsimui karo prieš mūsų talkininkus! Jis 
tą žmonių masę apšaukia trockistais!

Keisčiausias dalykas tame: Jugoslavi
joje Churchillas užgiria komunisto Tito 
vadovaujamas pajėgas, o Graikijoje tas 
pats Churchillas komunistus šaudo ir 
pakosi prieš juos laikysiąs britų kariuo
menę Graikijoje dar ilgai!

Kur čia nuoseklumas? Kur logika?
Yra spėjama, kad Churchillas savo 

puolimais ant Graikijos pažangiojo žmo
nių judėjimo norįs prisigerinti Amerikos 
reakcininkams. Bet vargiai jis tuomi ką 
nors laimės. Amerikos reakciniai rate
liai, kaip tik nusistatę prieš britus ir 
skelbia jiems ekonominį karą.

Churchillas turėtų geriau suprast nau
josios padėties, dabarties pulsą. Jis tu
rėtų orijentuotis ne link Amerikos re
akcininkų, o link demokratinių sluogs- 
nių, einančių išvien su prez. Rooseveltu. j

Tai Bent Talka!
' ■

Tam tikroje lietuviškoje spaudoje įdė
tas atsišaukimas, prašąs aukų “Lietu
vai Atgauti Laisvę”, žmonės prašomi au
koti “Amerikos Lietuvių Tarybai,” na, 
pastaroji jas atiduos “Informacijos Cent
rui,” “kuris skleidžia pasaulyje teisingas 
žinias apie Lietuvą...”

Laisvėje jau ne sykį buvo nurodyta,' 
» kokjas žinias tasai “Informacijos Cent

ras” skleidžia: žinias, išėjusias iš hitleri
nės propagandos girnų.

Na, ir klerikalų spauda, prašydama 
tam ’’centrui” aukų, sako, būk jos. padė
siančios Lietuvai laisvę atgauti!

Mes puikiai žinome, kaip Hitleris Lie
tuvą laisvino. Nei kiek negeriau žada lai
svinti ir tie, kurie iš “Centro” ’’teisingas 
žinias” skleidžia lietuvių visuomenėje. 

Tai vis Ostlando garbintojai! Tai Goeb- 
belso agentėliai.

Lietuva jau yra išlaisvinta. Pradėta 
vaduoti ir Mažoji Lietuva. Šiandien Lie
tuvai reikalinga medžiaginė parama, nes 
hitlerininkai ją baisiai apiplėšė ir ap
griovė.

Visuomenė tai privalo žinoti!

Jiems Nevyksta Nei Meluoti!
Liaudies Balsas rašo:

Smetonos pasekėjai Jungtinėse Val
stijose ir Naujienų “socialistai” dabar 
verčia ištisus kalnus melų apie padėtį 
Baltijos kraštuose. Bet tie melai, kad 
ir labai gudrūs, greitai supliukšta. Jų 
pačių spauda susimaišo taip, kad ir ak
lam galima matyti jų melus.

Tūlas Rimgaudas paskelbė,, kad iš 
Lietuvos pabėgo 700,000 asmenų, iš 
Latvijos 300,000, p iš 'Estijos — 140,- 
000. Taigi, viso iš Baltijos kraštų su
lig Rimgaudo, pabėgo nuo bolševikų 
1,140,000 asmenų. Bet nespėjus rašalui 
tinkamai nudžiūti, Naujienos pranešė 
žinią iš Švedijos, kad tenai atbėgusių 
iš Baltijos kraštų yra 20,000. Šias ži
nias Grigaičio-Šimučio “informacijų” 

centrui pranešė jų draugai iš Stok
holmo.

Taigi, per keturias dienas skaitlinė 
iš 1,140,000 nupuolė iki 20,000. Reikia 
manyti, kad ta skaitlinė irgi žymiai 

• padidinta ir greitu laiku dar labiau 
susitrauks. Į šitą skaitlinę veikiausiai 
įeina ir tie, kurie pabėgę nuo nacių 
pradžioj karo ir nacių po prievarta iš
varyti Raudonajai Armijai veržiantis 
į vakarus.

Netruks labai ilgai iki visi tų nusu
susių politikierių melai supliukš, 
kaip tų pabėgėlių skaitlinė. Tuomet 
dar, aiškiau pasirodys, kaip žemai 
nupuolė smetonininkai ir jų bendra
darbiai “socialistai.” Tie, kurie seka 
paskui juos, turės rausti iš gėdos, pas 
kuriuos ji nebus pranykusi. Smagu, 
kad labai mažas skaičius Kanados lie
tuvių seka tuos melagius.

Skerdžia Žydus
žinių agentūra ONA skelbia, jog po to, 

kai ELAS pajėgos pasitraukė iš Athenų 
ir miestas perėjo išimtinon gen. Plasti- 
raso šalininkų (ir britų) kontrolėn, tuo
jau prasidėjo pogromai prieš nuo vokie
čių išlikusius žydus gyventojus. Nedaug 
ten žydų gyvena, tačiau Graikijos fašis- 
tai-monarchistai ir tuos pasimojo išnai
kinti. ;

Netenka aiškinti, jog tas viskas veda 
ne prie gero. Anglijos vyriausybė, pa
laikydama Graikijos monarchistus ir fa
šistus, kenkia ne, tik pačiai Graikijai, bet 
ir pačiai Anglijai ir visoxns Jungt. Tau
toms.

EVERYBODY 
EVERY PAYDAY

SAVING IN 
WAR BONDI

Sausio 2 dieną New York Madison Square Garden 
salėje įvyko masinis mitingas. Jis buvo sušauktas tam 
tikslui, kad paraginti Amerikos valdžią nutraukti visus 
diplomatinius ryšius su gen. Franco Ispanija. Čia pa
rodoma to mitingo trys kalbėtojai: dr. Channing To
bias, vyskupas G. Bromley ir kongresmanas John M. 
Coffee.

8,000,000 Kopijų Lenino 
Raštų

Stebėtiną pranešimą pa
darė Alexander Trachten
berg, direktorius Interna
tional • Publishers^ Inc. Ta 
leidykla užsiima išleidimu 
darbininkiškos literatūros. 
Gyvuoja jau daug metų. Ji 
taipgi leidžia Lenino raš
tus.

Trachtenberg sako, kad 
International Publishers lei
dykla jau yra išleidus ir iš
platinus Amerikoje ir ki
tuose angliškai kalbančiuose 
kraštuose net aštuonis mili
jonus kopijų Lenino raštų! 
Jis sako, jog tai yra pla
čiausia paskleisti veikalai.

O reikia suprasti, kad čio
nai neįeina išleistos knygos 
ir brošiūros apie Leniną. Jų 
gi taip pat yra išleista Ame
rikoje labai daug.

Leninas, savo’ trijų dešim
tų metų veikloje rašė labai 
daug. Betgi ištisas knygas 
jis tėra parašęs dvi, būtent: 
“Materializmas ir Empirio- 
Kritika”, ’’Kapitalizmo Iš
sivystymas Rusijoje.” Tai 
knygas, kurios yra sulošu- 
sios didelį vaidmenį tolime
sniam išvystyme marksisti
nės filozofijos. Tačiau dau
gumoje Lenino raštai susi-

dėjo iš straipsnių žurnaluo
se ir laikraščiuose, brošiū- 
rųy lapelių, atsišaukimų ir 
t.t. Po Lenino mirties tie 
raštai buvo atsargiai renka
mi ir sudėstomi paskiromis 
temomis į knygas.

Kadangi Leninas rašė ru
sų kalba, tai jo raštus turė
jom išversti į anglų kalbą' 
išleidimui angliškai skai
tančiai publikai. Tai savai
me yra milžiniškas darbas, 
nes jo raštai sudaro keletą 
desėtkų stambių knygų. In
ternational Publishers lei
dykla, pasiimdama ant sa
vęs tą atsakomybę, atlieka 
labai svarbų patarnavimą 
Amerikos visuomenei. Juk 
jokia komercinė leidykla ne
būtų ėmusis tokio darbo.

Trachtenberg toliau aiški
na, kad iš amerikiečių, Earl 
Browderis, Communist Po
litical Association (Komu
nistų Politinės Sąjungos) 
prezidentas, yra žymiausias- 
amerikinis marksistas - le- 
ninistas. Jis taipgi dąug ra
šo. Jo raštų International 
Publishers leidykla yra iš
leidus ir paskleidus tris mi
lijonus kopijų.

Naminis Frontas
1944 Metais Pagaminta 

96,369 Lėktuvai
WASH1NGTONAS. — J. A. 

Krug, Orlaivių Gamybos Va
dybos pirmininkas, praneša, 
kad gruodžio mėnesį pagamin
ta 6,697 lėktuvai. Nors šis 
skaičius ir yra dviem nuošim
čiais žemesnis, negu buvo nu
matyta, bet, atsižvelgiant į tai, 
kad tai buvo, dėka Kalėdų 
švenčių, trumpas mėnuo, J. A. 
Krug šį darbininkų nuopelną 
aukštai įvertina. Vidutiniai 
gruodžio mėnesį į darbo dieną 
pagaminta 268 lėktuvai, o lap
kričio mėnesį buvo pagaminta 
tik 260 lėktuvų. Per visus 1944 
metus orlaivių pramonė peršo
ko visus pirmykščius laimėji-

Amerikiečių artilerija piškina nacių pozicijas prie miesto Bastogne, Belgijoj.

mus, pagamindama 96,369 visų 
tipų lėktuvus.

Amžinosioms Plunksnoms Rei
kalingi Kainų Ženkleliai

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos prane
šimu, ant visų amžinųjų 
plunksnų (fountain pens) ir 
mechaninių paišelių, pardavi
nėjamų “retail” kainomis, nuo 
1945 metų sausio 1 d. privalo 
būti sužymėta aukščiausioji 
kaina doleriais ir centais ir 
firmos bei modelio pavadini
mai ir numeriai.

Uždrausta Lenktyninių Arklių 
Ir Šunų Transportacija

WASHINGTONAS. — Ap
sigynimo Transportacijos Įstai
gos pranešimu, uždrausta 
transportacija lenktyninių šu
nų ir arklių. Lenktyniniai ark
liai bei šunys negali būti per- 
vežiojami nei traukiniu, nei 
motoriniu sunkvežimiu, ar pri
vačiu motoriniu vežimu, be 
valdžios išduoto leidimo, šis 
įstatymas taikomas visoms ke
lionėms: vienoje valstybėje, 
tarp keliu valstybių (J.A.V.) 
ir užsienyje.

Neatšaukiami Batų Štampai
WASHINGTONAS. — Kai

nų, Reguliavimo Įstaigos prane
šimu, jokių batų štampų at
šaukimas nėra svarstomas. Ka
ro Gamybos Vadybos Įstaiga 
Civilių Reikalams teigia, kad 
yra pakankamai pagaminama 
batų patenkinti dabar veikian
čių štampų savininkams.

OWL

A. L. D. L. D. REIKALAI
ALDLD 2-RO APSKRIČIO 

REZOLIUCIJOS.

Pasveikinimas Lietuvos 
Liaudžiai.

Justas Paleckis, , . .
Prez. Tar.ybų Lietuvos.

Brangūs Draugai ir Draugės 
Lietuvos Piliečiai!

Mes, delegatai Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Antro Aps
kričio, susirinkę j metinę kon
ferenciją, sausio 14 d., 1945 m., 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y. ir atstovaujanti apie 1000 
Amerikos lietuvių, sveikiname 
Jus proga išlaisvinimo iš vo
kiečių hitlerininkų pavergimo. 
Kartu sveikiname didvyriškuo
sius lietuvių dalinius eilėse 
Raudonosios Armijos ir Raudo
nąją Armiją.

Mes pasižadame teikti jums 
reikalingą pagalbą pagal mūsų 
išgalę, dirbti Amerikoj greites
niam Jungtinių Tautų karo lai
mėjimui ir trokštame su jumis 
užmegsti .kuo artimiausius kul
tūrinius ryšius.

Tegul gyvuoja laisva tarybi
nė Lietuva!

Artinkime Karo Pergalę.
Mes, delegatai Lietuvių Lite

ratūros Draugijos Antro Aps
kričio konferencijoj, sausio 14 
d., 1945 m., 419 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., atstovaudami 
apie 1000 narių, nutariame:

Dėti visas pastangas karo 
įmonėse, kad daugiau ir grei
čiau būtų pagaminta ginklų, 
amunicijos ir kitų reikmenų, 
reikalingų pergalei mūsų armi
jos, laivyno ir orlaivyno. Mes 
raginame darbininkus laikytis 
karo pergalei reikalinguose 
darbuose ir kovoti prieš “ab- 
sentizmą.”

Mes kviečiame visus lietuvius 
nuoširdžiai padėti Roosevelto 
vyriausybei pravedimui karo 
pergalės programą gamyboj. 
Mes patys pasižadame daugiau 
pirkti karo bonų, teikti kraujo 
Raudonajam Kryžiui ir prie to 
kviečiame visus lietuvius.

Padarykime 1945 metus per
galės metais! Kovokime už lie
tuvių vienybę .karo' laimėjimo 
pastangoms. Mes pasmerkiame 
tuos lietuvių laikraščius ir kal
bėtojus, kurie niekina Ameri
kos talkininkes — Sovietų Są
jungą, Angliją, kaipo kenkian
čius .karo laimėjimo pastan
goms.

Mes sveikiname Prezidentą 
Rooseveltą, kad jis tą žalingą 
tūlų laikraščių ir kalbėtojų vei
klą pasmerkė, kaipo pagamintą 
Vblųetijoj (Made in Germany).

K January 14, 1945. 
The President’s War Relief 
(Control Board 
Washington Building 
Washington, D. C.
Gentlemen:

Many months ago the Na
tional War Relief gave to the 
United Lithuanian Relief Fund 
of America $265,000 to aid the 
war-suffering people of Lith
uania. This fund also collected 
clothes and footwear all over 
our country for the same pur
pose.

Up to date the United Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca has not sent a tiling to the 
people of Lithuania; and the 
leader^ of that fund say in the 
Lithuanian press that they are 
not going to send there any
thing as long as there is a go
vernment not to their liking.

The conference of Lithuanian 
Literacy Society, District 2, 
held on January 14, 1945, at 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y., urges you, in the name of 
its 1000 members, to intervene 
on behalf of the heroic war ♦ 
suffering people of Lithuania, 
and use all your executive 
powers to force the United 
Lithuanian Relief Fund of 
America to send aid to the 
people of Lithuania right pow 
from the $265,000 allocated to 
it from the National War Fund 
and from the collections of our 
citizens.

If the United Lithuanian Re
lief Fund of America does not 
act within 30 days, it shall be

closed by your order and all 
rights taken away from it to 
collect anything from our citi
zens in the name, of the people 
of Lithuania, and the money 
allocated to it shall be returned 
to your designated agency who 
shall send material aid to the 
people of Lithuania without 
any further delay.

A. Gilman, 
Chairman.

January 14, 1945. 
National War Fund 
46 Cedar St.
New York 5, N. Y.
Gentlemen :

We, the delegates of the 
Lithuanian Literary Society, 
District 2, at a conference held 
on January 14, 1945, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y, re
presenting 1000 members, af
ter considering the problems to 
aid the people of Lithuania, 
have adopted unanimously the 
following resolution:

Whereas the Committee to 
Aid Lithuania functions for 
over two years and during that 
time has sent seven large ship
ments of various and very 
much needed life’s necessities 
to Lithuania; and

Whereas the Committee to 
Aid Lithuania does not discri
minate who should receive aid 
among the people of’ Lithuania, 
but sends the articles, collected 
or bought, directly to the Go
vernment of Lithuania through 
the only sending agency the 
Russian War Relief, Inc., 
which the President’s War Re
lief Control Board recognized 
as authentic agency, who cares 
and manages the shipments of 
relief gifts and donations to 
Soviet Union and to Lithua
nia ; and

Whereas, moreover, the 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, whose chairman is 
Father Končius, has received 
large sum of money from the 
National War Fund, has col
lected ill the fiame of Lithua
nian people a great amount of 
clothes and footwear, yet up to 
date Father Končius’ fund has 
sent nothing to the people of 
Lithuania to whom life’s neces
sities at present are urgently 
needed. Therefore be it

Resolved, That further fi
nancial subsidy to the United 
Lithuanian Relief Fund of 
America shall be stopped; and 
be it

Resolved further, That the 
work to aid the people of Lith
uania should be united into one 
non-political committee who 
shall collect clothing and other 
necessities for the people of 
Lithuania, and shall send them 
to Lithuania quickly and with
out any dela.y through the 
United States Government re
cognized Russian War Relief, 
Inc., agency.

A. Gilman,
Chairman.

-------------------- f-------------------------------

Mašina, vadinama "Bulldo
zer,” pagaminta United Steel 
Workers of America (CIO) 
unijos narių Bucyrys»Erie dirb
tuvėje Erie, Pa. Jos pagalba 
Francijoj prie Lubine ameri
kiečiai bando po vandeniu su
stiprinti kelią.
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PADĖKOS LAIŠKAI AMERIKIEČIAMSTALKON LIETUVAI
ĮSPŪDŽIAI IŠ PANEVĖŽIO APYLINKĖS

KAUNO KRONIKA
Reikia ar nereikia*, laksto P^-^galvoju eidamas.
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pirmi-

Didis Lietuvos Bežemių Valstiečių Džiaugsmas

ku-

Iš Laiškų

Vykdoma-

lUaniafi

1944 mj, 
išklausę

be galo doras, atsidavęs tary
bų valdžiai. To, žinoma, paka
ko, kad užėjus hitlerininkams 
taptum kandidatu j aną pasau-

pa
jau 
mė-

PER SOVIETŲ UOSTUS 
PLAUKS PARAMA 

LENKAM

medžio 
“Pušy-

ams už

piliečiams juridinę pagalbą sa
vo buveinėje, Vilniuje, Snia- 
deckių g. 6.

ntus

Jei Ne Raudonoji Armija, Tai Vokiečiai 
Būty Pasmaugę Lietuvių Tautą

Rokiškyje Apsilankė Lietuvos 
TSR Švietimo Liaudies 

Komisaras

Po Rokiškio miestą pasklido 
linksma žinia, kad atvažiavo 
Lietuvos TSR švietimo Liau
dies Komisaras drg. J. Žiugž
da ir darys pranešimą apie 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos III-ją sesiją.

J kino salę susirinko daug 
žmonių, kurie audringais plo
jimais pasveikino pranešėją. 
Drg. Žiugžda plačiai nušvietė 
IlI-sios sesijos darbą ir jos Į 
reikšmę mūsų gyvenime.

Po draugo komisaro prane 
Šimo kalbėjo veter. gydytojas 
Kulys, kuris pavaizdavo vo
kiškųjų okupantų žiaurumus ir 
apgaules.

—Tai buvo ne žmonės, bet 
gyvatės! Neatsiras nei vieno 
žmogaus, kuris galėtų prisi
minti fašistus be pagiežos! — 
baigė veter. gyd. savo kalbą.

Agronomas žyla trumpai 
paaiškino, kaip vokiečiai atė- 
minėjo iš Lietuv. valstiečių že
mes, kaip juos 
pas buožę arba 
maldauti darbo, 
dėjo vokiškieji

Trečias fmslafris

privertė eiti 
dvarininką ir 
Dvaruose sė- 
kolonistai ir

siurbė lietuvių kraują.
—Vokiečiai viską darė pla

ningai! Jei ne Raudonoji Ar
mija, išvijus vokiškuosius gro
bikus, jie būtų pasmaugę mūsų

tauta! — baigė agronomas žy
la.

Po pranešimo susirinkusieji 
priėmė šio turinio rezoliuciją:

Mes, Rokiškio miesto ir apy
linkės gyventojai, 
rugsėjo mėn. 10 d.
Lietuvos TSR Šviesimo Liau
dies Komisaro drg. J. Žiugž
dos pranešimą apie Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
III-ją sesiją, reiškiam karštą 
padėką Raudonajai Armijai, 
Komunistų Partijai ir geriau
siam lietuvių tautos draugui 
Tarybų Sąjungos maršalui 
draugui Stalinui, kad išvada
vo mus iš vokiškųjų okupantų 
jungo, sudarė sąlygas kelti ūkį, 
vystyti tautinę kultūrą ir kurti 
laisvą ir laimingą gyvenimą.

Mes sveikiname Lietuvos 
Tarybų. Socialistinės Respubli
kos vyriausybę ir Lietuvos Ko
munistų Partijos (bolševikų) 
Centro Komitetą ir pasižada
me visomis jėgomis prisidėti 
prie ekonominio ir kultūrinio 
krašto atstatymo, pakelti že
mės ūkio našumą, sąžiningai 
atlikti privalomus pristatymus 
ir visomis priemonėmis stiprin
ti Raudonosios Armijos pajė
gumą, kad kuo greičiau galu
tinai būtų išvaduota visa mūsų 
Tėvynė iš vokiškųjų okupantų 
ir hitleriniai plėšikai būtų su
triuškinti jų pačių, Urve.

J. Vasiljevas.

Pumpėnų valse., Krik ūmi 
km., valstietis Lazdinis pasako
ja:

—Iš Vilniaus vokietis jau 
buvo išvytas. Patrankų dunde
sys artėjo ir link mūsų. Buvę 
mušeikos, vištvagiai ir kitoks 
Pumpėnų miestelio šiukšlynas, 
vokiečių laikais tapę policinin
kais bei kitokiais valdininkė
liais, dorų žmonių įskundėjais, 
egzekutoriais, ausimis karpė, 
jausdami prakaitą po kojomis.

LIETUVOS VALSTIEČIAI ATSIIMA 
IŠ JU IŠPLĖŠTAS ŽEMES

Vilniaus “Tiesoje” skaitome, 
sekamas informacijas apie Za-I 
rasų apylinkės valstiečių bruz
dėjimą už atsiėmimą žemių, 
kurias iš jų vokiečiai ir buo-l 
žės buvo atėmę:

i
ZARASAI. — Rugsėjo 12 d. 

įvyko valsčių Vykdomųjų Ko
mitetų pirmininkų, valsčių že
mės Komisijų pirmininkų iri 
agronomų pasitarimas. Išsiaiš
kinta eilė klausimų, susijusių 
su LTSR Aukščiausiosios Tary
bos IlI-sios sesijos priimtu įsta
tymu dėl vokiečių okupacijos 
padarinių žemės ūkyje likvida
vimo.

Tartasi ir dėl rudens sėjos. 
Visi priėjo vienos nuomonės, 
kad sėja visame apskrityje tu
ri būti užbaigta ne vėliau kaip 
šio mėnesio 25 d.

DUSETOS. — Valsčiaus že
mės Komisijoj užsiregistravo 
24 valstiečiai, atsiėmusieji iš 
buožių savo 1940 m. gautus 
sklypus; Be to, naujai paduota 
30 pareiškimų žemę gauti. At
silankančius valstiečius priimi
nėja dažniausiai pats valsčiaus 
žemės Komisijos pirmininkas 
drg. Vaškas Juozas ir komisi
jos narys drg. Bikas Vincas.

Drg. Bikas Vincas senas 
žmogus, bet judrus ir kovin
gas. Jis matė daug vargų. Jo 
sūnų, kaip komjaunuolį, vo
kiečiai sušaudė. Jo 1941 metais 
išdirbto sklypo derlių pasisavi
no Beržūnų kaimo buožė Ka
tinas Antanas, o senis Bikas 
su savo šeima liko pavarytas 
nuo savo iš Tarybų valdžios 
gautos žemės.

Draugai Vaškas ir Bikas 
valstiečių tarpe naudojasi pel
nytu autoritetu.

IMBRADAS.
jame komitete užsiregistravo 
125 valstiečiai, atsiėmusieji sa
vo sklypus. 17 valstiečių prašė 
valsčiau žemės komisiją pa
keisti jiems jų 1940 metais 
gautus sklypus į geresnius. Ko
misija į šiuos pareiškimus žiū
ri palankiai ir mano pagal ga
limybę juos patenkinti.

TURMONTAS. — Vykdo
mojo komiteto būstinėj rug
sėjo mėn. 9 d. įvyko valstie
čių. susirinkimas, kur buvo

svarstytas Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos ĮlI-sios se
sijos priimtas įstatymas dėl vo
kiečių okupacijos padarinių 
žemės ūkyj likvidavimo. Susi
rinkusieji įstatymu gyvai do
mėjosi. Kalbėtojui buvo už
duota daug klausimi] dėl prak
tiško įstatymo įgyvendinimo. 
Pranešimą darė valsčiaus vyk
domojo komiteto -pirmininkas 
drg. Leonovas.

DEGUČIAI. — žemės įsta
tymui įvykdyti valsčiaus apy
linkėse susikūrė kelios pagel- 
binės grupės. Iš viso grupėse 
dalyvauja 76 žmonės.

Palaidoti Žuvusieji Partizanai
UTENA. — Beveik per tre

jus metus “Audros” vardo par
tizanų grupė be pa^ovols na 
kino j vokiškuosius cįku 
Šių metų gegužės 
partizanų grupė, įvykdžiusi 
uždavinį, buvo gestapininkų, 
apsupta. Nelygioje kovoje žu
vo šie partizanai: Pamakštys, 
Sirutis, ir broliai Dolotovai.

Stasys Dolotovas buvo sun
kiai sužeistas ir paimtas į ne
laisvę. Gestapininkai jį žiau
riai kankino, norėdami gauti 
iš jo žinių, bet narsusis parti
zanas neišdavė vokiečiams pa
slapčių apie partizanų buvimo 
vietą. Jis taip pat atsisakė'pri
imti vokiečių siūlomą medici
nos pagalbą.

—Verčiau mirsiu už Tarybų 
Lietuvą, tačiau jūs nieko iš 
manęs nesužinosite! — buvo jo 
paskutinieji žodžiai.

Įsiutę vokiškieji budeliai jį 
nužudė.

Raudonajai Armijai išvada
vus Uteną, Dolotovo ir kitų žu
vusiųjų Lietuvos patriotų pa
laikai, Utenos partizanų štabo 
iniciatyva, rugpjūčio 27 d. bu
vo palaidoti prideramoje vieto
je Dauniškio kapinėse. Prie 
kapo tarė atsisveikiniimo žodį 
“Audros” vardo būriį partiza
nas drg. K. Dudlauskas. Jis 
ragino grupės partizanus sek
ti žuvusiųjų draugų pavyzdžiu, 
atkeršyti hitlerinink 
draugų mirtį ir savo visomis 
jėgomis prisidė.ti prie visiško 
okupantų sutriuškinimo.

kaimus, ragina žmones, yči 
prisiartintų Raudonoji Armija, 
trauktis toliau su vokiečiais.

—Ten va, — sako, — pa
bėgėsime už ano miško, kokį 
dešimt kilometrų, susibarsime 
į vieną vietą, kad duosime 
tiems bolševikams, — tuoj pra
dings iš Lietuvos.

O tas padlaižėlis nuo kiek
vieno patrankos sugaudimo 
parausta ir pabala, dreba, kaip 
kambarinis šunytis, žiemą iš
mestas pro duris. Manau, — 
tau kelnaitės jau tikrai nebe
švarios, nors ir samagonkės 
įsitraukei.

Gąsdina jie žmones, iš kai
lio nerdamiesi.

—Nesitrauksit, — sako, — 
vis tiek bus blogai. Mes žinom 
kaip yra, kur) užeina Raudo
noji Armija. Visus iš eilės rė
žia. šit kaip:'užeina kur nors 
pas žmones raudonarmietis, o 
šie iš anksto jau žino, kad mir
tis. žinoma, dar bando prašy
tis. Klaupiasi ant kelių, mal
dauja: “Nešauk ponalis, tik 
nešauk, leisk dar gyventi!” 
Raudonarm. atsakąs: “Aš nė 
vieno nešaunu, aš tik pjaunu!” 
Ir čia pat išsitraukia ilgą pei
lį, ras, dva, ras dva ir visi ga
tavi. Ot kaip bus, jei liksite 
čia.

Mes gi klausome ir galvoja
me : “Tau, pakaruokli, už žmo
nių šaudymus, mušimus išda
vystes ir to per mažai.” Mato 
galgonas, kad jo pasakoms ne
tikime, ima kitaip gąsdinti.

—O jei neklausysite, nesi
trauksite su mumis, — mes pa
tys jus sušaudysime!

Dabar, tai tiesą pasakė, tas 
tikrai gali atsitikti, žmonės iš 
karto patikėjo. Nusiminė.

—Ką daryti ? — klausiame 
viens kita.

Pradėjo žmonės slėptis, na
muose nemiegoti. Bet laimei, 
tie šunpalaikiai nebepasirodė 
mūsų kaime, vos patys beišne- 
iė savo uodegas.

Lazdinis nutyla. Rūkome na
minukę, abu ilgai mąstome. 
Vakaro vėjelis šiurena liepos 
šakose. Subaubia lįsdama į 
tvartą žalmargė.

—Pasisekė nuslėpti, — pra
taria, pamatęs mano žvilgsnį.
— Javus nuėmėme, tik su ku- 
liava bus sunkiau: čia kulia
moji apardyta, ten kuro trūks
ta.

—Karas, — sakau, — gele
žinkeliai pirmoje eilėje aprū
pina frontą, o savo krašte to
kių daiktų, kaip nafta, neturi
me.

—Nelengva, aišku. Nu, ki
taip negalėsime, -— spragilai 
dainušką užkukuos, vis tiek 
nekultas javas neliks, — pa
reiškia Lazdinis. — Malonu 
šiemet dirbti! Tas pats grūdas, 
rodos, auksu blizga. Tada rei
kėjo viską vokiečiui atiduoti, o 
pats šiaudais maitinkis, štai, 
turiu aštuonis ha žemės, o kiek 
reikėjo vokiečiui atiduoti: duo
ninių, grūdų — 20 centnerių, 
vasarojaus — 8 cent., bulvių
— 26 centn., o riebalų — 35 
kg., šieno — 4 centn., šiaudų 
tiek pat. Mėsos kiaulienos — 
135 kg., jautienos — 185 kg., 
vilnų nuo avies — 1 kg., nuo 
ėriuko — 0.5 Kg., kiaušinių 
nuo vištos — 50 št., paukš
čių gyvų — 4 št. ir t.t. Dabar 
juokai tik, kiek iš mūsų sava 
valdžia reikalauja. Pirma net 
vaikams pienučio nelikdavo, o 
dabar tegeria, kiek telpa. Te-

gu ir jie pajaučia, kad nauji 
laikai atėjo.

Su Lazdiniui mes išsiskyrė
me. Bet dar ilgai mačiau jo 
geras, ramias akis, raukšlėtą 
veidą, jį tokį prastutį, artimą. 
Matau jį suplyšusioje sermėgo
je, tokį taikų, kurs taip mažai 
tematė padoresnių dienų savo 
gyvenime. Iš to gyvenimo jis 
taip mažai reikalauja, bet ir 
tas pats okupantų, jam buvo 
pragaru paverstas. Rūkau ir 

O mašinos 
viena po kitos, keldamos dul
kių debesis, skuba ten į vaka
rus. Jos skuba, kad Lazdinjs 
galėtų gyventi ramus, kad iš jo 
niekas nebeišplėštų jo gyveni
mo džiaugsmo. J 

* *

Adomavos apylinkės 
ninkas Goštautas turi truputį 
mažiau kaip 1 ha žemės. Jo 
vaikučiai nudriskę, margi kaip 
geneliai nuo įvairiaspalvių lo
pų. Jis ir pats jau seniai be
matė padoresnį apsivilkimą ar 
batus ant savo kojų. Basas bė
giojo po savo apylinkę, žmona 
liguista, negali miegoti. Vos 
užmiega, kaip vėl pašoksta, 
šaukdama, kad vokietis ateina. 
O tie vokiečių gestapininkai 
kaip blakės landžiojo po jo 
trobelę. Mat, Goštautas anais 
tarybiniais laikais buvo paskir
tas MTS direktorium, žmogus

—Vokietis, kurs tardė, — 
pasakoja Goštautas, — buvo 
tokiais dideliais, plačiais dan
timis, rodos specialiai jis ir gi
męs žmonėms ėsti. Dar randai 
nugaroje neužgiję nuo muši
mo. Sako jis man: “Ak tu, 
driski! Mėšle gimęs, mėšle už
augęs, o norėjai ponu būti!. . . 
Direktorius, girdi, iš kur atsi
rado !” — ir rėžia per spran
dą. “Vokietis, antžmogis, ari
jas, gimęs ponauti, — štai kas 
valdys ne tik tokius suskius, 
kaip tu, bet ir visą pasaulį!”

Kad priduotų savo žodžiams 
tvirtumo, po kiekvieno žodžio 
jo samdiniai — egzekutoriai 
vaišina iš dviejų pusių rimbais.

—Nors ir tiek plakė, bet vis 
tiek nepamokė, — pertraukė jį 
žmona. — Kad ir dabar, vos 
vokietį pravijo, tuoj lendi į vi
sokias pareigas. Jei sugrįžtų, 
dabar penkis kartus tave kar
tų.

—Taip, jie sugrįš! Tikriau 
sakant, ne jie sugrįš, bet juos 
varu atvarys, kad atsakytų už 
savo darbelius, — tvirtai atsa
ko vyras.

Goštautas . atsisveikina ir 
greitai dingsta pamiškėje su 
popierių pundeliu. Jis vis sku
ba, jam vis laiko per maža. 
Saulės vos pats viršugalvis be
simato už kalnelio. Netoliese, 
tarsi lėktuvas, dar vis ūžia ku
liamoji. Visokius sunkumus nu
galėdami, žmonės kuria savo 
laisvą, patekėjusį gyvenimą.

Br. Butkus.

Brangus broli lietuvi!
Sveikinu, broliai Ameri

kos lietuviai, kad neužmirš
tate mūs, lietuvių, kurie ka
riaujame su vokiečiais faši
stais.

Dėkojame už jūsų dova
nas, kurias mums atsiuntė
te, nes mes žinome, kad lie
tuvis kur tik bebūtų, eina 
išvien, — kad Lietuva nie
kados nebuvo pavergta, ir 
nebus. Labai džiaugiuos, 
kad turiu garbės tarnauti

Raudonosios Armijos eilėse 
ir sykiu mušti tą prakeiktą 
žmonių žudiką.

Jau dabar esame netoli 
savo tėvynės Lietuvos; ti
kiu, kad labai greitu laiku 
būsiu savo tėvynėje ir ten 
pradėsiu vėl ramų gyveni
mą. Už geras kovas su fa
šistais esu apdovanotas or- 
denu Raudonoji žvaigždė.

Taigi, likite sveiki, bran
gūs lietuviai, o aš. lieku 
sveikas ir tvirtas mušti mū
sų bendrą priešą.

P. Valančius

* Rugsėjo mėn. pradžioje 
Kaune pradėjo veikti Lietuvos 
respublikinė kraujo transfūzi- 
jos stotis. Penkių dienų bėgyje 
200 kauniečių. įsiregistravo 
kraujo davėjais - donorais. Do
norų kraujas perliejamas su
žeistiesiems Raudonosios Ar
mijos kariams.

* Nežiūrint hitlerininkų 
žvėriškų išardymų ir sugriovi
mų, viena po kitos atstatomos 
ir paleidžiamos darban įmonės. 
N. fabrikas išleido partiją pir
mųjų žemės ūkio mašinų : 100 
št. plūgų, 50 št. akėčių, 50 št. 
akselinių mašinų, 15 št. ma- 
niežių.

* Kaune atkuriama pramo
ninė kooperacija, čia jau įsi
steigė trys pramoninės koope
racijos sąjungos: 1) Daugia- 
verslinė, maisto ir buities s-ga; 
2) Tekstilės s-ga; 3) Odos s- 
ga. Šių sąjungų žinioje yra ke
lios dešimtys įmonių bei arte
lių.

ŠVENČIONYS. — Nepapras
tą džiugesį valstiečių tarpe su
kėlė žinia, kad žemė vėl grą
žinama tiems, kurie ją patys 
dirbs. Bežemiai ir mažažemiai, 
iš kurių Tarybų Vyriausybės 
duotą žemę vokiškieji okupan
tai buvo atėmę ir “grąžinę” sa
vo pakalikams buožėms bei 
dvarponiams — nūnai vėl bū
riuojasi ties savo sklypais.

Pačiame Švenčionių mieste 
telkiamos jėgos platesniam at
statymo darbui išvystyti, nors 
tai ne dienų klausimas, kadan
gi didesnė miesto pusė pavers
ta degėsių lauku. Vis tik ir 
griuvėsiuose vyksta intensyvus 
gyvenimas. Kuriami koopera
tyvai, steigiamos privačios 
krautuvės, veikia pirtis ir kitos 
svarbios įmonės. Kasdieną, 
nors truputį pavėluotai, gau
name spaudą. Ypatingai džiu
giai švenčioniškiai sutiko kino- 
teatro įsteigimą. Kinas įsikū
ręs naujose patalpose, kadan
gi buvusios visiškai sudegė. 
Tik dėka tarnautojų apsukru
mo buvo paslėptas ir išsaugo
tas nuo okupantų vienas kino 
aparatas. Pirmoji filmą — 
“Kova dėl Tarybinės Ukrai
nos” — buvo pradėta rodyti 
rugsėjo mėn. 8 dieną.

Aktyviai veikia ir komjauni
mas. Ruošiamos paskaitos, pa
silinksminimai ir kitos kultūri
nės pramogos. Komjaunuoliai 
prisideda prie miesto atstaty
mo. Laukiama dar didesnio 
kultūrinio gyvenimo suintensy
vėjimo, kai prasidėjus mokslo 
metams čia suvažiuos šimtai 
gimnazijos moksleivių.

Vietoj Privačiu Advokatų— 
Advokatu Konsultacijos

1940—41 tarybiniais metais 
įvestos advokatų (konsultacijos 

 

vokiečių, okupacijos laikais bu

 

vo panaikintos i/ grąžinta pri
vati advokatūifa. _  .

grąžinama tarybinė" advokatū
ros tvarka. Ir taip, jeigu bylo
je stoja prokuroras, tai būti
nai turi būti ir advokatas, gi
nantis piliečio pusę. Jeigu pi
lietis pats neturi advokato iš 
susitarimo su advokatų kon
sultacijomis, tai jam skiriamas 
advokatas. Kol bus galutinai 
suorganizuotos advokatų juri
dinės konsultacijos, jas tuo 
tarpu pavaduoja advokatų or
ganizacinis biuras, kuris teikia

bar vėl

Sudaryta Sanitarinė Brigada 
Ligoniams Namuose Patikrinti

Vilniaus Miesto Vykdomojo 
Komiteto Sveikatos Apsaugos 
Skyriaus rūpesčiu sudaryta iš 
I, II ir III poliklinikų medici
nos personalo, o taip pat iš vi
sų ambulatorijų, sanitarinės 
inspekcijos, dezinfekcijos sto
ties ir higienos instituto atsto
vu] speciali sanitarinė brigada, 
susidedanti iš viso iš 120 žmo
nių, kuriai ryšium su profilak
tine akcija prieš užkrečiamas 
ligas pavesta Vilniaus mieste 
patikrinti namuose sergančius 
visus ligonis ir sergančius žar
nų ligomis patalpinti ligoninė
se. •

Steigiama Nauja Ligonine 
Miesto Gyventojams

Vilniaus Miesto Vykdomojo 
Komiteto Sveikatos Apsaugos 
Skyrius grynai miesto gyven
tojui reikalams steigia Vilniuje 
dar vieną naują ligoninę, ku
rioje, reikalui esant, galės būti 
guldomi ligonys, sergantieji 
apkrečiamomis ligomis.

Visose Išvaduotose Tarybų Lie
tuvos Apskrityse Pradėjo 

Veikti Liaudies Teismai

Lietuvos TSR Teisingumo 
Liaudies Komisariato suteikto
mis žiniomis, visose Tarybų 
Lietuvos išvaduotose apskrity
se jau pradėjo veikti atnaujin
ti liaudies teismai. Iš teismuos- 
na įplaukiančių bylų daugiau
sia yra j ieškančių dėl atgavi
mo išgrobto turto, kuris pilie
čiams buvo vokiečių atimtas ir 
parduotas kitiems. Kelios by
los kasacine tvarka yra jau at
siųstos iš liaudies teismų ir Lie
tuvos TSR Aukščiausiajam 
Teismui.

Washington. — Sovietų 
Sąjunga atidarė du Juodo
sios Jūros uostus, per ku
riuos Jungtinės Tautos siųs 
maistą, vaistus ir drabužius 
lenkams ir čechoslovakams 
atvaduotose vietose.

Atsikuriančiose Kauno Pramo
nės Įmonėse

Kauno pramonė, nežiūrint 
visų sunaikinimų, kuriuos 
darė hitleriniai barbarai, 
pamažu atsigauna ir yra 
nesiniai darbo rezultatai.

Tekstiles pramonės kai 
rie fabrikai jau veikia. Drg. 
Butkevičiaus vadovaujamo fa
briko darbininkų grupė išsau
gojo motorą ir diržus, kas įga
lino fabriko vadovybę nors iš 
dalies paleisti audyklos maši
nas. Fabrike, kurio direktoriu
mi yra drg. Miklaševičius, dar
bininkai fabriką aptvarkė ir 
rugpjūčio mėn. pasiekti pir
mieji darbo rezultatai: fabri
kas davė 1,000 metrų gaminių. 
Viena tekstilės tresto brigada 
per 10 dienų atremontavo 
elektros jėgainę ir jau teikia 
būtiniausiom įmonėm ir įstai
gom elektros srovę.

Trikotažo Įmonėse ir siuvyk
lose darbas jau pradedamas. 
Karo veiksmų metu įmonių 
turtas buvo išgrobtas. Tačiau 
kai kurios įmonės jau atsista
tydino. Siuvykloje, kuriai va
dovauja drg. šumauskienė, yra 
kojinės mašinos ir darbas eina 
lengviau. Trikotažo ir siuvyklų 
tresto žinioje yra 4 veikiančios 
siuvyklos. Viename dideliame 
batų fabrike jau pasiekti pir
mieji gamybos laimėjimai; 
taip pat pradeda darbą ir an
tras batų fabrikas.

' Jau gaminamas stiklas, mui
las, Veikia visa eilė keramikos 
ir indų dirbtuvių, plytinių.

Valstybinis Statybos Trestas 
Nr. 3 paleido dalinai vanden
tiekį. šiuo metu trestas vykdo 
vandens rezervuaro ir dviejų 
fabrikų atstatymo darbus.

Kauno apskr. jau yra visa 
eilė užsiregistravusių įmonių. 
Dalis tų įmonių jau veikia, jų 
tarpe malūnai, lentpjūvės, ply
tinės. Rugsėjo mėn. pradžioje 
pradėjo darbą sauso 
destiliacijos dirbtuvė 
nas.”

“Paramos” gamybos 
veikia. Jos mažiausiai . . ■ \

Draugai lietuviai 
Amerikoje. —

Rašau jums laišką, Rau
donosios Armijos karys Ig
nas Petrutis, sūnus Igno. 
Gimiau 1925 m. 16-III —Lie
tuvoje, Telšių apskričio, 
Plungės miestely, tėvas dir
bo mechaniku, man būnant 
12 metų jau padėjau tėvui 
dirbti.

1940 m. mums atnešė lai
mę valdžia Tarybų šalies ir 
mes įsi jungėm į didžiąją 
Tarybų šalį ir buvom pra
dėję gerai gyventi. 1941 m. 
22 birželio netikėtai mus už
puolė vokiškieji grobikai ir 
mes evakuavomės į didžiąją 
Tarybų šalį. Ji mus priėmė 
labai garbingai ir mes su
sijungėm su visomis Tarybų 
šalies tautomis, įstojome į 
kovą prieš vokiečius oku
pantus. Lietuviškieji dali
niai kovoje su vokiečiais o- 
kupantais garbingai pasižy
mėjo.

Ir mano tėvelis įstojo į 
Raudonosios Armijos eiles 
eiliniu kariu. Kovoje su vo
kiečiai jis gavo laipsnį ir 
medalį, ir aš greitu laiku 
stosiu ginti Tarybų šalies. 
Aš baigiu kursus.

Aš sveikinu ir dėkoju 
jums, draugai, J. A. V. lie
tuviai, už jūsų atsiųstą gra
žią dovanėlę.

Ignas Petrutis

Draugai:
Jūsų dovanėlė man sutei

kė daug džiaugsmo. Jūsų 
dovanėlė man priminė, kad, 
mes, Tarybų Sąjungos jau
nimas, esame ne vieni kovo
je su ruduoju slibinu. Man 
nebaisi kova. Jaučiuosi lai
mingas, būdamas tarp tie
sioginių fašistinių šunų nai
kintojų.

Tegyvuoja visų demokra
tinių tautų. brolybė! Mirtis 
fašistams!

Mano adresas: Lietuvos 
TSR, Šiauliai, Trakų g. 32.

Orlovičius M.

įmonės 
nuken

tėjo, nes įmonių vedėjai sten
gėsi apsaugoti ir jau šiuo me
tu veikia avalynės d-vė,. mez
ginių, nėrinių d-vės, siuvykla, 
skėčių, skrybėlių, kepurių, 
pirštinių d-vės. Apie 85% tar
nautojų ir darbininkų jau grį
žo į darbą.

L. P. T. Komitetui: —
Brangūs draugai, prisiun- 

čiu jums 20 kenų pieno ir 3 
kenus “pork and beans”, 
kuriuos mažum dar suspėsi
te į šį 8-tą siuntinį. Malo
nėsite pasiųsti Lietuvos nu- 
vargusiems vaikučiams.

Būčiau daug daugiau nu
pirkus, bet pritrūko ppintų. 
Kitą kartą gal galėsiu dau
giau nupirkti.

’Taip pat prisiunčiu pundą 
gerų drabužių. Prisiųsiu jų 
ir daugiau.

Beje, prieš Kalėdas ko
kiom dviem savaitėm, pri- 
siunčiau dėl 3 mergaičių' ir 
1 berniuko naujų drabužė
lių. Ir labai trokštu, kad 
viršminėti mano siuntiniai, 
per jumis, pasiektų tikslą.

Viską, ką aš turiu ir ga
liu, siunčiu per Žilinskus.

Su pagarba,
O. Labašauskiene. 

Į Harrison, N. J.



Ketvirtas puslapis

Paruošė D. M. šolomskas.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę 

kad ir žaibų mačiusi.
“Bet tikrove greit prablaivė ir vaiku

čius. L netoli stovėjusį antrąjį vaikų na
mą nukrito sviedinys. Į dangų iškilo dū
mų ir dulkių kamuoliai.

“Audra iš tikrųjų užgriuvo vaikučius.. 
Baisi audra apgaubė lietuvišką žemelę. 
Ęet toji audra ėjo ne iš jūros, o iš fa
šistinės. Vokietijos. Tos audros vardas 
buvo — karas. O pirmosios to karo au
kos — buvo vaikai.

“Kažkur už Besočių griaudė sunkiosios 
patrankos, o jų sviediniai krito į mie
gančią Palangą. Nematomų budelių ran
ka taip taikė, kad mirtis visų pirma pa
liestų mūsų mažuosius brolius ir sesutes.

“Po pirmųjų sviedinių sprogimų pasi
girdo aitrus bombanešių gaudimas. Pir
mosios fašistų bombos apgaubė Palangą 
dūmų ir ugnies skraistėmis. Bombų ir 
sviedinių padegti liepsnojo dveji vaikų 
namai. Degė kelios vilos ir miškas prie 
Birutės kalno.

“Vaikų namus liepsna taip greit pa
glemžė, kad tik visai nežymus vaikų skai
čius teįstengė išsigelbėti. Vienmarškiniai 
vaikučiai šoko pro degančių vilų antro 
aukšto langus, nes koridoriai ir išėjimai 
buvo ugnies apimti. Kai kurie vaikai 
šokdami taip sunkiai susižeidė, kad ne
įstengė nušliaužti nuo degančių namų ir 
nuodėgulių užgriūti paskendo ugnies jū
roj. Pro sviedinių sprogimus ir degan
čių namų traškėjimą veržėsi širdį skro
džiąs vaikų klykimas, pagalbos šauksmas. 
Bet nauji ir nauji budelių smūgiai ne
leido tos pagalbos suteikti.”

Išsigandę vaikučiai verkė, šaukė “Ma
ma!” Bet šimtai jų daugiau niekados 
nematys savo motinų: neigi jų motinos 
išgirs jų balsą. Jie buvo nacių nužudyti!

Panašiai buvo ir Tauragės mieste. Na
ciai jį bombardavo visu žiaurumu. Apie 
tai pasakoja tenykščia gyventoja Elena 
Mockienė sekamai:

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Spalių pradžioj tas ofensyvas prasidė

jo. Raudonoji Armija išlaisvino Mažei
kius, Ylakius, Plungę, Rietavą ir Eržvil
ką spalių 8 dieną. Gi per sekamas dienas 
išlaisvino Salantus, Kretingą, Darbėnus, 
Šventąją ir išėjo ant Baltijos Jūros, pa- 
liuosuojant Palangą.

Kiti Raudonosios Armijos daliniai ei
dami išilgai Nemuną, išlaisvino Šakius, 
Jurbarką ir Tauragę. O spalių 19 dieną 
jau Raudonoji Armija išlaisvino Virbalį 
ir Prūsijoj užėmė Eitkūnus. Kovos per
sikėlė į Rytų Prūsiją išlaisvinimui Mažo
sios Lietuvos, kur raudonarmiečiai spa
lių 21 d. paėmė Ebenrode (Stalupėnus, 
arba Įsrutį), prisiartino prie Gumbinės 
ir Tilžės.

Palanga, Tauragė ir Kretinga
Išvijimas žvėriškų hitlerininkų į Rytų 

Prūsiją, išvadavimas Tarybų Lietuvos 
pasienio miestų verčia prisiminti 1941 
metų baisiąsias dienas, nes šie pasienio 
miestai pirmiausiai nukentėjo nuo vokie
čių metvanagių bombardavimo ir artile
rijos ugnies.

Tarybinėj Lietuvoj į Palangą buvo su
vežta daugybė vaikučių vasaroti. Hitle
rininkai tą žinojo. Anksti rytą, birželio 
22 dieną, jie atidengė baisią kanuolių, o 
vėliau lėktuvų ataką prieš tuos mažy
čius. Apie tą budelišką užpuolimą pasa
koja Emilija Vilmontaitė sekamai:

“1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs karas 
vaikų stovyklą užklupo netikėtai. Anksti 
rytą — 4 valandą — vokiečiai pradėjo 
šaudyti iš patrankų.

“Byrančių langų ir lūžtančių stogų 
prižadinti stovyklos vaikai ir jų vadovai 
jokiu būdu negalėjo suprasti, kas aplink 
darosi. Štai, Regina Galinauskaitė, pir
moji pašokusi iš lovos, savo draugėms 
ėmė pasakoti, kad staiga iš jūros prasi
dėjusi audra. Ji net ėmė skųstis, kad 
audra sukliudysianti jų puikią šventę. 
Birutė Pakalnytė pasiskubino pranešti,

Minersville, Pa
Iš Praeities ir Biskis Patyrimo 

Iš Vajaus
Viskas ant svieto mainos, ir 

nyksta 
Seni augalai, o nauji dygsta. 
Visur permainos duodas 

regėti,
Mūsų pasaulyj, kur tik 

girdėti.
šie poeto žodžiai tinka ir 

mūsų apylinkei. Kada aš at
važiavau į šią šalį, apie 50 
metų atgal, tai čia radau gru
pelę laisvų draugų. Jie jau tu
rėjo laisvą pašalpinę draugys
tę “Spindulys šviesos.” Laisvą 
nuo tikėjimiškų prietarų. Taip
gi turėjo nusipirkę kelis lotus 
žemės protestonų kapinėse, 

x kad mirusį draugą galėtų lais
vai palaidoti.

Turėjo nusirandavoję kam
barį, įsteigę kliubą, kur buvo 
išsirašę lietuviškus laikraščius, 
kokie tada išėjo, ir suėję skai
tydavo. Aš manau, kad Mi
nersvillėj gimė ir pirmutinis 
Lietuvių Socialistų skyrius, nes 
pirma jo nebuvo, tai mes pri
klausėme prie anglų kuopos, 
kurią sutvėrė Con Faxy iš

Pittstono. Tai buvo 1902 me
tais.

Mes, besilankydami į anglų; 
kuopą, ir sutvėrėme Lietuvių; 
Sąjungą ir turėjome teatra
lišką draugijėlę “Gužučio.” Jo 
tikra pavardė Fromas, bet jis 
pasivadino Gužutis ir suvaidi- 
nom veikalą “Ponas ir Muži
kai” iš baudžiavos gadynės.

Vėliau turėjome ii’ chorą, 
kur ir mano trys dukros dai- į 
navo. T. Astromskas pas mus' 
sutvėrė Tėv. Mylėtojų Drau
giją, į kurią ėjau aš, Drauge-j 
liai ir kiti. Tai buvo 1896 ar 
1897 metais.

vėliau daugiau parašysiu iš 
j mano pergyvėnimų.

Dabar tie žmonės jau ilsisi* 
Dėdės Šamo žemelėj, tik keli j 
likę dar esame gyvi. Jie išny
ko, kaip poetas sako, bet jų 
vietoj išdygo nauji augalai. 
Minersvillėj buvo ir laisvama
nių kuopa, nes dr. J. šliupas 
buvo sutvėręs Lietuvių Laisva
manių Susivienijimą, bet ji il
gai negyvavo. Bet dabar pas 
mus viskas apmirę, daug drau
gų išmirę, laikai pasikeitė.

Galėčiau daug parašyti iš 
savo pergyventų laikų, bet ka
da Laisvė turi daug raštų iš 
Lietuvos ir apie karo stovį, tai 
užbaigsiu šiuo laiku, gal kada

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

Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iš Daugelio Moks 
linit£ Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

LAISVES ADM.
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VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

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

DETROITO ŽINIOS
Mire Du Mūsų Draugai

Gruodžio 29 d., 1,944 metų 
trumpai pasirgęs, Jurgis Jočio
nis, kuris gyveno priemiestyj, 
517 Fairwood St., Ferndale, 
Mich. mirė.

Antras, draugas Juozas šir- 
vinskas, kuris gyveno 4307 
Toledo Avė., Detroite, mirė 
staiga, sausio 1 d. Vienas mi
rė baigdamas metus, kitas pra
dėdamas metus ir abu draugai 
yra užsitarnavę didelės pagar
bos nuo žmonių ir organizaci
jų, kuriose jie prigulėjo.

Dėl stokos laiko nerašysiu 
daug apie juos, bet galiu pa
žymėti tik tiek, kiek aš juos 
pažinau.

Velionis Jurgis Jočionis bu] 
vo narys LLD 52 kp. ir LDS 
86 kp. eastsidėj, ir mums teko 
jį aplankyti kelis sykius ser
gant ligoninėj ir ’jo namuose. 
Nuo to laiko labai gerai.jį pa
žinau ir supratau, kad jis labai 
visu jausmu įsitikinęs buvo į 
darbininkišką judėjimą ir dar
bininkų unijas. Visados gausiai 
remė^ darbininkišką spaudą ir 
organizacijas, buvo jų nariu ir 
laikraščių skaitytoju.

Kadangi buvo našlys, tai 
daugiausia gyveno pas savo 
žentą arba dukrelę Ferndale, 
Mich., todėl sąlygos ir jo svei
kata neleido dalyvauti mūsų 
veikime, bet jis visados buvo 
su mumis, parengimuose ir 
svarbiuose susirinkimuose. Mir
damas paliko savo dvi dukre
les ir du sūnus. Vienas sūnus 
yra Amerikos kariuomenėj. Vi
sa seimą baigusi aukštą moks
lą ir turi pažangius darbus. 
Taipgi, paliko du brolius — 
Juozą, Mt. Clemens, Mich, ir 
Franą Dearborn, Mich.

Velionis Jurg. Jočionis palai
dotas sausio 2 d. 
kapines. Drg. A. 
nis, stuboj ir prie 
k ė atsisveikinimo
Nuo draugų ir draugių matėsi 
gilus atjautimas, gyvų gėlių 
vainikai puošė jo grabą nuo 
visokių organizacijų, giminių 
ir pavienių žmonių. Lydint į 
kapines, nors buvo labai šal
ta, bet palydėjo didelis skai
čius ne tik giminių, bet ir šiaip 
žmonių.

Apie Juozą širvinską, kiek 
man yra žinoma, jis buvo ve
dęs su drauge Vin'čenta dar 
tik keletas metų: sugyveno 
draugiškai ne tik su savo drau
ge, bet ir su savo posūniu ir 
podukra. Juozas buvo' gerai ži
nomas ne tik mums ypatiškai, 
bet daugiausia buvo žinomas, 
kad buvo narys trijų, vietinių 
kliubų, LDS 21 kp. ir LLD 52 
kp.

Įdomu tas, kad jis buvo iž
dininkas dviejų Detroito kliu- 
bų ir LDS 21 kp. Tas liudija, 
kad jis buvo ištikimas ne tik 
kaipo narys, bet ir valdybos 
urėdo pareigose. Kaip vieno, 
taip antro draugo šermenys 
įvyko Domininko Brazio kop
lyčioje ir jis suteikė patarnavi
mą labai prielankiai.

Velionio Juozo grabą puošė 
nepaprastai daug gyvų gėlių 
vainikų nuo organizacijų, gi
minių ir simpatijos draugų. La
bai nustebino visus jo staigi 
mirtis. Velionis dar buvo tik 
49 metų ir atrodė jaunu ir 
stipriu žmogumi. Prieš lydint 
į kapines, prie grabo pasakė 
trumpą prakalbėlę M. Alvi- 
nienė, prie kapo kalbėjo Pr. 
Jočionis. Palydose dalyvavo la
bai daug žmonių ir visi gailes
tingai atjautė netekę savo or
ganizacijų narį ir gerą draugą.

Mirdamas paliko nuliūdime 
mylimą gyvenimo draugę Vin
centą, posūnį Aleksandrą ir 
podukrą Agniešką Ambrose. 
Jo brolis Nikodemas gyvena 
Chicago, Ill. if pusbrolis Vla
das Šimonis. Lietuvoj liko du 
broliai ir sesuo, jeigu dar gy
vi randasi.

Varde LDS 21 kp. ir LLD 
52 kp. išreiškiame širdingą at
jautą draugei širvinskienei, jos 
sūnui ir dukrelei, taipgi gi
minėms.

Taipgi nuo minėtų organiza
cijų, išreiškiame gilią užuojau
tą Juozo Jočionio šeimai, bro
liams Juozui ir Pranui, jų šei
mynoms ir visiems giminėms, o 
įnirusiems su gailesčiu taria
me: Ilsėkitės, draugai, amžinai 
šios šalies šaltoj žemelėj!

Jonas ir Margaret Alvinai.

gimo dienraščio Vilnies. Kon
ferencija išrinko komisiją iš 
penkių ypatų.

Kadangi tuo artimu laiku 
įvyksta du dideli parengimai, 
tai komisija daro sutartį su 
Chicagos menininkais ir dai
nininkais, kad paįvairintų mū
sų koncertą. Mums pasižadėjo 
atvykti net trys žymūs daini
ninkai iš Chicagos ir tikimės, 
kad minėtame koncerte visi 
bus užganėdinti. Taipgi atvyks 
ir d. L. Pruseika į Detroitą, 
jis yra mūsų mylimas kalbė
tojas. Jis pasakys prakalbėlę 
apie Vilnies jubilėjų. Apart 
svečių, tikimės turėti ir vietinių 
dainininkų ir chorus. Tikietai 
jau platinami. Įžanga bus: iš 
anksto 80c, pri durų 90c, su 
taksais. Sąryšio metinė konfe
rencija įvyks sausio 28 d., 2 
vai. po pietų, 4097 Porter St. 
Visi delegatai būtinai dalyvau
kite. Alvinas.

GELIA NUGARĄ?
VARTOK KARŠTĮ

Karštis palengvina raumenų skausmus 
greitai, sėkmingai. Norint Raut pageidaujamą, 
nuolatinį palengvinimą karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vieną didelį 
Johnson’s RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS
TERS — arba stovesnįjį, šiltesnį Johnson’s 
Piaster) Nugarai . . . Ixmgvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarą, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikuopimą, atliuo- 
suoja skausmą . . . Šiltas audeklinis apdanRas 
palaiko kūno karštį, saugo nugarą nuo atšali
mo, teiki nuolatinę paramą . . . Išbandyk šį 
švarų, lengvą, patikrintą būdą “karščiu gydy
ti” paprastą nugaros gėlimą ir kitus raumenų 
skausmus — ŠIANDIEN. (Jei turi chronišką 
nugaros gėlimą, eik pas gydytoją.) . . . Vi
suomet reikalauk TIKROJO, Johnson and 
son and Johnson pagaminto.

RED CROSS PLASTER
BACK PLASTER

BUY WAR BONDS

•i
I

į Evergreen 
M. Metelio- 
kapo, pasa- 
prakalbėles.

Mirdamas mano brolis 
zas paliko didelę spragą 
bininkii judėjime, 
miau už pareigą atlikti brolio
darbus, kiek galėdamas, o ypa
tingai pasidarbuoti dienraščiui 
Laisvei.

Juo- 
dar- 

Aš pasiė-

Taigi, apsilankiau pas drau- 
! gus, kurie skaito Laisvę, at
naujinau jų prenumeratas ir 

; pakalbinau kitus užsirašyti ir 
gavau tris naujus skaitytojus, 

i Kaipo mūsų mažai kolonijai, 
i tai ir tiek gerai.

Atnaujindamas Laisvę se
niems skaitytojams, tai buvau 
pilnai patenkintas, nes nei vie
nas nepasakė, kad jis daugiau 
nenori Laisvę skaityti, bet kož- 
nas -tuojau išsiėmė pinigus ir 
užmokėjo. Daugelis sakė, kad 
be dienraščio negalėtų būti. 
Tai yra geriausias lietuvių 
laikraštis, kuris teisingai pa
duoda žinias.

Ant pabaigos nuėjau pas 
mūsų senelį J. Kupčinską. Jis 
sako: Ramanauske, aš tavęs 
jau seniai laukiu!

Tuojau išėmė $10 ir sako: 
$6.50 bus Laisvės -metinė pre
numerata; 50 centų aukoja pa
tepti Laisvės mašinas, o $3 au
koju pagalbai Lietuvos vaiku
čių, našlaičių sušelpimui, ku
rių tėvus išžudė vokiečiai van
dalai.

Garbė tau, drauge, Kupčins
kai, kad tu niekados neuž
miršti progresyvių judėjimo ir 
vasada paremi!

Visiems Laisvės skaitytojams 
ačiū, kad jie! nuoširdžiai koo
peravo vajaus metu y noriai pa- 
simokėjo savo prenumtratas.

V. Ramanauskas.

Vokiečiai sumobilizavo vi
sus gyventojus nuo 13 iki 
60 metų kariauti bei 
tvirtinimus 
Raudonoji 
triuškina.

statyti. 
Armija

apsi- 
Bet 

viską

te

LIETUVIŠKAS '

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

tokio

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spajvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

Iš Sąryšio Veikimo
Jau daugeliui yra žinoma, ; 

kad Detroito Organizacijų Są- < 
ryšis savo vėlesnėje konferen- ' 
cijoje nutarė paimti Lietuvių < 
Svetainę, vasario 11 d., atžy- £ 
mėti Vilnies 25 metų jubilėjų * 
su gera koncertine programa S 
ir baliumi, šiemet sueina dvi- * 
dešimts penki metai nuo įstei-

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Uhdertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6728.

M NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
& Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j an tams.) s

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8842

1

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. Shalins
(SIIALINSKA8)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Kqfplycias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M — 2 P M

I CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS)

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj ■ kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Laikinosios Vengry Val
džios Sutartis Su

Talkininkais
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vėje; parūpins jiems, tame 
skaičiuje Čechoslovakijos ir 

•Jugoslavijos piliečiam, mai
stą, drabužius, medikalius 
aptarnavimus ir suteiks lė
šas ir galimybes jiems grįž
ti į savuosius kraštus.

Vengrija tuojaus paleis 
visus politinius kalinius, ku
rie buvę įkalinti už pritari
mą Jungtinėms Tautoms ir 
už veiklą šių tautų naudai; 
taip pat bus išlaisvinti visi 
žmonės, kurie buvo įkalinti 
dėl savo tautybės ir religi
jos.

Vengrijos valdžia paskir
tu laiku sugrąžins gerame 
stovyje Sovietų Sąjungai, 
Čechoslovakijai ir kitoms 
Jungtinėms Tautoms visus 
pagrobtus iš tų kraštų bei 
jų piliečių daiktus.

Vengrija perves į talki
ninkų (Sovietų) aukštosios 
komandos rankas visus nuo 
vokiečių užgrobtus karulius 
reikmenis, taip pat ir Vokie
tijos laivus.

Vengrijos valdžia ir ko
manda perves talkininkams 
(Sovietam) naudot visus 
priklausiusius ar priklau
sančius Jungt. Tautom lai
vus, esamus vengriškuose 
Dunojaus uostuose, kol tę
sis karas prieš Vokietiją; 
tie laivai paskui bus perves
ti jų savininkam. Prekiniai 
Vengrijos laivai naminiuose 
ar svetimuose vandenyse 
bus talkininkų (Sovietų) 
aukštosios komandos žiny
boje ir naudojami bendrie
siems talkininkų reikalams.

Vengrija taip pat perduos 
aukštajai talkininkų (Sovie
tų) komandai visus turimus 
karinius vokiečių planus, 
žinias ir visus karinius vo
kiečių dokumentus.

Vengrijos valdžia savais 
pinigais apmokės už mais
tą, kurą ir kitus reikmenis 
ir patarnavimus, reikalauja
mus talkininkų (Sovietų) 
aukštosios komandos.

KARO NUOSTOLIŲ 
ATLYGINIMAS

’’Vengrija atlygins Sovie
tų Sąjungai, Čechoslovakijai 
ir Jugoslavijai už nuosto
lius, kuriuos vengrai savo 
kariniais veiksmais ir oku
pavimu padarė žemėm So
vietų, Čechoslovakijos ir Ju
goslavijos; bet kadangi 
Vengrija ne tik pasitraukė 
iš karo prieš Jungtines Tau
tas, bet paskelbė karą Vo
kietijai, tai šią sutartį da
rantieji kraštai sutinka, 
kad Vengrija atsiteistų tik
tai' dalinai, o ne pilnai bū
tent, iki 300,000,000 ameri
kinių dolerių, kurių vertė 
turės būti per šešis metus 
išmokėta daiktais (mašino
mis, upių laivais, grūdais, 
gyvuliais ir kt.). Sovietų 
Sąjungai turi būti išmokėta 
iki 200,000,000 amerikiniu 
dolerių, o Čechoslovakijai ir 
Jugoslavijai iki 100,000,000 
amerikinių dolerių” (kaip 
sako sutarties skyrius 
XII).

Vengrija turės atsiteisti 
už nuostolius padarytus ir 
kitoms talkininkų valsty
bėms ir jų piliečiams; šio 
atsiteisimo kiekis bus vė
liaus nustatytas.

Vengrijos valdžia padės 
suimti’ teisti ir atitinka
moms talkininkų valdžiom^ 
perduoti asmenis kaltina
mus karinėmis piktadarys
tėmis.

Civile vengrų valdžia bus 
atsteigta visame Vengrijos 
plote, apart 50 iki 100 kilo
metrų pločio ruožo nuo 
fronto linijos. Vengrijos val

džia vykdys patvarkymus ir 
įsakymus talkininkų (So
vietų) aukštosios komandos 
arba Talkininkų Kontrolės 
Komisijos kas liečia šių per- 
taikos sutarties sąlygų įkū
nijimą.

Talkininkų Kontrolės Ko
misijai pirmininkaus aukš
toji Sovietų komanda; ko
misijoje dalyvaus Anglijos 
ir Jungt. Valst. atstovai. Ši 
komisija bus bendroje talki
ninkų (Sovietų) aukštosios 
komandos vadovybėje, iki 
karo pabaigos prieš Vokie
tiją.

Angly Submarinai Nuskandi
no Dar 84 Japony Laivus
London.— Paskutiniu lai

ku Anglijos submarinai nu
skandino 84 Japonijos lai
vus ties Burma ir kitur ja
ponų k o n t roliuo j amuose 
vandenyse. Tai buvo krovi
nių laivai. Viso per 6 mėne
sius anglų submarinai ten 
sunaikino 200 Japonijos lai
vų, kurių daugelis buvo ma
ži.

Amerikiečiai atmušė na 
cius ties Weyersheimu.

Romoj prasidėjo teismas 
prieš fašistų vadus už tarp
tautinius kriminalius nusi
kaltimus.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-uio pusi.) 

laikotarpio, kai Mažoji Lietuva 
susivienys su Didžiąja — tary
bine Lietuva I

Jei dabar prisikeltų Done
laitis I. . .

Praeitą šeštadienį LDS 74 
kuopa Bridgeporte (Conn.) 
gražiu bankietu minėjo savo 
15-kos metų gyvavimo sukaktį.

Newhavenietis Jonas Tumo, 
sa įteikė penkinę dienraščio 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mui pasveikinti. Ten pat sudė
ta arti šimtinė Lietuvos žmo
nėms šelpti.

Na, o draugas Vladas Miką- 
lopas iš Lowell, Mass., prisiun
tė $6.50 už Laisvės prenujne- 
ratą ir $1.50 paskyrė Laisvės 
šėrininkų suvažiavimui pasvei
kinti.

Dėkui, draugai!

Šypsenos
Patikrino, jog Teisėjas 

Nemelavo
Viešame posėdyje teisėjas 

pataria liudininkams būt 
atsargiems, dėstant bylos 
aplinkybes, ir paaiškina:

— Galima apsirikti arba 
suklysti. Antai, šiandien iš 
ryto aš būčiau galėję eiti 
lažybų, kąd aš turiu kiše- 
niuje savo laikrodėlį, o aš 
esu palikęs jį namie, vonios 
kambaryje, ant lentynos ir 
užmiršęs pasiimt.

Teisėjui parėjus namo, jo 
žmona sako:

— Kokį teatrą tu ten įsi
taisei su savo laikrodžiu, 
nes pas mane buvo atėję 
šeši žmonės ir kiekvienas 
norėjo paimt tavo laikrodė
lį, kurį tu buvai užmiršęs 
vonios kambaryje; tad aš 
tuoj įdaviau tavo laikrodį 
pirmam atėjusiam, kadangi 
jis gerai žinojo, jog laikro
dis yra likęs ant lentynos, 
vonios kambary.

BE 100%
WITH YOUR

San Francisco, Calif
Antraš didelis mezgėjų pa

rengimas ir šokiai. Rengia 6 
skirtingos grupės mezgėjų su
vienytai. įvyks nedėlioj, sausio 
28 d.,- Sokol Hali, 739 Page 
St., S. F. Durys atdaros nuo 
3 vai. Programa prasidės nuo 
5 vai. vakare. Programa bus 
įvairi. Bus suloštas veikalėlis, 
parašytas pačių mezgėjų : kaip 
jos pradėjo rengtis prie minė
to parengimo. Dalyvaus gar
saus chino vadovaujama šokė
jų grupė. Estonė, jauna mer
gaitė, grajys piano armoniką. 
Bus ir kitų pamarginimų. įvai
rūs užkandžiai, pagaminti pa
gal skirtingų tautų skonį.

Pelnas eis prirengimui pun
delių šeimynoms, išlaisvintoms 
iš nacių vergijos, Sovietų Są
jungoj. įžanga tik 50c.

Gerbiamieji, kviečiame visus 
vietinius, ir iš apylinkės daly
vauti ir prisidėti prie to svar
baus darbo.

Komisijos Nare.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2 kp. susirinkimas įvyks sau
sio 25 d.,j 318 W. Broadway, 3-čios 
lubos (Liet. Teik. Pagelbos Kamba
ryje), tarp D ir E Sts. Šis suvirin
simas bus gana svarbus, nes pir- 

I mutinis po naujų metų. Reikės ap
tart šių metų darbuotę ir kitus 
svarbius reikalus. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Valdyba. (19-20)

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

Gyvenimas ir Darbai ........ —
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka . ........... _
Duktė Gyvena Pūstynėjc ............. ........
Darykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

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

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka ., 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .......
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

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

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ........ ..
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai ..
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25

15c 
10c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

15c
25c
35c

50c
25c

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- 
saugot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų .........  $2.50

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

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

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima 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 nešlapinti 
lovoj, po ..........................................   60c
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever 85c
Nuo nemalonaus kvapo ......................  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ..... 85c
Nuo romatiškų sausgėlų ............ _..... w 60c
Plaukų augintojas, prašalina ..........._

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

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

apdegimų, nubrūžijimų, .....
įsikirtimų ir 1.1.............................. $1.25

M. ŽUKAITIS 
334 Dean Street, 

SPENCERPORT. N. Y.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi įvairių mineralių 
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 
gerkles skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Vz galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ŠTAI JUMS PROGA ĮSIGAUTI 

Į BŪTINĄ PRAMONĘ
PAPRASTI DARBININKAI 

APVALYTOJAI 
MAŠINISTAI - TOOL MAKERS

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
GERA ALGA PASTOVŪS DARBAI

Geros Darbo Sąlygos moderniniame fabrike.
PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP. 
829 NEWARK AVENUE, 

Elizabeth, new jersey .....
z < Co I

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APVALYTOJAS
Dėl Fabriko 

Nuolatinis ; Gera Alga 
Daug Viršlaikių 

Dabar ir Po Karo
FRED GRETSCH MFG.

60 BROADWAY 
BROOKLYN.

(20)

OPERATORIAI
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų 

GERA ALGA
NUOLAT

AMERICAN CANVAS CO.
45 MONMOUTH ST., NEWARK, N.J.

MITCHELL 2-3826
(24)

MECHANIKAI IR MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daliai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreipkitės 

STEWART AUTO SALES
356 Boulevard, Bayonne N. J.

Bayonne 3-5353
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

(24)

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITE. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI 

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

(21)

rr—
ABELNAS FABRIKO 

DARBAS 
Gera Alga

Linksmos Darbo Sąlygos.
40 VALANDŲ SAVAITE.

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA
ATLANTIC RUBBER MFG.

Co.
14-23 122ND ST., 

COLLEGE POINT, L. I. 
TELEFONAS. FLUSHING 9-0287

(20)

DRATŲ TVARKYTOJAI
Patyrę

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KEGRON MFG. CO., INC.

396 BROADWAY, N. Y. C.
(20)

ŠIAUDINIŲ PYNŲ 
OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys

PRIE MOTERIŠKŲ KEPURIŲ
Aukščiausia Alga.

Ilgas Sezonas.
BROOKFAIR HATS

62 W. 39TII ST.
  (W)

saNOfl hvm Ana 
įsAog jno iftlM 

JLHOIVHJLS JLOOHS

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

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7755 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1258—1255 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, Conuty of Kings, to be consumed 
on the premises. 1
FRANK KRULIK and FLETCHER NOWLIN 
1253—1255 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 8216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5001 — 8lh Avenue .Borough of 
Brooklyn, Conuty of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERIC SVARD
5001 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

____________ __________________________(20)'

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai . Svėrikai - Kūrintojo!
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojai” - 

Šildytojai - Pečių Užtaisytojai . 
Apkarpytojai ir Lygintojai 
Aptarnavimui Elektrikicriai 

(Pirmos Klasės)
Plumerlai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai
Dailydės.

Elektrikieriai Visų Klesų 
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagolbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KARO 
VETERANAI.

Kreipkitės tiesiai Į Employment Ofisf

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės | 
Todd AtstoVą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
(28) 
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VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(23)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71 '/z c j 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.

(18)'

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
Gręžiamojo preso operatoriai, lathe 

operatoriai, inspektoriai.
Linksmos darbo sąlygos, 9 valandos į dieną.

Aukščiausios algos, vakacijos. 1
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.
(211

BREAKER AND PULLER
Gera Alga. Vakacijos. 5 dienų savaitė.

BLAKE LAUNDRY. 620 CLEVELAND ST., 
BROOKLYN. APPLEGATE 7-8700.

(20)

ODOS DIRBINIŲ MECHANIKAI, PATYRŲ. 
PASILAIKANTI FIRMA.

MR. ERLMAN, STYLOR, INC., 
145 HUDSON ST.

 (20)

VYRAI BERNIUKAI
Daliai Laiko Darbas

Rakandų Sandėlyje 
VALANDOS: Bile Laiku 4 Valandų Periodas. 

Nuo 8 A.M. iki 6 P.M.
VYRAI 75c į Valandą. BERNIUKAI 60c i 

Valandą
MICHAELS BROTHERS

10 Congress St., B’klyn. (Arti Boro Hali)
(20)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
PASIUNTINIAI IR 

OFISO DARBAS
LINKSMOS APLINKYBES

Didelė Kosmetikų Įstaiga 
Progos Pakilimams

KREIPKITĖS ANT 47 LUBŲ

R. C. A. BUILDING
30 Rockefeller Plaza

NEW YORK CITY

______________________________________ (19)

BERNIUKAI 
KAIPO. PASIUNTINIAI IR 
SANDĖLIO RAŠTININKAI

Knygų Krautuvėje 
’ , 9 iki 11:30 ar 12. 
1:30 ar 2:30 iki 5 ar 6:30

GRAMERCY 7-7500 
_____________________________________ (19)

CHAUFFEURS
dėl

PRIVATINIŲ AMBULANCŲ
Guolis ant Vietos.

Būtina Pramonė.
BROOKLYN.

SLOCUM 6-6314
(19)

VYRAI
Būtinas

Pastovus Darbas. 
Chemikalų Išdirbimo Fabrikas.
SELDNER & ENEQUIST 

86 HAUSMAN ST. 
BROOKLYN

(19)

VYRAS
AMŽIAUS 39 AR VIRŠAUS 

ABELNAI PAGELB1N1NKAS 
BENDROVĖJE VIRTUVĖJE

$27.50 Į SAVAITĘ
Laikas ir Pusė Viršaus 

40 Valandų
Duodama Uniformos ir 1 Kartą Valgis.

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės 345 Madison Ave., 10-tos lubos.

(22)

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 Arčiausią U.S.E.S. Ofisą

(23)

LAIVŲ VALYTOJAI
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(2V

APTARNAUTOJAI 
DEL PARKING LOT

Turi mokėti automobiliu važinėti. Nuolati
nis darbas. Gera Alga. Pokarinė proga.

AUTO PARK, INC.,
17 W. 43rd St. (arti 5th Avė.) 

M U. 2-9790 (20)

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERG1N0S-M0TERYS
Prie

LENGVO, BŪTINO DARBO
Idealas Senyvom Moterim 

Nėra Naktų Darbo

Daliai Laiko Darbininkai
MERGINOS AR MOTERYS 

Viršaus 16 Mėty
Galima Pritaikyti priimtinas 

valandas.

McGUIRE BROTHERS, 
INC.

44TH RD., VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

(Independent Subvė Ely Station) 
(I.R.T. Court Square Stotis)

, _____________________________(19)

MERGINOS! MERGINOS! 
MERGINOS!

Gręžiamojo preso operatorės, lathe operatorės, 
inspektorės.

Linksmos darbo sąlygos, 9 valandos į dieną.
Aukščiausios algos, vakacijos.
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE.,

NUTLEY, N. J. (W)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PASIUNTINĖS IR 
OFISO DARBAS

LINKSMOS APLINKYBES

Didelė Kosmetikų Įstaiga 
Progos Pakilimams

KREIPKITĖS ANT 47 LUBŲ

R. C. A. BUILDING
30 Rockefeller Plaza

NEW YORK CITY
________ ______________________________ (19)

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas. 

Nuolat.
BŪTINA PRAMONĖ

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė x 
8 iki 4:30 

VAKACIJOS SU ALGA.
E. A. EVERETT, INC.

51-10 ŽĮST ST.
LONG ISLAND CITY

(Arti Borden Ave.—Hunters Point Stotis. 
IRT & Van Alst 21st St. Independent Subve)

(19)

STENOGRAFĖS 
TYPISTS 

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKES 
(Priimame Mokines)

5 DIENŲ SAVAITĖ 
LINKSMOS APLINKYBĖS 

GEROS PRADŽIAI ALGOS 
Matykite Miss Booth, 

Personnel, 11th Fl. .
1 Park Avenue prie 33rd St., N.Y.C.

(20) 
bA.TŲ FABRIKUI

Patyrusios ir be patyrimo darbininkės. Gera 
alga. Kreipkitės tuojau.

LANGERMAN SHOE CO., 
1562 DeKalb Ave., BROOKLYN ir 

121 Ingraham St., BROOKLYN.
_________________________ U22
MERGINOS RANKOM IR MAŠINA SIUVI

MUI, TAIPGI LENGVAS FABRIKO 
DARBAS. NUOLAT.

CARL FLICHTENFELD 
58 WEST 15TH ST.

________________________ <122.
MERGINOS — 16 IKI 28

DARBAI
SU ATEIČIA PAS 

SEARS 
UŽSAKYMŲ IŠPILDYTOJOS 

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.

______________________________________ (23)

MERGINOS & MOTERYS 
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLERKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

KNYGVEDŽIŲ 
TYPISTS 

IR OPERATORES PRIE 
ADDRESSOGRAPHS-ADDING and 

COMPTOMETER MACHINES 
10% Nuolaidos ant Pirkimų

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Ord. Emp. Dept., 
4640 Roosevelt Blvd. 

PHILADELPHIA, PA.
(23)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG 

PHILADELPHIA, PA.
■(23)

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

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

(Bile West Side Subvė iki 14th St.) 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

(29)
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Iš Francijos Seka Mūsų 
Darbus; Džiaugiasi 

Parama Lietuvai
Antanas Litvinas yra chica- 

gietis, tankiau palaiko ryšius 
su chicagiečiais, tačiau ir mū
sų neužmiršta. Savo laiške, ra
šytame laisviečiams lapkričio 
30-tą, tarp kitko, rašo:

Antanas Litvinas
Sveikinu iš Francijos! 

Bonjour!. ..
Daug go atsitiko nuo laiko, 

kada jums rašiau. Kaip jau ži
note iš spaudos, talkininkai 
čionai einame pirmyn, žinoma, 
progresas nėra toks spartus, 
kaip mes norėtume. Tačiau 
nors ir lėtas, bet užtikrintas.

Vokiečiai kariauja labai už
sispyrusiai, aitriai. Yra sunki, 
sunki kova, reikalaujanti daug 
kraujo...

Aš kariauju Combat Inžinie
rių 5-toj “Raudonojo Deiman
to” divizijoj, Trečioj Armijoj, 
po vadovybe gen. Patton’o. 
Normandijoj, Brittany mes ka
riavome 1-moj Armijoj. Po to 
mūsų divizija pervesta prie 
Patton’o.

Mes labai daug matėme nuo 
atvykimo Francijon. Daug ko 
būtų galima rašyti, bet jūs tai 
matėte iš spaudos.

žinoma, spauda nedaug pa
sako, jie tankiai išpučia daly
kus, o kitais atvejais sumaži
na.

Jaučiuosi sveikas, iki šiol. 
Pergyvenau daug “artimų su
sidūrimų,” intriguojančių, bet 
pavojingų momentų. Kartais 
atrodė, kad mano numeris jau 
iššaukiamas. Mūsų divizija da
lyvauja mūšiuose nuo pat atvy
kimo Francijon.

Turėjau keletą “pasilsio lai
kotarpių” tarp mūšių. Mūsų 
divizija, pagaliau, nugalėjo 
kliūtis ir paėmė mūsų siekį— 
Metz, prie kurio mes buvome 
sulaikyti per ištisas savaites; 
Mes pasiekėme istorijos.

Oras čionai buvo blogas. 
Rugsėjo, spalių ir lapkričio 
mėnesiais labai daug lijo, at
šalo, buvo daug purvo. Visa 
tai vargina ir erzina kariškį. 
Žiema jau čionai, buvo sniego, 
taipgi oras eina šaltyn ir šal
tyn.

Aš gaunu lietuvių laikrašš- 
čius Vilnį ir Tiesą, tad seku 
mūsų kliubų-organizacijų veik
lą ir visą judėjimą.

Džiaugiuosi, kad Roosevel- 
tas tapo vėl išrinktas preziden
tu. Aš irgi už jį balsavau šį 
kartą.

Man smagu, kad mūsų Lie
tuva jau beveik išlaisvinta. 
Jiems tikrai reikalinga mūsų 
pagalba. Didžiuojuosi Jungti
nių. Valstijų lietuviais, kurie 
tiek daug dirba paramai mū
sų pusbrolių Lietuvoje.

Linkiu, kad mūsų Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo va
jus būtų sėkmingas.

Tony Litvinas.

PIRKITE KARO BONUS

Kaimyniškas Bridgeportas Turės Atsto
vybę Suvažiavime-Bankiete

f/*“* f

Kaimyniškas bridgeportas' ture
s atstovybę suvažiavime-banki

Rojus Mizara, dienraščio 
Laisvės redaktorius, pereito 
šeštadienio vakarą buvo nuvy
kęs į Bridgeport, Conn., kal
bėti Lietuvių, Darbininkų Susi
vienijimo 74-tos kuopos jubi- 
lėjiniame bankiete.

Bridgeportiečiai, sakė Miza
ra, tariasi turėti gerą atstovy
bę dienraščio Laisvės suvažia
vime ir bankiete, kuris įvyks 
jau šį sekmadienį, sausio 28- 
tą, Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., kampas Havemeyer 
St., Brooklyne. Suvažiavimo 
pradžia 10 vai. ryto, bankie- 
tas 6-tą vai. vakaro, šokiai nuo 
7 vai.

Į suvažiavimą-bankietą, be 
abejo, atvyks atstovybės ir iš 
kitų i kaimyniškų kolonijų, o 
vienas kitas ir iš toliau. Tai 
turėsime smagių, retai pasi
taikančių pasimatymų su toli
mais svečiais iš kitur.

Brooklyniečiai, kurie dau
giausia naudos turime iš dien
raščio, kadangi jis randasi čia 
pat ant vietos, ir kuriems leng
viausia būti su savo dienraščiu, 
kviečiami masiniai dalyvauti, 
prašomi pasidarbuoti daugiau
sia už bankieto sėkmingumą. 
O geriausia jūs galite bankie
to sėkmingumui padėti įsigy
dami patys tikintus iš anksto, 
tuojau, taipgi paragindami’ ki
tus padaryti tą patį.

Juozas Pūtis Laidoja
mas Antradienį

Gemblerius Perspėjo 
Dirbti ar Kariauti

Juozas Pūtis (Zajankaus- 
kas) bus laidojamas antradie
nį, sausio 23-čią (šiandien), 
Alyvų Kalnelio kapinėse, Mas- 
pethe. Pašarvotas yra New 
Yorke, Jarema šermeninėj,

Savo sekmadieniniam pasi
kalbėjime su gyventojais per 
miestavą radijo stotį WNYC, 
majoras LaGuardia perspėjo 
gemblerius dirbti arba kariau
ti. Jis sakė, kad pažvelgimas

March of Dimes Vajus 
Gelbsti Mus Visus

Nuo Pavojaus
Vaikų paralyžius nėra vien 

vaikų ar vienos kurios klasės 
nelaimė, bet visų žmonių, vi
sos Amerikos nelaimė, pareiš
kė žymus daktaras Levine sve- 
timkalbių spaudos atstovų su
eigoje, įvykusioje viešbutyje 
Roosevelt pereitą trečiadienį.

Neangliškosios spaudos at
stovus sukvietė ir sueigai pir
mininkavo Nathan II. Seid- 
man, The National Foundation 
for Infantile Paralysis Svetim- 
kalbių Spaudos Divizijos pir
mininkas. Dalyvavo virš 30 di
džiajame New Yorke-Brookly- 
ne išeinančių neangliškų laik
raščių atstovų.

Sueigą pasveikino Manhat
tan prezidentas Edgar Nathan. 
Jisai atžymėjo, jog visi ameri
kiečiai yra ateiviai arba iš at
eivių kilę. Kad visi ateiviai yra 
įdėję daug pastangų padary
mui mūsų gyvenimo tokiu, ko
kiu turime. Jog svarbu, kad 
mes visi būtume dalimi viso 
amerikinio gyvenimo ir visų 
vajų, tarpe kitų ir šio, March 
of Dimes vajaus.

Kovos Prieš Paralyžių Dar
129 E. 7th St., netoli savo 
namų.

Velionis Pūtis paėjo iš Ka- 
navoliškio kaimo, Oniškio par., 
Trakų apskrities, Vilnijos. Iš 
Lietuvos atvyko 1913 metais, 
į Nashua, N. II. Ten neilgai 
pabuvojęs išvyko į Pennsylva
nia, paskiau persikėlė į New 
Yorką, kur apsigyveno, apsive
dė ir išauklėjo šeimyną, du 
sūnus ir dukterį.

Sūnus Petras tarnauja mūsų 
karinėse jėgose jau treti metai 
ir užjūriuose išbuvęs apie 9 
mėnesius, šiuo tarpu randasi 
Franci joje.

Sūnus Stasys randasi namie. 
Tai daugeliui žinomasis narys 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos, taipgi tankus lietu
vių pramogų ir masinių susi
rinkimų lankytojas.

Duktė Tessie yra ištekėjusi. 
Jos vyras Kuzik tarnauja pa
jūrio sargybiniu.

Velionis Pūtis buvo narys 
Transporto Darbininkų Unijos, 
CIO. Per pastaruosius 25 me
tus dirbo IRT vagonų taisymo 
stotyje. Prieš trejetą mėnesių 
jo sveikata žymiai pašlijo ir 
dėl to apleido darbą, bet tikė
josi išeinąs tik laikinai. Di
džiumą laiko bandė gydytis 
namie. Sveikatai nesitaisant, 
buvo nuvežtas ligoninėn, ta
čiau greitos permainos nepaju
tus, prašė šeimos jį vėl par
vežti namo, žmona Magdalena 
ir vaikai išpildė jo pageidavi
mą. Mirė namie, sulaukęs 59 
m. amžiaus. Jį numarino koks 
viduriuose įaugęs “tumoras.”

Pareikšdami užuojautą, jo 
šapos darbininkai masiniai da
lyvavo gedulingose pamaldose.

Be savosios šeimos, velionis 
paliko brolį Vincą ir seserį Mi
kaliną Pūtis. Sesuo gyvena Na
shua, N. II. Brolis Petras taip
gi jau yra miręs. D-e.

Serga
Savaitė atgal nuo praeito 

šeštadienio, saus. 13, ligoninė
je West Side Hospital, tarpe 
57th ir 58 gatvių ir 6th Avė., 
serga Charles Kryžinauskis, 
296 So. 2nd St., Brooklyne, gy
ventojas. Jam buvo padaryta 
operacija, bet prie to buvo su
sidarę komplikacijų. Tačiau 
.dabar jau, kiek teko girdėt, ei
nąs geryn ir tikisi neužilgo 
sugrįžti iš ligoninės.

Tautinės grupės išpardavu- 
sios $341,386,435 vertės karo- 
bonų šeštosios Karo paskolos 
vajuje, kaip skelbia New Yor
ko Karo Finansų Komitetas.

į paskiausia areštuotų, gemble- 
rių rekordus parodė, jog tūli 
įš jų buvo klasėj 2-A, kaipo 
“būtini” čekių iškeitimo įstai
gos darbininkai-vedejai. Gi po 
priedanga to “būtinumo” jie 
tik nelegališkų lioterijų nume
rius skaitliavo ir šlavėsi į savo 
kišenius sunkiai uždirbtus ka
rui dirbančių žmonių dolerius.

Majoras atsikreipė į polici
jos komisionierių Valentine su 
tokiu paraginimu:

“Kožno areštanto už ♦ gem- 
bleriavimą patikrink militariš- 
ką informaciją, drafto tarybos 
kortas ir tuojau raportuok juos 
pulkininkui McDermott.”

Vienu iš tokių “būtinų” ka
rinėms pastangoms ir laikinai 
atleistų nuo drafto pasirodė 
Sam Katz, šiomis dienomis nu
teistas už gemblerystę.

Ar Manote, Kad Dabar 
Oras Šaltas?

Taip nemanytumėte, jeigu 
turėtumėt graikų orthodoksiš- 
ko Dievo šilumą savyje.

Pereitą sekmadienį New 
Yorko graikai, orthodoksų ti
kybos išpažintojai, apvaikščio
jo Kristaus krikšto šventę.

Battery Parke prie 1-mos 
prieplaukos susirinko apie 1,- 
500 publikos. Atvyko grupė 
dvasiškių. Vysk ūpas Arsenius 
metė kryželį į prieplaukos 
vandenį, iš kurio specialiai 
šioms ceremonijoms buvo pra- 
stumdyti dideji ledai. Gus Kat- 
teakos, 36 metų ir John Sa- 
kowtis, 16 metų, šoko vande
nin kryželio gelbėti. Vyresnis 
narūnas Katteakos pirmas pa
gavo kryželį pirm pasiekimo 
upės dugno .

. Narūnas Katteakos tuomi 
yra įsigijęs lyg ir čampijonys- 
,tę. šie jau penkti metai, kai 
jis išeina kryželio išgelbėtoju.

New Yorko Central gelžke- 
lis išima is veiksmo tūlus ke
leivinius traukinius tikslu dau
giau palikti vietos karo reika
lams. Turintiems keliauti, pa
tartina iš anksto patikrinti.

0FICIAL1S IDS OPTIKAS
OPTICAL CO. 

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nnoS. unija iapoj 
Telef.: GR. 7-7553

< 2539 Woodward Avenua 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bld*. A

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktorei

Tik Pradžia
Įdomią klausyti ir daug ver

tą turiniu kalbą pasakė dak
taras Levine. Jis kalbėjo ne 
tiek apie tai, kas jau atlikta 
pagalbai nuo tos ligos, kiek 
apie tą, ko dar nežinome, bet 
turime sužinoti, jei norime ap
sisaugoti.

O žinome, sake jis, dar la
bai mažai. Pusėtinai daug jau 
žinoma, kaip saugoti gyvastį ir 
kaip pagelbėti pasveikti jau iš
tiktiems tos ligos. Bet dar ne
žinoma, kaip apsisaugoti. Dar 
nežinoma, kuriais būdais žmo
nės ta liga užsikrečia. Dalei- 
džiama, kad kontaktu žmogus 
su žmogumi, taipgi, kad gali 
musės ir kiti gyviai išnešioti.

Sužinota yra tiek, kad ligos 
priežastimi yra virus rūšies pa
razitas. Bet jis esąs toks smul
kus iš smulkiausių, kad pa
prasti mikroskopai neparodo. 
Pastaruoju laiku esą paskelb
ta, kad kam nors pasisekę nu
fotografuoti tuos parazitus. 
Jieškoma būdų, kaip pilniau 
juos ir jų gyvenimą pažinti. 
Tada bus galima sužinoti, kaip 
jų saugotis.

Ši liga buvus žinoma egiptė- 
nų laikais, taipgi jau nuo labai 
seno žinota Vokietijoj ir gana 
seniai Amerikoj. Bet pažangos 
prieš ją padaryta nedaug, ka
dangi net iki 1938 metų nebu
vo tam tikslui vienos bendros 
organizacijos. Vienur kitur pa
sišventę atskiri asmenys ar en
tuziastiškos surasti paslaptį 
įstaigos tyrinėjo, bet neturėjo 
būdo perduoti vieni kitiems sa
vo žinojimą.

National Foundation for In- 
fantyle Paralysis, kuri nuo to 
laiko praveda dešimtukų vajų. 
Pusė tuose vajuose sukeltų pi
nigų eina į nacionalį fondą, 
kuris daugiausia suvartojamas 
tyrinėjimams vesti. O kita pu
sė liekasi pinigus sukėlusio dis- 
trikto skyriuose. Tie, pirmoje 
vietoje, vartojami pagelbėti li
gos ištiktiems, teikti gydymą.

Pereiti 3 944 motai buvo epi
demiški metai. Visoj Ameriko
je raportuota virš 19,000 su
sirgimų. šiaurinėje Carolinoje, 
pavyzdin, įvyko taip daug su
sirgimų trumpu laikotarpiu, 
kad 15,000 gyventojų mieste
lyje Hickory bėgiu trijų dienų, 
turėjo padaryti nepaprastos 
padėties ligoninę su 40 lovų 
gydymui susirgusių. Tam vis
kam vietos skyriuose paliktų 
pusės aukų būtų neužtekę. Bė
giu pirmų 48 valandų Carolina 
iš nacionalio fondo gavo $50,- 
000.

Visa tai ir daug kitokios pa
galbos buvo galima dėka meti
niams March of Dimes vajams. 
,Prisidėkime ir mes pagal išga
lę.

Permažai Paisymo-Ar 
Mes Nekultūringi?

Atsižvelgiant į tai, kiek per 
Laisvę buvo atsišaukta į brook- 
lyniečių ir apylinkės visuome
nę, nepaisant, kiek ji buvo pra
šoma ir raginama susirūpinti 
Aido Choro padėtimi, ta mū
sų kultūros organizacija ir ne
leisti Aido Chorą likviduotis, 
pasekmės buvo nežymios; Vi
so labo gavome vieną naują 
narę Verą Bunkienę ir vieną 
buvusią aidietę B. E. Senkevi- 
čienę.

Iš to gaunasi mintis argi iš 
tikro mūsų visuomenė yra tiek 
nekultūringa, kad nepaisytų 
tokios svarbios kultūrinės or
ganizacijos? Nesinorėtų tikėti, 
kad taip yra. Rodos, lietuvis 
myli daina. Kame priežasties 
to nepaisymo tada jieškoti?

štai vienas pavyzd is, kad 
lietuviai dainas myli: Aną die
ną man teko praeiti pro “sa- 
liūną ant kampo.” Iš ten gir
disi skardi lietuviška daina. 
Keli “menininkai” ir “meninin
kės” maukia iš stikliukų ir sa
ve ir savo “publiką” linksmina 
gražiomis mūsų numylėtomis 
lietuviškomis dainomis. O tų 
“menininkų” “publiką” suda
ro: prie stalo kortomis lošian
ti, kiti argumentuojanti, katras 
stipresnis, katras katrą “nuga
lės.” Kyla muštynės. Tenka ir 
mūsų “menininkams.” Dauge
lis iš tų linksmintojų ir jų “pu-

blikos” nepasirodo darbe. Bet 
argi tas svarbu ? Tai kas, jei 
mūsų broliai mirtinai kovoja 
frontuose su fašistiniu priešu? 
Taipgi nesvarbu naminis fron
tas, jei yra už ką išsigerti ir 
kitam pafundyti!

Jei mūsų žmonės tokią tik 
kultūrą įvertina, tai kažin ar 
apsimoka tos visos pastangos 
palaikyti mūsų kilnias organi
zacijas, kaip chorą, Literatū
ros Draugiją, Liaudies Teatrą?

Bet užteks šių pastabų. Da
bar apie tuos, kurie tikrai no
ri palaikyti mūsų kultūrą ir 
mūsų organizacijas.

Praeitose Aido Choro repe
ticijose narių dalyvavo dar vis 
permažai. Nepaisant to, turė
jome dainavimo pamokas ir 
po to susirinkimėlį.

Nutarta pirkti Laisvės Ben
drovės du šėrai už $10 ir at
stovauti chorą šėrininkų suva
žiavime. Tuo atstovu išrinktas 
drg. J. Judžentas.

Choro mokytoja Aldona An
derson pranešė, kad serga jos 
tėvas, drg. Žilinskas. Tačiau, 
sakė ji, kad jis jau eina ge
ryn-ir ateinantį pirmadienį ti
kisi galėsiąs grįžti į darbą. Iš
reikšta užuojautą draugui Ži
linskui ir mokytojai Aldonai.

Nutarta pasveikinti su $5 
Niekį ir Frances Pakalniškius 
jų pirmagimio sūnelio gimimo 
proga.

Choro vice-pirmininkas Jo
nas Lazauskas pasirūpino gau- 
,ti (loose leaf) knygutes, į ku
rias choristai galės susidėti 
dainas ir su savimi nešiotis.

Tų knygučių gauta tik 30. La
zauskas prižadėjo pasirūpinti * 
gauti dar bent 20.

Buvo apkalbėtas choro pa
vasarinis parengimas: Komisi
jos narė E. Mizarienė raporta
vo, kad yra parinktas veika
las — komedija “Moterims 
Neišsimeluosi.” Norima duoti 
choro parengime įvairumų 
programą su dainomis, vaidi
niu, muzika ir šokiais. Diena 
numatoma balandžio 22. Sve
tainė, jei bus galima gauti, 
Polish National, arba Ukrai
nian National. Komedijai su- 
mokinti nutarta kviesti Joną 
Valenti.

Buvo apkalbėta tolimesni.*; 
kreipimasis visuomenę pagel
bėti chorui gerai, tvirtai susi- 
mobilizuoti. Pagal pirmesnį 
choro nutarimą, Eva Mizarie
nė pateikė pagaminus tokio 
.atsišaukimo laišką, kuris bus 
išsiuntinėtas Brooklyno ir apy
linkės visuomenei prašant su
sirūpinti choru ir kviečiant vi
sus galinčius jin įstoti.

Dabar matote “kultūrą” ir 
kultūrą. Iš to patys padaryki
te išvadą ir nuspręskite, ko- >
kioš kultūros jūs norite. Ką 
mes pasirinksime, tą ir turėsi
me.

Choro Korespond.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 5 kambariai su 

maudyne, 3-čios lubos. Elektra, šil
tas vanduo. Viskas gerai įrengta. 
Lietuvis savininkas. Pageidaujame 
lietuvių šeimos. Kreipkitės į base
ment pas prižiūrėtoją, 63 S. 3rd St., 
(tarp Berry in Wythe Avės.) Brook
lyn, N. Y. . ' *

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Stoka Finansų Laikė Darbą 
Ant Vietos

O ypatingiausia trukdė dar
bui stoka finansų,. Nei vienas 
atskiras mokslininkas, nei jo
kia viena įstaiga — ligoninė 
ar laboratorija — negalėjo iš
galėti įsigyti ir išlaikyti tyri
nėjimui reikalingus brangius 
įrankius, medžiagas. Tad 1938 
metais pagaliau įsteigta The

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. J. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

X7AT AKTT^CJ. J 9~12 ^teVALANDOS. į •£—g vafcare
Penktadieniais uždaryta

SHOP 
Savininkas 
Kalnios 

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais. 
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

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




