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KRISLAI
Jie Aliarmuoja.
“Šventa Žemė.”
“Rengias Mus Terioti. . .” 
Dėl Slaugių Stokos.

Rašo R. M1ZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
Hitlerinę Vokietiją šiandien 

apėmė šiurpus nusiminimas ir 
baimė. Ką kadaise išgyveno 
silpnesnieji kraštai, laukdami 
hitlerininku govėdų užpuoli- T ATQVpQ ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET

AjZIAkj V UjO Telephone: STagg 2-387S Brooklyn, N. Yą Ketvirtadienis, Sausio-January 25, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV* Dienraščio XXVII.
mo, šiandien tą patį išgyvena 
patys hitlerininkai.

Jie nūnai gyvena didžiulio 
krizio valandas. Jie jaučia, jog 
suvedimo su jais sąskaitų die
na už atliktąsias kriminalystes 
nebetoli.

Gigantiškos Raudonosios Ar-;
mijos replės spaudžia junkerių 
lizdą — Rytų Prūsiją. Kcfnevo 
armijos Silezijoj. Žukovas prie 
Poznaniaus!

Dėl to hitlerinės Vokietijos! 
spauda ir radijas aliarmuoja,! 
kaip niekad pirmiau! Į

šiandien jų aliarmas tikras, I
ne dirbtinas, šiandien tikriau Valstijų ___—__---- .
negu kada nors hitlerininkai išmušė vokeičius iš St. Vi- ( 
mato sau pradžią pabaigos. tho, plentų mazgo rytinėje

Tai rašydami, mes nesako-i Belgijoje. Naciai jau iššluo- 
me, jog Žukovo armija rytoj ti iš Belgijos žemės, apart 
ar po ryt jau bus Berlyne. Ne!;mažo šešių mylių pločio 
Tenka manyti,, kad dar įvyks isRlypuko Vokietijos pasie-

*............. . nyje. Luksemburge ameri
kiečiai nužygiavo dar pus- 

itrečios mylios pirmyn.
Anglų kariuomenė, ' veik-

aštrių ir ilgokų mūšių, nes 
prieš savo galą hitlerininkai 
taip lengvai nepasiduos.

Tai turėdami galvoj, nepri-i 
valome pasiduoti perdideliamj 
optimizmui.

SOVIETAI ARTI KARALIAUČIAUS IR PERĖJO ODRO UPĘ
AMERIKOS KARIUOMENE 

VISAI UŽĖMĖ SUSISIE
KIMŲ CENTRĄ ST. VITH
Paryžius, saus. 24.—Jung. !rė dar porą mylių pirmyn, 

1 "-’“’ i “kariuomenė visai I užėmė St. Joostą, Obsringe- 
iną ir Heinsberg miestelį 
Vokietijoj, 7 mylios nuo Ho- 
landijos rubežius.

Septintoji Amerikos ar
mija pietiniai - rytiniame 
Francijos fronte pasitraukė 
iš Maginot Linijos pozicijų 
arti Haguenau, bet neaplei- 

_ o t __ ___ ___ , do jokių svarbių gyvenamų-
dama iš Holand-ijos, pasiva-Įjų vietovių.

SENATO REAKCININKAI
ATIDĖLIOJA HENRY’O 

WALLACE’O UŽGYRIM/

Vokiečiai skelbia Vokietijos) 
teritorija esant šventa. “Mes: 
ginsime savo šventąją žemę,” 
jie rėkia.

Bet visas kultūringasis pa-|
Saulis žino, jog vokiečių žemė
yra žemė razbaininkų, žemė | . , .
plėšikų, žemė žmogžudžiu, di-l Washington. - Senatorių 
džiausiu, bjauriausių, kokius: komisija prekybos reikalais 
kada nors pasaulis yra matęs! TO balsų prieš du nutarė a-

Jeigu toji žemė yra šventa, itidėti “į stalčių” Henry A. 
tai ji nenešiotų tokių bestijų, j Wallace’ą, buvusį Jungtim 
kaip Hitleris, Himmlei is, i Valstijų vice-prezidentą, ku- 
Goebbelsas ir visa jų klika. rį Rooseveltas skyrė preky-

Vokietijos žemė tik tuomet.bos sekretorium vieton bau
bus šventa, kai joje neliks nei ūkininko Jesse Jones. Tuomi 
vieno hitlerinio lįuciperio!

bi-

EXTRj
Naciai Urmu Grūda Sa

vo Pulkus iš Vakarų 
į Rytus

saus.
■ i -

lt U I). ARMIJA UŽKARIAVO DAUGIAU 
KAIP TREČDALĮ RYTŲ PRŪSIJOS 
IR GRŪMOJA VISĄ JĄ ATKIRSTI

priešingi Roosevelto politi
ni kai komisijos nariai sulaikė

Wallace’o paskyrimą nuo 
žodžiai- | sprendimo pačiame senate.

Eina garsas nuo rubežiaus, 
žirgas reik balnoti,

Daug kryžiuočių nuo Mal- 
burgo rengias mus terio 
ti. . .

Rūpestis ir baimė, kad vo
kiečiai rengias lietuvius terioti, j 
kankino mūsų bočius, mūsų se-| 
nolius ir prosenolius per šimt
mečius.

Niekas nebuvo tikras, kad 
rytoj ar po ryt neprietelius ne
užpuls Lietuvos, nežudys jos 
žmonių, nenaikins josios turto.

Šiandien lietuvių tauta leng
viau atsidūsta, kai černiakovs- 
kio armija gena ilgaamžį mūsų 
tautos neprietelių nuo Lietuvos 
sienos, kai Tilžė, Gumbinė, Įs
rutis ir kiti Mažosios Lietuvos 
miestai jau laisvi, kaip neuž
ilgo bus laisvas ir Karaliau-: 
čius.

Vis mažiau ir mažiau girdisi 
patrankų šūvių Lietuvoje, nes 
jie smarkiai krypsta link Ber
lyno.

sieLietuviams gerai žinomi 
anos patrijotingosios dainos

Ažuot to, sen'atinė komi
sija paėmė svarstyt reakci
nio demokrato sen. Geor- 
ge’o sumanymą, kuris rei-

kalauja atskirt valdišką 
lioninę Finansų Atsteigimo 
Korporaciją nuo prekybos 
departmento. Komįsija šau
kia į liudytojus buvusį pre
kybos sekretorių J, Jones, 
Wallace’o priešininką. Kuo
met Jones buvo prekybos 
departmento galva, jis kar
tu kontroliavo Finansų At
steigimo Korporaciją.

Jie subruzdo prieš Wal
lace todėl, kad jis nuošir
džiai remia prez. Roosevel- 
to politiką, kuri, tarp kitko, 
planuoja užtikrint darbus 
60 milionų 'amerikiečių po 
karo.

Paryžius, 
Amerikiečių žinių Agentūra 
United Press praneša, kad 
račiai su didžiausia pasku
ba siunčia daugybę savo ka
riuomenės 
fronto į rytus prieš Sovie
tus. Sako, visi keliai užsi
kimšę tūkstančiais vokiečių 
trokų, vežančių savo karius 
į rytų frontą. Hitlerininkų 
traukiniai taip pat prigrūsti 
nacių, gabenamų iš vakarų į 
rytus. Tokia persiunčiamų 
nacių kamšatis matoma vi
same ruožte nuo amerikie
čių ir anglų linijų iki Dues- 
seldorfo miesto ir toliau vi
soje Vakarinėje Vokietijo
je-

Tūkstančiai Amerikos 
lėktuvų pleškina vokiečių 
trokus, traukinius ir veži
mus, kuriais hitlerininkai 
traukia iš vakarų į frontą 
prieš Raudonąją Armiją, 
sako United Press. Per die
ną jankiai iš oro sudaužę, 
sudeginę bei sužaloję dar 
apie 3,000 vokiečių trokų, 
automobilių dr vežimų, o per 
dvi dienas daugiau kaip 5,- 
000.

iš vakarinio

Vyriausybė Įsakė Samdyti 
Negres Darbininkes

Brooklyno ir apylinkės pa- 
trijotingoji lietuvių visuome
ne !

Mes norime, kad jūs skait
lingai dalyvautumėte savo 
dienraščio Laisvės metiniame 
bankiete, kuris įvyks sausio 28 
dieną.

Tai bus ne tik bankietas, bet 
ir Mažosios Lietuvos laisvini
mo celebravimas!

Įsigykite tikietus iš anksto!

Savo pranešime tautai pre
zidentas Rooseveltas andai pa
brėžė, jog mūsų ginkluoto
sioms pajėgoms trūksta gailes
tingųjų sesučių (nursių arba 
slaugių).

Slaugės reikalingos sužeis
tiems mūsų kovūnams prižiū
rėti, gydyti. Sužeistieji kariai 
privalo turėti pirmenybę visa
me kame, nes jie buvo sužeisti 
kaudamiesi su amžinuoju mū
sų priešu, fašizmu.

(Tąsa 5-me pusi.)

Iinbiitotofawdi.

Prezidentas Nelabai 
Esąs Patenkintas 

Anglų Politika
Amerika 
ko jinai 
Prezid. 

atsiuntė

London. — Anglijos spau
da reikalavo, kad 
aiškiau pasakytų, 
siekia šiame kare. 
Rooseveltas todėl
pareiškimą Anglijos prem
jerui Churchillui. Preziden
tas, šalia kitko, sako, kad 
neužteks tiktai pašalint at
virus nacius ir perleist val
džią kitiems apsimaskavų- 
siems fašistiniams politikie
riams. Rooseveltas pastebė
jo, kad daugelis amerikie
čių pradeda abejoti, ar ka
ras yra vedamas demokrati
jos gerovei.
Prezidentas Nepasitenkinęs

Neoficialiai pranešama, 
kad prezidentas išreiškė ne
pasitenkinimą Anglijos ka
ru prieš demokratinį graikų 
Frontą Tautai Laisvinti. Jis 
taip pat esąs nepatenkintas 
premjero Churchillo nie
kinančiu užreiškimu prieš 
Italiją. Tie ir kiti klausimai 
būsią sprendžiami ateinan- 
čioj konferencijoj tarp prez. 
Roosevelto, maršalo Stalino 
ir premjero Churchillo.

Karinio lėktuvo nelaimėje 
ties Brooklynu žuvę 4 as
menys

Jankiai puola nacius Vian- 
dene, prie Vokietijos rubež.

LUZONE AMERIKIE
ČIAI UŽĖMĖ BE

LAISVIU ŽARDI
Luzon, saus. 24. — Ame

rikos kariuomenė Luzon sa
loje atėmė iš japonų O’Don
nell stovyklą, kur priešai 
andai buvo suvarę suimtus 
Bataane amerikiečius.

Tarp kitų laimėjimų, jan
kiai užėmė Conception, San 
Manuel ir Zaragosą. Didie
ji Amerikos bombanešiai 
vėl triuškino japonų įrengi
mus Iwo saloje.

Washingtdn. — Valdinė 
Komisija dėlei Teisingo 
Darbininkų Samdymo įsakė 
Carter Carburetor ir Wag
ner Elektros korporacijoms 
St. Louis miešte samdyti 
negres darbininkes lygiai, 
kaip ir baltąsias. Buvo įro
dyta, jog tos korporacijos 
atmesdavo negres net tada, 
kai baltosios nesipriešinda
vo negrių priėmimui.

ŠIMTAI KAREIVIU 
ĮKALINTA UŽ AR

MIJOS APVOGIMUS
Sovietai Silezijoj užėmė 

Gleiwitza, kur buvo paga
minama naciam 6,800 vago
nų anglies per dieną.

dau-Valdžios įsakymu, 
giau darbininkų perkeliama 
iš nekarinių darbų į kari
nius.

Paryžius.— Karo teismas 
nuteisė dar šešis amerikie
čių gelžkelinio bataliono ka
reivius į sunkių darbų ka
lėjimą 15 iki 25 metų. Jie 
plėšė cigaretus ir kitus reik
menis iš važiuojančių fron
tan traukinių ir pardavinėjo 
juod. marketui. Du kiti

London, saus. 24. — So
vietų kariuomenė vakar nu
bloškė vokiečius 19 iki 33 
mylių atgal 800 mylių fron
te, nuo Rytinės Prūsijos iki 
Čechoslovakijos.

Raudonoji Armija
dieną atėmė iš nacių 1,500 
miestų ir kitų gyvenamųjų 
vietovių Rytinėje Prūsijoje 
ir Silezijoje, Vokietijoje, ir 
išlaisvino 1,930 gyvenamųjų 
punktų Lenkijoje, žuvo dar

SOVIETU ARMIJA UŽĖMĖ 
BYDGOSC/, LENKIJOS KO

RIDORIAUS TVIRTOVĘ

per

tūkstančiai nacių.
Šiauriniame Rytų Prūsi

jos fronte, generolo Čer
niachovskio Trečioji Balta
rusijos armija užėmė La
biau ir Wehlau miestus su 
geležinkelio stotimis į vaka
rus nuo Insterburgo-Įsručio 
ji’ 700 kitų gyvenamųjų vie
tovių ir išmušė vokiečius iš 
pozicijų už 22 mylių į rytus 
nuo Karaliaučiaus.

Pietiniame Rytų Prūsijos

London, saus. 24. —Mar
šalo Žukovo komanduoja
ma, Pirmoji Baltarusijos 
armija vakar šturmavo iš 
priekio ir ■ šonų ir paėmė 
stambu šiaur - vakarinės 
Lenkijos miestą Bydgoščą, 
prie angos į Lenkų Korido
rių. Bydgošč, septynių gele
žinkelių mazgas ir daugelio 
plentų kryžkelė, buvo galin
ga vokiečių tvirtovė vaka
rinėje Vislos upės pusėje, 
prie žemutinės tos upės tėk
mės. Šioje srityje Žukovo 
kariai paėmė dar 8 miestus 
ir 600 kitų gyvenamųjų 
punktų. Pirmiau užimdami

Vldclaveką, o dabar Byd- 
goščą, jie daugiau negu pu
siau apėjo vokiečius Toni
niu je, galingos tvirtovės 
mieste, geležinkelių mazge, į 
pietų rytus nuo Bydgoščo.

Berlynas antradienį pra
nešė, kad rusai įsiveržė į 
pakraščius Poznaniaus, kito 
didelio vakarinės Lenkijos 
miesto, geležinkelių ir vieš
kelių mazgo, į pietų vaka
rus nuo Bydgoščo. Nuo Po
znaniaus tėra kokios 136-7 
mylios iki Berlyno.

Prūsijoj Sovietai 
Deime ir Pregel upes.

pere j o

RAUDONOJI ARMIJA 
PRASIVERŽĖ PER 

ODRO UPĖ

Hitleris-Himmleris 
Nusmerkia Pražū

čiai Mil. Vokiečių
Maskva, saus. 24. — Ofi

cialiai pranešama, jog mar
šalo Konevo Pirmoji Ukrai
nos armija prasiveržė per 
Odro upę Vokiečių Silezijo
je. Raudonarmiečiai paėmė 
vietoves už 10 mylių nuo 
Breslau, Silezijos didmies-

London, saus. 24. — So
vietų kariuomene Rytų Prū
sijoj užėmė pozicijas jau tik 
18 mylių nuo Karaliaučiaus 
ir 15 mylių nuo Elbingo.

CIO pirmininkas Myrray 
sveikina prez. Rooseveltą už 
Wallace’o skyrimą prekybos 
sekretorium.

Maskva. — Atvyko Len
kijos laikin. valdžios prem
jeras ir prezidentas.

Vokiečių Silezijoj Sovietai Paėmė Eilę 
Svarbių Miestų Arti Breslau Didmiesčio

London, saus. 24. — Pir
moji Ukrainos armija, mar
šalo Konevo komandoj, va
kar įsiveržė iki 33 mylių gi
lyn į Vokietijos Sileziją; pa
ėmė miestus ir svarbius su
sisiekimų punktus Militsc- 
hą, Bernstadtą, Namslau, 
Karlsmarktą, Tostą, Bis- 
chofstadtą ir pasiekė Odro 
upės krantus 40 mylių fron-

tu. Be to, raudonarmiečiai, 
triuškindami atkaklius na
cių pasipriešinimus, užėmė 
dar 200 gyvenamųjų vietų.

Minimi miestai yra Sile
zijos sostinės Breslau apy
linkėje. Maskva oficialiai 
pranešė apie pozicijų užė
mimą už 16 mylių nuo to 
600,000 gyventojų miesto. O 
Berlynas vakar skelbė, kad

pirmosios rusų eilės pasiekė 
punktus už poros mylių nuo 
Breslau, bet, girdi, vokie
čiai “sunaikinę” tas raudon
armiečių eiles.

Silezija, kaipo 
plieno-geležies 
centras y r 
narna rytiniu 
Ruhr kraštu, Odro gi upė— 

(Tąsa 5-me pusi.)

anglies ir 
pramonės 
a vadi- 
Vokietijos

London. — Raudonajai 
Armijai maršuojant pirmyn, 
didžiomis miniomis bėga vo
kiečiai — seniai, moterys jr 
vaikai — iš Rytų Prūsijos 
ir Silezijos gilyn į Vokietiją, 
nors nacių komanda bausti
nai uždraudė bėgti be leidi
mo. Bėgliai užkemša vieš
kelius ir trukdo vokiečių ka
riuomenės judėjimus.

Hitleris pasiuntė į* rytų 
frontą Heinrichą Himmlerį, 
nacių žandarų galvą-koriką, 
ir kitus “geležinės valios” 
nacius, kad jie ’’tuojau da
rytų ir vykdytų aštrius 
sprendimus,” suprantama, 
prieš bėgančius.

New Yorko Times redak
cija dėl to rašo:

“Milionai vokiečių dabar 
galės pasirinkt, ar mirti nuo 
rusų kanuolių ugnies ar 
bėgti, kad juos nužudytų 
nacių Gestapo žandarai.”

APSUPTI PRIEŠAI NUO
LAT NAIKINAMI

Naciai desperatiškai sten
gėsi prasiveržt į Budapeštą, 
kur Sovietų kariai neatlai- 
džiai naikina apsuptą ir pri
spirtą prie Dunojaus vokie
čių ir vengrų kariuomenę. 
Raudonarmiečiai paėmė dar 
25 namų blokus jau tik ma
žame liekamame priešams 
sklype.

fronte, Antroji Baltarusijos 
armija,komanduojama mar
šalo Konstantino Rokossov- 
skio, paėmė Willenberg, Or- 
telsburg, Mohrungen, Saal- 
feld ir Freystadt miestus, 
svarbius geležinkelių ir 
vieškelių mazgus, tvirtoviš- 
kus vokiečių apsigynimo 
punktus ir 600 kitų gyvena
mųjų vietovių, ši armija pa
ėmė punktus už 27 mylių į 
pietus nuo Baltijos Jūros ir 
už 22 myl. nuo Elbingo mie
sto, gelžkelio ir plentų cen
tro arti jūros.
KILPA ŠIMTAM TŪKS

TANČIŲ NACIŲ
Nuo Černiachovskio armi

jos užimto Wehlau antra
dienį teliko 27 mylios iki 
Rokossovskio karių paimto 
Mohrungeno. Susisiekus 
šiom armijom, liktų atkirs
ta apie 200,000 vokiečiu ka
riuomenės vidurinėje Rytų 
Prūsijoje.

Sovietų kariuomenė iki 
vakar užėmė daugiau 
kaip trečdali visos Rytinės 
Prūsijos. Raudonosios Ar
mijos rankose buvo jau vips 
5,000 ketvirtainių mylių iš 
14,382 mylių viso Rytų Prū
sijos ploto.

Raudonarmiečiams teko 
dažnai per užšalusias pelkes 
maršuoti. Frontan prieš 
juos naciai permetė ir savo 
jūreivių batalionus; bet nie
kur nepajėgė atsilaikyti.

Paimdami Mohrungeną, 
Sovietų kariai perkirto an
trą geležinkelį tarp Berlyno 
ir Karaliaučiaus. Dabar vo
kiečiams telieka tik viena 
geležinkelio linija tarp tų 
dviejų miestų, ir Rokossov
skio kariuomenė damaršavo 
iki 16 myliu nuo to paskuti
nio geležinkelio. Šios ka
riuomenės užimtas Reys- 
tadt stovi tik už 26 mylių 
nuo Marienburgo, geležin
keliu mazgo į vakarus. Ma
rienburgas tai . jau paskuti
niai svarbūs vartai tarp 
Berlyno ir Rytų Prūsijos.

Į pietus ir pietų vakarus 
nuo Augustavo miesto Rau
donoji Armija prasiveržė 
per Augustavo Kanalą ir 
Bobro upę, užėmė geležin
kelio stotis Rudą ir Grajevo 
ir daugiau kaip 350 kitų gy
venamųjų punktų.

Naciai Atgriebė Szekesfeher- 
varą; Naikinami Budapešte
Maskva.—Sovietų koman

da pranešė, kad i pietų va
karus nuo Vengrijos sosta- 
miesčio Budapešto raudon
armiečiai atmušinėjo dide
les atakuojančias vokiečių 
tankų ir pėstininkų jėgas. Po 
atkaklių mūšių, sovietinė 
kariuomenė pasitraukė iš 
Shekesfehervar miesto.

Maskva. — Sovietų kariai 
visuose frontuose saus. 22 d. 
sunaikino bei iš veikimo iš
mušė 56 vokiečių tankus ir 
nušovė 52 jų lėktuvus.
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bus pažangi.
Tačiau, jei Anglijos darbo unijų dele

gacija, o ją gali pasekti įvairių Anglijos 
kolonijų darbo unijos, nepritars steigi
mui naujo tarptautinio centro, ar Lon
dono konferencija vis tiek eis pirmyn ir 
steigs tokį centrą? Tai yra problematiš
kas klausimas. Atsakymą suteiks tik pa
ti konferencija.

nacių Varšavą, Lenkijos so 
Stinę. Tai yra svarbus įvy 
kis karo žvilgsniu.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ........................  $6.50
United States, six months ....................  $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ................  $3.75
Foreign countries, per year ...........   $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $7.00
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Ar Bus Naujas Darba Unijų 
Tarptautinis Centras?

Neužilgo Londone įvyks dvi svarbios 
konferencijos. Tai bus darbo unijų kon
ferencijos. Viena bus pabaigoje šio mė-_ 
nėšio, kita — pradžioje vasario.

Pirmiausia susirinks likučiai taip vadi
namojo “Amsterdaminio Internacionalo”, 
tai yra, Tarptautinės Darbo Unijų Fe
deracijos. Į tą konferenciją siunčia at
stovus Amerikos Darbo Federacija. Prie 
šito “Internacionalo” nepriklauso unijos 
Tarybų Sąjungos, nei Lotynų Amerikos. 
Manoma, jog čia susirinkus saujalė uni
jų lyderių bandys prikelti iš numirusių 
šitą federaciją. Bent taip nori Amerikos 
Darbo Federacijos šulai. .

Tarptautinė Darbo Unijų Federacija 
gal būtų ir buvus visai pamiršta, kaip 
pamiršta tapo Tautų Lyga, nes Federa
cija ir buvo lyg priedas prie Tautų Ly
gos, jei nebūtų buvę kito svarbaus są
jūdžio. O tas kitas sąjūdis, tai ta kita- 
konferencija, kuri įvyks tam pačiam 
Londone vasario pradžioje. Tai irgi bus 
darbo unijų tarptautinė konferencija. Ją 
šaukia Anglijos ir Tarybų Sąjungos dar
bo unijos. Jon siunčia atstovus Congress 
of Industrial Organizations (CIO), taip
gi darbo unijos Lotynų Amerikos. Buvo 
kviesta ir Amerikos Darbo Federacija, 
bet Federacijos lyderiai .pakvietimą at
metė ir delegatų nesiunčia. Bet kadangi 
jie bijo, kad jie gali būti izoliuoti tarp
tautine plotme, tai Green ir kompanija 
suskato prikelti iš miego Tarptautinę 
Darbo Unijų Federaciją.

Ką gi veiks ir tars vasario mėnesio 
konferencija? Tarybų Sąjungos žurna
las “Karas ir Darbininkų Klasė” nese
niai įdėjo tris straipsnius. Vienas tų 
Straipsnių buvo CIO prezidento Philip 
Murray. Tame straipsnyj Murray aiškiai 
ir griežtai stato klausimą apie naują dar
bo unijų tarptautinę organizaciją. Tai 
esąs greitas ir būtinas reikalas. Tokia 
tarptąutinė darbo unijų organizacija pir
miausia turėtų padėti karą laimėti, o pa
skui dalyvauti taikos įsteigime ir gyni
me darbo unijų interesų po karo tarp
tautine plotme.

Kiti du diskusiniai straipsniai buvo 
Anglijos mainierių unijos prezidento 
Will Lawther ir inžinierių unijos prezi
dento Jack Tanner. Šitie du anglai pasi
tenkina abelna šnekta apie būtinumą 
tarptautinės darbo unijų vienybės. Jie 
neišstoja už ėjimą prie sudarymo naujo 
tarptautinio darbo unijų centro, vieton 
buvusios siauros Tarptautinės Darbo 
Linijų Federacijos arba “Amsterdami
nio Internacionalo.”

Taigi, tuo klausimu Anglijos darbo 
unijų vadų, kurie buvo šaukimo minėtos 
konferencijos iniciatoriai, pozicija pasi
lieka neaiški. Jie, matyt, nenori užrūs
tinti Amerikos. Darbo Federacijos va
dų.

Tuo pačiu klausimu tarė žodį ir Tary
bų Sąjungos amunicijos pramonės dar
bo unijų prezidentas E. Važenin. Tarybų 
Sąjungos darbo unijų organe “Trud.” 
Važenin pilnai pritaria Murray užimtai 
pozicijai. Jis irgi teigia, kad londoniškė 
konferencija neturi pasibaigti tiktai pa
sišnekėjimu. Jis, kaip ir Murray, siūlo 
tuojau imtis darbo ir suorganizuoti nau
ją tarptautinį darbo unijų (centrą, prie 
kurio galėtų prisidėti visos darbo Unijos 
visų Jungtinių Tautų.

Netenka abejoti, kad Važenin išreiš
kia nuomonę Tarybų Sąjungos darbo 
unijų vadovybės. Taigi, CIO ir Tarybų 
Sąjungos darbo unijų delegacijos Lon
dono konferencijoj, kiek numatoma, lai
kysis aiškios pozicijos. Galimas daiktas, 
kad tai pozicijai pritars Lotynų Ameri-

buvęs 
Amerikos vice-prezidentas Henry A. 
Wallace turi įeiti į kabinetą. Todėl jis 

• jį skiria komercijos sekretorium (Secre
tary of Commerce). Toje vietoje per try- 
liką metų sėdėjo Jesse Jones, labai kon
servatyvus kapitalistas. Rooseveltas pa
prašė Jones iš tos vietos pasitraukti, 
kad jis galėtų jon Wallace paskirti. Jo
nes įsižeidė ir supyko. Parašė labai pik
tą laišką. Savo laiške Jones sako, kad 
Wallace netinkąs tai be galo svarbiai po
zicijai.

Konservatyviškoji spauda tuojau ėmė 
ginti Jones ir neigti Wallace. Kadangi 
prezidento nominacijas į kabinetą svar
sto Senatas, tai Senate jau pasigirdo bal
sų prieš Wallace. Iš pietinių valstijų se
natoriai, perdėm reakcioniški, ‘kelia ala- 
są. Jiems, aišk’u, pritars daug republi
konų. Gali kilti labai smarki politinė ko
va. Wallace yra pažangus žmogus, todėl 
stambusis kapitalas jo baisiai neapken
čia. Bet jis turi nuoširdžių pasekėjų dar
bininkuose ir liberaluose.

Šį prez. Roosevelto paskyrimą karštai 
sveikina “Daily Worker”. Dienraštis ma
no, jog tai be galo geras žygis. Prieš iš
rinkimą Jungt. Valstijų vice-prezidentu, 
Wallace buvo Roosevelto kabinete kaipo 
agrikultūros departmento sekretorius. 
Todėl jis nėra naujokas. Bešališkai žiū
rint, jis tinkamiaūsias iš visų numatomų 
kandidatų tai aukštai vietai, kuriai da
bar jis yra skiriamas. Teisingai “Daily 
Worker” pastebi, kad prekybos depart- 
mentas daugiausia turės reikalo su pra- 
vedimu Roosevelto pokarinės ekonominės 
programos dėl “šešių dešimtų milijonų 
darbų Amerikos.” Wallace yra didelis 
idealistas ir praktiškas žmogus. Jis tiki, 
kad valdžia turi tarnauti plačiausioms 
masėms. Priimdamas nominaciją, jis pa
brėžė, kad jo, kaipo prekybos sekreto
riaus, didžiausia rūpestis bus aprūpini
mas visų amerikiečių darbais.

Mes irgi galime nuoširdžiai reikšti pil- 
niausį pasitenkinimą Wallace paskyrimu 
prekybos sekretorium. Senatas turėtų tą 
paskyrimą užgirti be jokių ginčų.

Senoji Vadovybė ir Senieji Keliai
Republikonų partijos nacionalis komi

tetas laikė suvažiavimą. Svarstė buvusią
ją rinkimų kampaniją. Komiteto pirmi
ninku paliko tą patį Herbert Brownwell, 
karštą Thomas Dewey pasekėją.

Tas reiškia, kad republikonai nepakei
tė savo vadovybės. Taigi aišku, kad jie 
eis senaisiais keliais. Jau jie parodė savo 
veidą Kongrese, kuomet pirmutinėje se
sijoje, susidėjo su pačiais reakcioniškiau- 
siais demokratais iš pietinių valstijų ir 
balsavo už palikimą Dies Komiteto.

Jie nieko neišmoko ir nieko neužmiršo. 
Jie neišmoko suprasti Amerikos žmonių 
nusiteikimo. Amerikos žmonės paskuti
niais rinkimais pasisakė, kad jie nori 
tarptautinės ir tautinės vienybės. Repub
likonų tarptautinę izoliaciją ir tautinio 
pasidalinimo kurstymą jie griežtai at
metė.

Naujas Darbų Dilius
Į Jungtinių Valstijų Senatą tapo įneš

tas naujas bilius dėl pokarinės Amerikos. 
Biliaus autorius yra- pažangus senato
rius Murray, iš Montana valstijos. Bet 
taipgi bilių pasirašė senatoriai Wagner 
iš New Yorko, Thomas iš Utah ir O’Ma- 
honey iš Wyomingo. Visi jie demokra
tai. .

Trumpoje sutraukoje bilius siūlo:
1. Kad po karo būtų pakankamai dar

bų visiems amerikiečiams.
2. Kad kasmet prezidentas patiektų 

Kongresui produkcijos ir darbų biudže-

3. Kad aiškiai būtų nustatytos prezi
dento ir Kongreso atsakomybes dėl pa
laikymo Amerikoje gerbūvio. •
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Dar 1944 metų gruodžio 5 
dieną Laisvėje buvo cituo
jama Marijona Grigoraus- 
kaitė, kaip baisiai naciai a- 
piplėšė Lietuvos žmones. Ji 
sakė:

“Daugelis šeimų... turi tik 
vieną ploščiuką ir tik vieną 
porą batų trims ar daugiau 
vaikams.

Tai vokiečių okupacijos 
palikimas. Tai aišku kiek
vienam žmogui,- turinčiam 
nors truputį sąžinės ir pro
to.

Betgi menševikų Naujie
nos, pacitavusios šitą Gri- 
gorauskaitės pranešimą, 
šaukia:

“Jeigu tiktai vienas plos- 
čiukas ir viena pora batų 
tėra duodama trims arba 
keturiems asmenims, tai 
Stalino komunizmas taip 
toli, kaip žemė nuo saulės. 
Aš norėčiau, kad kiekvienas 
Amerikoje gyvenantis lietu
vis komunistas paragautų 
to garbinamo žemės rojaus 
pyragų...”

“Stalino komunizmas” kal
tas, kad per tris su viršum 
metų vokiškieji grobikai at
ėmė iš Lietuvos žmonių 
maistą, drapanas, apavalus.

Šitaip zaunyti juk gali vi
sai pakvaišęs sutvėrimas, 
arba Hitlerio pasamdytas 
agentas.

“KARO STRATEGAI”, AR 
HITLERIO PASTUMDĖ

LIAI?
B rooklyno, Vienybė sako:
“Jeigu rusai nebūtų taip 

ilgai (apie pusę metų) delsę 
tose vietose, iš kur jie tik 
dabar pradėjo pulti, tai ka
ro biznis Europoje jau gal 
būtų buvęs baigtas. Dar 
praeitų metų rudenį sąjun
gininkai buvo pasiruošę di
džiajam, koordinuotam puo
limui. Bet rusai, vietoj puo-z 
lę vokiečius Lenkijoj ir Ry
tų Prūsuose, staiga pasuko 
į Balkąpus...” (Vienybė, 
sausio 19 dieną).

Vėl kalti rusai, vėl kalta 
Tarybų Sąjunga!

Tysliava žino visus visų 
frontų ir visų didžiosios ko
alicijos kraštų planus, stra
tegijas, tikslus, taktika ir 
taip toliau. Jis žino, pavyz
džiui, kad po didžiojo perei
tos vasaros kelių mėnesių 
ofensyvo, atmušus vokie
čius per kelius šimtus my
lių, Raudonoji Armija turė
jo užtenkamai jėgų tęsti 
ofensyvą. Ji neturėjo reika
lo sutvarkyti užnugaryj su
sisiekimus ir prisistatyti a- 
municijos, pakeisti daugelį 
vasaros pabūklų žieminiais 
pabūklais, perrengti karei
vius žieminiais drabužiais ir 
taip toliau. Raudonoji Ar
mija galėjo ir turėjo, sako 
Tysliava, eiti ir eiti aklai!

Jis taipgi žino, kaipo “ka
ro strategas”, ir “turėda
mas” i*yšius su Amerikos ir 
Anglijos karo štabais (turė
tų turėti, nes kaip jis tiek 
daug tų militarinių paslap
čių galėtų žinoti!), kad są
jungininkai pilnai buvo pa
siruošę visuotinam koordi
nuotam ofensyvui. Bet vis
ką, girdi, sugadino tie rusai.

Bet kaip dabar su tais 
są j ungininkais ? Tysliava 
juos baisiai įžeidžia ir pa
niekina. Prieš metus ar kiek 
laiko, kaipo ščyras sineto- 
nininkas, jis teigė, kad ame
rikiečiai ir anglai vieni galį 
ne tik vokiečius supliekti, 
bet tuojau pradėti karą ir 
prieš bolševikus! Nepamir- 
šome mes smetonininkų rei
kalavimo, kad Amerika sių
stų armiją Lietuvon tuo
jau, kaip tik iš ten bus iš
varyti vokiečiai, pradėti ka
rą prieš Raudonąją Armiją.

Dabar gi, įtaiga, Tysliava 
apsivertė ragožium ir aiški
na svietui, kad tie sąjungi
ninkai (anglai ir amerikie
čiai) esą amžini bejėgiai, 
tiesiog niekam vertos lep
šės, jog jie negali prieš vo
kiečius nė žingsnio pažengti 
be pagalbos rusų!

Visas Tysliavos sapalioji
mas, žinoma, yra grynas 
nonsensas. Bent jau dabar 
kiekvienas žmogus su svei
ka galva pripažįsta, jog Ta-

rybų Sąjungos karo vado
vybė yra labai protinga ir 
gudri. Jinai daro puolimus 
tiktai gerai pasiruošus, tik
tai gerai pasvėrus priešo 
jėgas. Dabar visi sako, kad 
tasai kelių mėnesių Raudo
nosios Armijos pasiruoši
mas rytiniame fronte apsi
vainikavo d i d ž iausiomis 
pergalėmis.

To nesupranta tik Tys- 
liava ir kiti lietuviški kry
žiokai. O nesupranta jie to
dėl, kad yra nacių pastumdė
liai. Jų misija dabar sėti pa
sidalinimą ir neapykantą 
Jungtinių Tautų eilėse. Dar 
taip neseniai pats preziden
tas Rooseveltas .šitą propa
gandą pavadino Berlyne iš
kepta propaganda, platina
ma ir šinkavojama Hitlerio 
agentų. Jis persergėjo A- 
merik. žmones prieš šią pro
pagandą.

Prie panašios propagan
dos uoliai prisideda ir Chi- 
cagos kunigų Draugas. Jis 
irgi panašiai kaltina rusus. 
Jis sako:

“Rusų armijos, pradėju
sios ofensyvą, jau atėmė iš

sai Varšavą jau prieš kele
tą mėnesių galėjo užimti. 
Bet jie to nepadarė, nors 
buvo tikėtasi.” (D., sausio 
19 d.).

Vadinasi, galėjo Varšavą 
atimti iš vokiečių, bet neė
mė, tai yra, gailėjosi na
cių!

Taip tvirtina “karo žino
vas” Leonardas Šimutis, 
Draugo redaktorius. Jis ir
gi, kaip Tysliava, viską ži
no. Jis taipgi žinąs, kad 
Raud. Armija neėmusi Var- 
šavcrs grynai politiniais su
metimais, būtent, ji norėju
si, kad naciai Varšavoje iš
skerstų Londono valdžios 
pasekėjus!

Kai visas padorusis pa
saulis džiaugiasi Raudono
sios Armijos ofensyvu ir 
pasiekimais, kai visas pa
saulis ištroškęs laukia karo 
pabaigos, tai mūsiškiai Ty
sliavos ir Šimučiai, Grigai
čiai ir Laučkos, Strazdai ir 
Karpiai, neriasi iš kailio ir 
daro viską, kad pakenkt ka
ro laimėjimui, skleidžiant 
naciškus nuodus prieš Rau
donąją Armiją.

ORO PIRATO MIRTIS PRIE LUKŠIŲ

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KASKIAUCIUS, M. D.
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KAt) PIENAS KRŪTYSE 
UŽTRŪKTŲ

Daugeliui moterų pasitai
ko, kad krūtys išbrinkę pil
nos, o čia nėra kam žindyt. 
Gal kūdikis tuoj mirė užgi
męs. Gal nebegyvas gimė. 
Gal buvo persileidimas. Ar
ba gal krūtų karputės su- 
plaišėję, įtrauktos. Reikia gi 
kas daryt, kad palengvinus 
moteriai kančias, kad pie
nas greičiau išnyktų.

Seniau tam tikslui krūtys 
būdavo laikomos standžiai 
suvaržytos. Moteriai buvo 
duodama karčiosios druskos 
ar taip ko viduriams išliuo- 
suoti. Vandens ir šiaip skys
čių visai mažai tebūdavo 
duodama. Vis tai, kad ma
žiau gamintųsi pieno. Ir vi
sos šitos priemonės mažai 
ką tepadėdavo, kai krūtys 
iš prigimties sveikos ir veik
lios.

Liaukų preparatai tokiais 
atvejais padeda geriausia. 

Moteriški lytiniai hormonai, 
karščiagąmiai h o r m onai 
(estrogenic hormone) yra 
būtent tie preparatai.

Moteriškų lytinių išjudin- 
tojų yra keletas rūšių, vi
saip gaminamų — natūralių 
ir dirbtinių. Pienui krūtyse 
užtrukdyti geriausia tinka

su adata į raumenis leidžia
mieji lytiniai skysčiai.

British Medical Journal, 
London, patalpino daktarų 
F. Prescott ir Margaret 
Basden straipsnį. Tiedu gy
dytojai priėjo išvados, jog 
iš visų moteriškų karščia- 
gamių sunkų geriausių pa
sėkų duoda HėxąStėrol dip- 
ropionate. Gydytojas su 
švirkštu' įleidžia moteriai į 
raumenis 12.5 mg. (miligra? 
mų) to preparato, ir pienas 
krūtyse dažnai iš karto už
truksią, nuo to vieno įleidi
mo, ypač, jei vaistą įčirški 
grfeit, tuoj po gimdymo. Per 
pirmas tris dienas tas vais
tas irgi veikia gerai, bet 
tenka jo ir antrą ir trečią 
kartą leisti, kol pienas iš
nyksta.

Nieko kita daryt nerei
kia: nei krūtuvaržyt, nei 
vidurių liuosdwnei moters 
troškint. Jeigu pasitaiko pa- 
sivėluot: pienas jau atsira
do, jau kelios dienos po gim
dymo, — tai tada prisieina 
to preparato moteriai į 
raumenis leisti ilgiau, bent 
keletą dienų. Preparatas 
šiaip nieko bloga moteriai 
nepadaro. Jis ir šiaip dau- 
giariopai naudingas lytinių 
liaukų moteriškas prepara
tas. - -

Tai atsitiko neseniai prie 
Lukšių. Balti, apskriti ru
dens debesys kaip sniego 
gniūžtės kabojo viršum lau
kų. Buvo visiškai tylu ir 
ramu. Vakaruose retkar
čiais trinktelėdavo baterija 
ir vėl nutildavo. Karo vie
sulas persirito per apylin
kes ir valstiečiai jau pradėk 
jo užsimiršti čia buvusias 
mūšius.

Apie dešimts kilometrų 
nuo Lukšių į rytus laukuose 
dirbo talka. Keliolika dešim
čių vyrų, moterys baltomis 
skarelėmis, paaugliai.

Ūž lygių dirvų, čia pat, 
matėsi juoda miško siena- 
didieji Kazlų Rūdos miškai.

Staiga pasigirdo lėktuvo 
motoro ūžimas. Lukšių apy
linkės valstiečiai pakėlė gal
vas. Iš pilkojo debesio pa
sirodė juodas lėktuvas. Jis 
apskrido didelį ratą aplink 
dirbančiuosius. Paskui dar 
vieną ir dar... Moterys ir | 
vaikai susidomėję žiūrėjo į 
viršų.' Lėktuvas, atrodė, lyg 
ką pametė čia, žemėje, jų 
tarpe ir dabar j ieškojo.

Niūriai urzgianti mašina 
įjutolo ir atrodė, kad vėl pa
sislėps debesyse. Bet ji greit 
apsisuko ir tada pasileido 
žemyn.

Žmonės suprato, kad čia 
kažkas negera.

— Vokiečiai! — suriko 
mergaitės.

Ir žmonės pradėjo bėgti 
į'mažą šilelį, galulaukėj. 
Pasigirdo plonas, ištęstas 
staugimas. Greit blykstelėjo 
smulkios bombos. Jos nu
krito į dirvą ir ištaškė že- . žemyn.

pėsi, buvo retas ir nedidu
kas. Ir siaubas apėmė žmo
nių širdis. Moterys išbėgda
vo iš miškelio, vėl grįžo at-

medžių, o vokietis iš viršaus 
kapojo ir kapojo retą miš
ką, gaudydamas besiblaš
kančius žmones.
^šb-baisi gyvų žmonių me
džioklė užtruko apie pen
kias minutes. Aiškiai buvo 
matyti, kad lakūnas džiū
gauja ore. Jis įmantriai iš
kildavo, apsisukdavo, ir vėl 
puldavo ištiesęs plonus 
sparnus. Kartais jis taip že
mai praskridavo, kad buvo 
galima pamatyt ant liemens 
baltą, didelę raidę V ir ša
lia skaičių 4. Pro stiklinę 
uždangą matėsi jo galva ir 
keturkampiai statūs pečiai. 
Ir tiksliai, varinėdamas pro 
galvą šiurpiai staugiantį 
lėktuvą, vokiečių lakūnas 
gainiojo Lukšių valstiečius. 
Jis šaudė į juos ir skrajojo 
ilgos pėdsakinių kulkų juo
stos.

Dvi moterys buvo sužeis
tos ir jų baltuose drabu
žiuose matėsi kruvinos dė
mės. Ir likusiems atrodė vis
kas išspręsta. Nei pasislėpti, 
nei įlįsti žemėn nebuvo ga
lima.

Staiga ore atsirado ant
ras lėktuvas. Jis užgriuvo 
ant pirmojo ir pralėkė pro 
jį kaip meteoras.

Abu staigiai pradėjo kilti, 
paskui suktis ratu. Girdėjo
si greitas kulkosvaidžių ka
lenimas. Nei minutės netru
ko ir vienas iš jų pasileido •

Lukšiečiai matė, kaip pra
laimėjęs oro dvikovą blyks
telėjo į žemę ir iššoko iš jo 
skaidrios ugnies stulpas.

Per tris minutes visa tal
ka buvo nukritusio lėktuvo 
vietoje. Pro šalį praskrido 
nugalėtojas raudonarmiečių 
naikintojas, o žemėje degė 
ir raitėsi vokiško lėktuvo 
skardos.

Tik už pusvalandžio ugnis 
prigeso, žmonės galėjo pri
eiti arčiau ir pačiupinėti 
taip greit galą radusios bai
sios vokiškos mašinos lieka
nas. Iš oro pirato lėktuvo 
beveik nieko neliko. Tik 
krūvelė geležies ir dvi odi
nėmis blauzdiftėmis apmau-

mę. •
Moterys .ir jaunuoliai su

bėgo1 į šilą. Kai kurie vyrai 
valstiečiai, jau tarnavę ka
riuomenėje, atsigulė griove
liuose. O tuo tarpu juodas 
lėktuvas švystelėjo, praėjo 
pro galvas ir apsisukęs vėl 
kartojo puolimą.

Dabar jau aiškiai žmonės 
matė, kad tai vokiškas lėk
tuvas, nudarytas tamsiai 
ruda spalva, su juodais kry
žiais ant ilgos išsitiesusios 
uodegos.

Oro banditas išmetė ke
lias bombas, bet jos niekam 
žalos nepadarė. Dabar jis 
pradėjo medžioklę iš kulko
svaidžių. Prastaugė pro šilą 
ir apipylė jį kulkomis. Apsi- tos nudegusios hitlerininko 
suko, grįžo atgal ir vėl ka- kojos.
jtojo.

Šilelis^ kūf moterys slė
A. Vaitkus.

“Tiesa”
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Du Broliai Aleksiiinai 
Karo Tarnyboje

LITHUANIA’S NEW WAY
Latest news from Lithuania is that the trade unions have re-established 

their 'organizational apparatus, that the trade union committees in the 
factories and elsewhere are again functioning and are helping the govern
ment to carry through its programme of re-building the country, which 
the Nazis have devastated. —

Lithuanian partisans played a leading part in the fight for national in
dependence during the occupation of Lithuania by the Nazis, 
trade unions during this time, found®-----------------------------------
a way to work in secret and were-as described in the pamphlet 
the backbone of the resistance 
forces, 'rtie “TIESA” gotten out by ,Lithuania.” In 1941, 
the trade unions and other secret I tator reviews the pamphlet thusly: 
publications found their way into I When, in June 1940, President 
the hands of the Lithuanian people,1 Smetona fled and a new Govern- 
at the time when the Nazis placed Į ment was formed in Lithuania, new 
the penalty of death upon the head ■ elections were ordered, with civil 
of anyone who dared touch such rights for all, including the soldiers, 
publications. When Maria Melnikai-; It was this time, that Anna Louise 
tis, the twenty-year old girl parti-; Strong, arriving for the day, in 
san leader, was executed by the Kaunas, en route for Moscow, de
Nazis because she refusod to name i cided to stay a week, and finally 
her partisan comrades, 
partisans sent the family of Maria1 
a copy of the illegally i 
“TIESA” with details of 1 
heroism and that the Soviet govern- constitutionally without destruction 
ment of the USSR had placed her, of life or property. This thing had 
name among the heroes of the never happened before.” 
Union of Socialist Soviet Republics. I Many of the political prisoners

The partisans helped the Red Ar-į released by the new Government 
my drive the Nazis from Lithuanian had been imprisoned for trade union 
soil. The Lithuanian quislings we're activity.
driven out together with the Nazis, themselves immediately into the re
Today the resistance forces are in- building of the trade unions. Anna 
tegrated in the government. And Louise Strong’s story of her visits 
therefore, in Soviet Lithuania, the: to various factories in Kaunas and 
people do not have to face the same thex provinces and the vivid account 
problems aš do the resistance forces she gives of meetings she attended 
in Greece, in Belgium and elsewhere

And the 
-------’----  

__________ ..... __ by 
Į Anna Louise Strong “The New 

one common-

Lithuanian į remained a month. As she says:
“Lithuania had become important, 

published, A sovereign State was changing 
Maria’s 'from capitalism to socialism quite

Naturally, they threw

where factory committees were
where the people’s leaders have to formed and the new trade uniops 
carry on a struggle for a part in established, are amongst the most 
the administration of their liberated | living and interesting pages of hęr 
lands. It is without difficulty and l',~* 
with the support of the Lithuanian 
people that the Lithuanian Soviet 
government passed the new land 
decrees according to which quislings 
get no land, and those who wilfully 
aided the Nazis receive only 5 hec
tors of land. ■ ... _ - , .

The basis for this peaceful set-' for weeks, singing did not cease in 
tlement of internal life in liberated j the streets of Kaunas... Meetings, 
Lithuania, was established in 1940, demonstrations, succeeded each

' pamphlet.
There were hectic scenes in Kau

nas in the weeks proceeding the 
election of the People’s Parliament.

“Never in any land,” wrote Miss 
Strong, “in the USSR, in Spain, in 
China, have I seen a whole people 

: so swiftly come alive. Day and night

demonstrations, succeeded each

GREETINGS FROM 
SOVIET LITHUANIA

JUSTAS PALECKIS,
Chairman of the Presidium of the Lithuanian Supreme Soviet sends 

New Year’s greetings to Lithuanian Americans.
We shall not forget the aid received from Lithuanians in America at 

the beginning of thb war, for people of Lithuania who evacuated into the 
Soviet Union. We are receiving this aid now, after the Red Army has 
liberated Lithuania from German oppression. From deep down in our 
hearts we thank Lithuanian Americans for that aid. Your aid is a highly 
noble act, especially now, when Soviet Lithuania, which has been de
vastated, is working hard to rehabilitate her economy in the village and 
the city.

I extend best wishes for healths
Lithuanianand good luck to

Americans for 1945. My wishes in
clude the hope that the deadly ene
my of our nation and the enemy of 
all civilized mankind, be completely 
crushed in the year 1945 and that 
fascism be totally swept away. I 
am sure that this year entire'Lith
uania will be liberated and Memel 
too, and that our Republic will be
gin anew its life towards happiness 
and progress.

some 
New 

made

Greetings from Commisar for 
Foreign Affairs.

Paul Rotomskis, who until 
months ago, was with the 
York Soviet Consul, has been
the Commissar for Foreign Affairs 
of Soviet Lithuania. In “Tiesa” he 
published New Year greetings to 
Lithuanian Americans:

My best wishes to all my Lithua
nian friends ond all Lithuanians in 
the USA. Tell them that I cherish 
memories of them. Upon return to 
my country, I *was emotionally 
moved upon seeing the awful des
truction ^lone by the Hitlerites, and 
by the great numbers of our people 
who suffered from the Nazi terror. 
Seeing all this, I am confirmed in

my belief that the Red Army has 
saved the Lithuanians from com
plete annihilation.

Greetings ffrom the Chairman of 
the Council of People’s Commisars 
of Soviet Lithuania M. GEDVILĄ.
My best wishes to Lithuanian 

Americans. Tell them that the Hit
lerites have horribly devastated our 
country. We are deep in work to 
re-build what the Nazis destroyed. 
We have removed the debris, we are 
repairing and re-building. We have 
made much progress. Besides smal
ler shops, more than 100 large fac
tories are already working. The 
power stations in Kaunas, Vilnius 
and other places are in working or
der. We have repaired thousands of 
demolished houses. Over 40,000 
Lithuanians have again received 
land, livestock apd agricultural ma
chinery. We have re-established ma
ny educational and cultural institu
tions. The other Soviet republics 
have aided us tremendously in our 
work. We all earnestly desire that 
the enemy be beaten soon fri 1945, 
and thereby peace be assured so 
that we may extend our constructive 
work into the far future.

CIO’s NO-STRIKE PLEDGE
WHEREAS, the working men and women of this nation desire above 

anything else to exert all their effort and energy toward achieving 
maximum production of war materials. The CIO, at the outset If this war, 
gave its no-strike pledge, which it has religiously maintained;

WE recognize that a strike or stoppage of work, frequently provoked 
by management or caused by the weaknesses and delay of government 
agencies, must necessarily interfere with this effort for all-out production 
and to that extent actually assists our enemies and endangers the life of 
those men and vomen on the battlefronts fighting the Axis armies;

LABOR does not regard its no-strike pledge as a bargaining matter 
with our nation. To the contrary, we recognize that the enemies of our 
war effort would constantly seek to provoke labor into engaging in strikes 
and that there are employers who, for their, own personal profit, would 
endeavor to take advantage of our war situation and attempt to exploit 
labor regardless of the impact of their policies upon the war effort. This 
has involved sacrifices by labor to assure continuous and maximum pro
duction of war materials for our armed forces; now, therefore, be it

RESOLVED, That the CIO hereby reaffirms its solemn pledge that 
until we have accomplished a complete and absolute destruction of the 
German and Japanese military forces there can be no question of our 
basic responsibility to the nation to continue intact our no-strike pledge.

Each member and leader of organized labor must make it his respons- 
iiblitč to discharge with scrupulous care this sacred obligation.

WE must recognize that for the duration of the war all issues in dis
pute between labor and management must be adjusted through the peace
ful means of collective bargaining, mediation, or through disposition by 
the National War Labor Board.

FURTHER, we must recognize that to assure the prosecution of the 
war program and to prevent special groups from exploiting labor or bene
fiting from the sacrifices of others, organized labor has the task of 
mobilizing the people on the legislative and political fronts behind a pro
gram designed to meet the basic economic problems arising out of the war 
and to protect the Interests ofthe common people.

other, marching of workers, bands... 
it was not yet clear in what form 
the demand of the people would 
crystalize. Some of the marching 
workers bore the slogan ‘Lithuania 
the Thirteenth Soviet Republic’; 
these banners steadily increased.”

And so on for days, until the 
election itself, in which 95.5 percent 
of tbe total electorate took part 
and;> registered an overwhelming 
triumph for the people’s democracy 
and' until the first meetings of the 
People’s Parliament, when Lithua
nia was declared a Soviet Republic 

______ tUe to, apply forand Jt'he decision nrt 
admission to thę US

The “Tiesa” which under the gal
lows of the Nazis, rallied the people 
to resist the German oppression, is 
.today coming out in Vilnius, the 
capital city of Lithuania, and is 
playing a big part in mobilizing the 
Lithuanian people to help cleanse 
the earth completely of the menace 
of Nazizm. According to the copies 
of the “Tiesa” received in the USA, 
the Lithuanian people are again 
marching, singing in the streets of 
Kaunas, in celebration of their new 
victory. The factories are beginning 
to work again, and the land is be
ing cultivated again to serve 
factories with raw materials 
the people with food. Schools 
universities have been opened, 
opera, the movies, dance groups 
choruses, symphony orchestras 
populated again, by the Lithuanian 
people who have immersed them
selves into the hard work of re
building their devastated country, 
sure in their belief that this work 
will Help them build the edifice of 
a better and happier life which they 
commenced in 1940, but which the 
invasion of Lithuania by the Nazis 
interrupted for three years. The Na
zis ravaged their land; t he Nazis 
tortured, killed and enslaved the 
people; but the Nazis could not and 
did not extinguish, but conversely, 
heightened the spirit and the crav
ing of the Lithuanian people to con
tinue the work for which they laid 
the basis in 1940. With the other 15 
Soviet republics by our side, says 

the future of our people
Margaret Cowl.

the “Tiesa,” 
is assured.

the 
and 
and 
The 
and- 
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STATISTIC: The nation’s popul
ation on July 1, including service 
men and women overseas, reached 
a record high of 138,100,874, a rise 
of 6,400,000 since the 1940 census. 
The Census Bureau, releasing the 
figure last week, attributed the in
crease to (1) excess. of births over 
deatths, (2) a rise in immigration.

THE DUTY OF ART

poetry enriched the conscious- 
of all Soviet peoples. The Rus- 
nation is the first in our fa- 
of nations because it is the 
at: the outposts of liberty. It

can
that 
and 
arts 
are

By I. EHRENBURG
Our country, Russia, the Soviet 

Union is an example of national 
multiformity. If the Uzbeks and 
Kazakhs, Tartars and Armenians, 
Georgians and Bashkirs heroically 
fight side by side with Russians, it 
is because our country has perform
ed the miracle that was the dream 
of philosophers and saints of all 
ages: the ideal of brotherhood has 
become flesh and blood of our citi
zen.

The paintings of Georgian artists, 
the melodies of Armenia, the theat
rical art of the Ukrainians, the 
dances of the Uzbeks and Tadjiks, 
these are the flowers of national 
art that bloomed forth in this vast 
multi-complexioned land.

To us the poems of Rustaveli and 
“Jangar” had been revelation. The 
poems of Isakian and Rylsky en
riched Russian poetry just as Rus
sian 
ness 
sian 
mily 
first
has earned this place not through 
self-adoration, but through self-sa
crifice. To the viciousness and mo
roseness of fascism we counterpose 
humanenes, love and inner unity in 
the magnificent multiformity of 
tongues and manifestations of feel
ing.

We must constantly see before us 
the face of the Hitlerite which is 
to be the bulls-eye that we are to 
hit without a miss; it is the embo
diment of everything that is hateful 
to us. There is not and there 
not be anything among us 
would remind of the arrogant 
abominable racism. We in the 
are responsible for much, we
closely tied up with the conscience 
of the people. The frontline fighter 
view a landscape reads poems or 
listens to asymphony in an entirely 
different manner than he did three 
years ago. His heart today is shield
ed with armor from doubt and fear, 
yet it'is bared to colors, sounds, 
words which shake human con
science. ,

Our duty is to fan hatred for evil 
and to intensify the thirst for the 
beautiful, the good, the just. More 
than on one occasion in the history 
of mankind had art been degraded 
to serve as a decorator in the house 
of evil and an entertainer at the 
feast of tyrants. Today, when our 
nation is fighting in the vanguard 
of other nations — friends of free
dom — against barbarism, against 
the inhumanity of Hitlerite Germa
ny, the muses shed their light upon 
the advanced positions, sustaining 
and inspiring the soldier. A mortal 
combat is in progress for freedom, 
for human dignity, for beauty, for 
art. _______

šie du jaunuoliai orlaivinin- 
Ikai Albertas ir Juozas Alek
siūnai, yra sūnūs Adomo Alek- 
siūno iš South Bostono. Jie bu
vo vieninteliai Aleksiūno vai
kai, kurie, nelaukę pašaukimo, 
įstojo tarnybon liuosnoriai.

Albertas Aleksiūnas

Albertas yra baigęs Boston 
English High School, buvo ga
bus moksle. Dabar jisai randa
si San Diego, Calif.

Juozas Aleksiūnas

Juozas taip pat baigęs tą 
pat mokyklą, kaip Albertas ir 
dar vienus metus lankė Bos
ton University, iš kur išėjo tik 
dėlei to, kad įstot į kovotojų 
už pasaulio demokratiją eiles. 
Jisai yra instruktorium aviaci
joj ; randasi Floridos valstijoj. 
Beje, apie trys savaitės atgal 
Juozas, grįždamas iš Bostono, 
pasisvečiavus pas tėvą, sustojo 
dienai Brooklyne pas savo tė
vo jaunų dienų draugą P. šo- 
lomską; ta proga aplankė ir 
Laisvės įstaigą.

Jaunuolių tėvas, Adomas 
Aleksiūnas, paeina iš Palapiš- 
kių kaimo, Aukštadvario vals
čiaus, Trakų apskr. Motina, 
Petronėlė Gruzdzevičiūtė, ku
ri mirė apie pusantrų metų at
gal, paėjo iš Užuguosčio mies
telio, to pat valsčiaus.

Linkiu Albertui ir Juozui 
sveikiem sugrįžti su pergale!

P. š.

Biržai Karo Veiksmų 
Audrai Praūžus

kad geriau galėtų darbuotis 
Tarybų Lietuvos labui.

Sužaloti banko ir pašto rū
mai. Elektros stotis smarkiai 
nukentėjusi.

Naujieji tarybiniai valdžios 
organai turi kurtis ant griuvė
sių. Stinga reikalingiausių dar
bo priemonių, tačiau, nežiū
rint to, atkuriamasis darbas 
skubiai varomas į priekį.

Vokiečių agitacijos įbaugin
ti kai kurie gyventojai buvo 
išbėgioję, bet dabar, matydami 
tą niekšingą melagystę, renka
si į savo pirmykštes vietas. 
Jąu susirinko dalis Biržų teat
ro aktorių ir netrukus pradės 
normaliai dirbti.

Ypač sveikintinas buvusio 
Jancono malūno darbininkų 
kilnus užsimojimas atstatyti 
malūną.

Nors karas visiems gyvento
jams pridarė daugybę skau
džių nuostolių, tačiau gyven
tojai neaimanuoja, bet imasi 
atstatomojo darbo. Jie džiau
giasi atsikratę vokiškojo jungo 
ir su tvirtu pasitikėjimu žiūri 
į ateitį. Pasirodo, kad vokiško
ji priespauda neįstengė pa
laužti biržiečių tvirto nusista
tymo prieš vokiečius. Taip pi
lietis Petras Kaziliūnas net 
trejus metus laikė žemėse už
kasęs Lenino ir Stalino por
tretus. Dabar nuo jo kuklaus 
namelio sienų žvelgia susimąs
tęs Leninas ir šypsosi su mažu
te mergyte-pioniere Stalinas. 
O tokių susipratusių piliečių 
Biržuose tikriausiai yra ir dau
giau.

Eidamas pastebiu tarp griu
vėsių betriūsiantį pusamžį vy
riškį. Prieinu, ir žodis po žo
džio įsišnekame. Tai Juozas 
Ladyga.

— Na, ar gera buvo prie 
vokiečių gyventi ? — užklau
siu jį.

— Kur tau, — atsidūsta jis, 
— visokiems bazių vedėjams 
ir spekuliantams gal ir buvo 
gera gyventi, bet tiktai ne 
mums, darbininkams. Paibeliai 
nematę tokio gerumo. Tiek 
velniui, tiek vokiečiams ber
nauti — tas pats gerumas, — 
nusikeikė pilietis, ir pasilenkęs 
vėl ėmė raustis laužo krūvoje.

Prie plento sutinku besiil
sinčią senutę Šileikienę. Ir ši 
senutė, kurios turtą sudaro tik
tai gumbuota lazda ir mažutis 
ryšulėlis menkniekių, džiaugia
si sulaukusi naujos santvarkos 
ir su' ašaromis akyse sako :

— Taip, taip, nors senatvė
je susilauksiu geresnio gyveni
mo.

Tolumoje dusliai sudunda 
patrankos, padangėje pra
skrenda plieniniai sakalai, pri
mindami mums dar neseniai 
pro Biržus praūžusį uraganą, 
ir vėl ramu. Laukuose valstie
čiai spėriai dirba susitrukdžiu- 
sius darbus, valo išlikusį der
lių ir, rodos, kad karo nė ne
būta. Ir tokiu momentu-širdis 
nejučiomis siunčia nuoširdžią 
padėką Raudonajai 
kuri mus išvadavo iš 
okupantų jungo.

(“Tiesa”) —

Armijai, 
žiauriojo

Širvėnas.

Šiurpūs Vokiškųj ų Okupantų 
Darbai Utenoje

Graži saulėta diena, švelnus 
vėjelis pūsčiodamas bėga be- 
bręstančiais vasarojaus lau
kais, lyg nustebęs stabtelėja 
ties sudegusiomis sodybomis ir 
skuba nerūpestingas sau to
liau, dainuodamas visiems ne
nusibostančią džiaugsmingą iš
silaisvinimo dainą.

Einu lieptais ir žaviuosi po 
mano kojomis ošiančiomis ban
gomis ir nė nepajuntu, kaip 
pasiekiau Biržus. Jau iš tolo į 
akis krinta niūrus vaizdas; 
Biržų, galima sakyti, kaip ir 
nebėra. Kiek padoriau atrodo 
tiktai miesto pakraščiai, bet 
ir jie smarkiai apgriauti, o 
miesto centras pavirtęs į ištisą 
didžiulę laužo krūvą.' Kur be
pažvelgsi, visur stūkso niūrūs 
namų griuvėsiai. Miestą išgrio
vė besitraukdami vokiškieji 
barbarai.

Pradžios mokyklos ir gimna
zijos rūmai nukentėję kiek 
mažiau. Nors langų stiklų nė
ra, bet sienos užtat išliko. Ne
trukus čionai šimtai jaunuolių 
vėl galės semtis mokslo šviesą,

Amerikiečiai įsiveržė į St. 
Vith,. paskutinę tvirtą vo
kiečių poziciją, rytinėj Bel
gijoj.

Praeitą ketvirtadienį So
vietai buvo už 250 myk nuo 
Berlyno, o šios savaitės ant
radienį jau tiktai 137 myk

To PROVIDE ENOUCH 
UliD FATFORTHe 
MOUNTAINS OF SUP
PLIES, MUNITIONS, 
MEDICINES NEEDED 
ON EVERY BATTLE* 
FRONT. . .

TO GET ENOUGH FOR THESE

■ LOCK BUITIM Ml*A TAHITI

TURN tn EVERY DROP " USED 
FAT ron CASH w EXTRA 
RATION POINTS,

.......... I ■■

Rašės Kalnelis — 9000 
Kankinių Kapai

Didelį skausmą, didelę pa
giežą giliai slėpė Lietuvos že
mė. Praėjo trejų, metų kruvi
no siaubo naktis. Atsikėlė Vil
niaus Paneriai su šimtu tūks
tančių kankinių, štai, čia da
bai* kyla Utenos Rašė su 9,000 
tokių pat aukų.

Rašė — gražus Utenos lau
kų kampelis. Čia šilas, čia krū
mokšniais apaugęs upelis. To
liau aplinkui —. ramūs valstie
čių vienkiemiai ant apvalių 
kalnelių.

Šiandieną iš tų, vienų iš dau
gelio, Utenos kalvelių iškyla 
9,000 lavonų. Iš smėlio iškyla 
žiaurios mirties agonijoj su
stingusios rankos, kurios dabar 
šaukia atkeršijimo visą pasau
lį tam dvidešimtojo amžiaus 
barbarui.

Vos tik įsmigo pirmieji kas
tuvai į kalnelio smėlį, vos tik 
sujudo geltonas smėlis ir per 
Utenos apylinkes praėjo bai
saus atminimo šiurpas.

Argi anomis, tamsiomis ute
niškių dienomis, nėjo iš lūpų į 
lūpas ši baisi ir kruvina šio 
kalnelio tragedija? Kas dėjo
si ant šio smėlio — apie tai 
pasakojo iš lūpų į lūpas tik pa
šnabždomis ir su dideliu siau
bu. Ilgais žiemos vakarais tos 
istorijos siaubas sukaustydavo 
uteniškius. Kada ramaus vals
tiečio ar darbininko trobelėj 
užgesdavo mažą taukinė lem
pelė — niekas dar iš jų ne
miegodavo. Vis baimingai 
klausydavos, ar nepasibels ir į 
jų duris ši šiltu krauju sutep
ta ranka, žmonės laukė ryto, 
žmonės laukė išsivadavimo iš 
tos kruvinos nakties.

Dviejų trijų, metrų gilumo ir 
80 metrų ilgumo lygiagrečiai 
einą grioviai ir daug kitų kva
dratinių duobių lauke ir pačia
me šjle, aiškiai žymu, nes <ten 
susmukęs giliau dirvonas. Čia, 
štai, užkastos Utenos, Užpalių, 
Vyžuonių ir kitų valsčių vokie
čių nužudytos aukos.

Kastuvai verčia smėlį. Ant 
kranto jau iškelta ilga eilė su
stingusių, sauso smėlio iščiulp
tų, lavonų. Drabužiai ir jų 
spalva dar aiškiai galima iš
skirti. Prie lavonu sudėti ras
ti pas juos daiktai. Išskleistos 
jų, nosinės, šalikai, siūlų špūle- 
lės. štai prie vieno lavono guli 
rtiaža maldaknygė, štai, pasai
— aiškiai matyti savininkų pa
vardės ir vardai. Iš griovio iš
nešami lavonai vienuose^ marš
kiniuose. Daug lavo'nų viela 
surištomis užpakalyje ranko
mis. Iškeliami moterys, vai
kai... štai vaikiukas kokių 3 
metų. Jis savo nekaltoj ranku
tėj dar tebelaiko akmeniuką.

Daugumai lavonų kiaušai su
skaldyti kulkų. Baisių dalykų 
nupasakojo apylinkės gyvento
jai:

—Atvarydavo juos iš miesto 
ne vieškeliu, bet tiesiog per 
dirvonus, eilėmis stumdavo gy
vus į griovį ant užmuštųjų ir 
ten juos šaudydavo iš automa
tų, — pasakoja jie.

Drg. Mitalas Jonas, kurį su 
draugais iš kalėjimo atvaryda
vo užkasti lavonus, pasakoja, 
kad jie matydavo, kaip kilno
davosi smėlis nuo kvėpavimo 
gyvų palaidotų. Užkasėjai pra
šydavo tų žmogžudžių, kad jie 
judančiuosius pribaigtų. Jie ei
davo pagal griovį su automa
tais ir kur smėlis judėdavo — 
šaudydavo į tas vietas.

—Ten aukščiau ant kalnelio 
juos nurengdavo ir nuaudavo,
— pasakoja vienas senukas, — 
paskiau su kuolais mušdami 
per nugaras vydavo į pakalnę, 
į griovį. Budeliai surišdavo į 
ryšulius savo aukų drabužius 
ir pareidavo namo.

—Kai šaudė kelias motinas, 
jų vaikai žaidė toliau ant 
kranto smėliu. Budeliai pagrie
bė juos už kojų, ir sumetė gy
vus į duobę, — pasakoja bu
vęs užkasėjas Jonas Bernotas, 
kurį vokiečiai įtarė palankumu 
tarybinei valdžiai. Tarp kitų

jis užkasė vokiečių sušaudytą 
Vyžuonių kunigą Ragauską.

—štai, šitoj vietoj jis turi 
būti, — parodė kastuvu Ber
notas, — atsimenu, jis buvo 
dryžuotom kelnėm ir juodu 
švarku.

Kunigas surastas. Ateina iš 
Utenos miesto Skukauskas, se
nas pražilęs tėvas ir ašaroto
mis akimis jieško savo sūnaus. 
Kiek tokių Skukauskų šiandien 
verkia Lietuvoje iš skausmo, 
keikdami vokiškuosius oku
pantus, išžudžiusius tūkstan
čius mūsų krašto žmonių!

Juozas Kasčiūnas.

MARIJAMPOLĖ

Remontuojami Butai
—Kadangi karo metu dalis 

miesto pastatų nukentėjo nuo 
bombardavimų ir didele dali
mi liko be stiklų, todėl yra di
delis trūkumas langams stiklo. 
Kiek buvo rasta vietinių atsar
gų, tai viskas buvo sunaudota 
įstaigų langų remontui, bet ir 
tai teužteko vienai kitai įstai
gai. Dabar imamasi priemonių, 
kad artimiausiu laiku trūks
tamą kiekį stiklo būtų galima 
parsigabenti iš kitų rajonų.

Be to, vyksta ir visas kitas 
kapitalinis įstaigų bei privačių 
namų remontas.

Veikia Pirtis
— Susiorganizavusi mieste 

statybos kontora pradėjo savo 
darbą. Jau suremontuota ir 
atidaryta naudojimui okupan
tų apgrobtoji miesto pirtis, ku
ri pirmoj vietoj aptarnauja 
Raudonosios Armijos kovoto
jus, darbininkus ir tarnautojus. 
Taip pat skubiai remontuoja
mos apgadintos įmonės ir gat
vės.

Steigiama Nauja Biblioteka
— Prie LKP (b) Marijampo

lės miesto komiteto steigiama 
biblioteka ir skaitykla. Biblio
tekai literatūra surasta vietoje. 
Kai tik atsiras galimybės, nu
matoma biblioteką papildyti 
lietuvių autorių bei verstine so
cialistine moksline literatūra.

Tvarkoma Miesto Kanalizacija
— Nukentėjusi nuo karo 

miesto kanalizacija šiuo metu 
yra skubiai tvarkoma. Arti
miausiu metu kai kuriuose 
miesto rajonuose pradės veik
ti vandentiekis.

UTENA

Utenos Apskrityje Pasiruošta 
Mokslo Metams

Utenoje ir Anykščiuose pa
siruošė mokslo metams pilnos 
gimnazijos, o Malėtuose — 
progimnazija. Naujai įkurta ir 
galutinai sukomplektuota Už
paliuose progimnazija. Utenoj 
įsteigta 18 komp. 2-jose pra
džios mokyklose. Apskrityje 
veiks gana stambus skaičius 
pr. mokyklų. Be to, Utenoje ir 
Anykščiuose įsteigta po vieną 
amatų mokyklą, šioms mokyk
loms dar jaučiama instruktorių 
stoka. Visos mokyklos darbą 
pradės laiku.

Įsteigti ir jau pradeda veiki
mą vaikų darželiai Utenoje, 
Molėtuose ir Anykščiuose. Vai
kų namai steigiami prie mies
telių paliktuose ūkiuose. Ten 
bus priimami priešmokyklinio 
amžiaus, žuvusiųjų partizanų 
arba likusieji be globos vaikai, 
kurių tėvai dalyvauja Tėvynės 
kare.

Utenoje veikia skrajojanti 
artistų trupė. Joje dalyvauja 
ir keletas Kauno operos solis
tų. ši trupė dabar lanko karių 
ligonines. Trupė, be meninių 
parengimų, taip pat dar turi 
tikslą išaiškinti ir nušviesti su
žeistiesiems kariams hitlerinin
kų, okupacijos laikotarpį ir pa
darytus vokiečių žvėriškumus 
Tarybų Lietuvoje.

Iš Lenkijos ir Silezijos na
ciai perkrauste 50,000 talki- 
ninkiškų belaisvių gilyn į 
Vokietiją.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
Lietuva Pasiekė Laisvę

(Tąsa)
Važiuojame toliau. Milžiniškas grio

vys, kaip kardo kirtis eina per laukus. 
Jis keturių metrų gylio ir keturių su 
puse pločio. Griovio krantai statūs kaip 
siena, o apačioje blizga vanduo. Ir tuojau 
už griovio vėl nesibaigiančios spygliuotų 
vielų tvoros, apkasų grioviai, vėl kliūtys 
ir vėl apkasai. Šakomis ir šiaudų gubo
mis apdengti kulkosvaidžių lizdai. Iš kal
niukų žiūri juodos angos, kur kyšojo pa
trankų gerklės.

Mažas kelių susikirtimas. Jo viduryje 
stovi su vėliavėle judėjimo reguliuoto
jas. Klausiu kelio. Atsisveikinimui jis me
ta trumpą pastabą:

— Iš kelio neišsukite. Neliks nei jūsų, 
nei mašinos.

Artėjame prie Šakių. Iš šalikelių bėga 
baltos eglinės lentelės. Jose mažiukas už
rašas: “Nuo kelio ašies atminuota 50 
metrų.”

Tūkstančius minų vokiečiai paklojo 
aplink Šakius. Prieštankiniai grioviai, 
įvairaus tipo vielų tvoros, į žemę sukal
ti basliai, užmaskuoti lizdai ir tranšė
jos ugnies ir geležies žiedu buvo apsupę 
šį Lietuvos miestą. Mirtimi dvelkė zona, 
kuri ėjo per laukus, giraites, nudegintas 
sodybas.

Stropiai čia buvo pasiruošta vokiečių. 
Kiekvienas kupstas ir kiekvienas likęs 
kelmas čia buvo išmatuotas ir apžiūrėtas. 
Vokiečiai prisišaudė iš leųg 
kiųjų kulkosvaidžių, pastatė
vo begalinį skaičių prieštankinių patran
kų ir minosvaidžių. Buvo nuspręsta — 
kas pakils ir pabandys pereiti per šią 
mirties dykumą — turės būti sunaikin
tas. Kas drįs žengti priekin—turės kris
ti ir surasti kapą. Tačiau mirties žiedas 
buvo perlaužtas ir sutriuškintas. Žvėriš
ka jėgos sintezė, — sukaupta, įrengta ir 
veikianti — sudužo. Raudonoji Armija 
čia tapo nugalėtoja.

Ir jau toli už Šakių bilda storu balsu 
mūsų gaubicos. Miestas vėl laisvas ir į 
jį grįžta gyventojai.

Dairomės, kur Šakiai. Dideli* akmens,

.un
ika

plytų ir sutrupinto betono luitai vartosi 
aplink. Prie daržiuko stovi moterėlė su 
krepšiu. Ji kapstosi po griuvėsius, kažko 
jieško, pakelia, vėl numeta. Vokiškasis 
siauba dar jos veide. Bet ji, po ilgų mė
nesių, jau drįsta vėl nusišypsoti:

— Pradėsiu gyventi, — sako šakietė 
Giedrutienė. — Va... liko tik šis krepšys 
ir kelios bulvės.

Iš Šakių beliko tik griuvėsių kalnai. 
Net kaminai ir ti&> čia sudaužyti ir nu
griauti. Pakraščiuose stovi atskiri na
mai. Bet jiems nuplėšyti skardų stogai, 
išimti langai, išneštos durys.

Gyventojai, kurie traukia į miestą, pa
aiškina:

— Ir čia visus vokiečiai išvarė. Kai 
miestas liko tuščias — hitlerininkai visa 
laužė, draskė ir vežė į savo bunkerius.

Daug tų garsiųjų bunkerių surandame 
aplink Šakių miestą. Štai Šilgalių miške
lis. Po pušų šaknimis buvo įrengta vo
kiečių pilys. Čia kilimais išmuštos sienos 
ir grindys. Visur stiklo langai. Stalai nu
krauti indais, priversti bulvių ir grūdų 
sandėliai... Vokiečiai manė čia žiemoti, 
manė ilgai ir sočiai gyventi.

Pro šalį praeina raudonarmiečių dali
nys. Toliau rieda su baltu dūmeliu vir
tuvė. O paskui ją žaliuose rūbuose bū
rys vokiečių. Visi kaip vienas vaikėzai, 
aštuoniolikos ir devyniolikos metų. Juos 
lydi mosuojančiu automatu ant krūtinės 
mūsų vyrukas. Pilotė pakreipta šonan, 
veidas nuo mūšio ir saulės varinis, žings
nis greitas ir tvirtas.

Išsilenkiame prie susprogdinto tiltelio. 
Per naujai pastatytą slenka vakar, pusėn 
sunkvežimiai, cisternos, žmonės ir gink
lai.

Nors jau beveik tamsu, bet priekyje 
kanonada vis rūstesnė. Už miškų pra
deda raudonuoti pašvaistės. Tai triuška 
paskutinės mirties zonos, kurias aplink 
save aptvėrė vokiečiai. Didysis atsiskai
tymas ritasi į ten, kur gimė ir kur turės 
numirti nusikaltėliai.

(Bus daugiau)

Bayonne, N. J
Mūsų Kvota, 6 Nauji Nariai, 

Turi Būti Įvykdyta
LLD 212 kuopa, po ilgos va- 

kacijos, rengiasi prie veikimo. 
Jau atlaikyti du susirinkimai, 
perrinktas komitetas, ir nors 
tos pačios ypatos pasiliko ko
mitete, bet persikeitė darbais, 
tad, manau, kad komitetas bus 
gyvesnis. Taipgi visapusiškai 
buvo išdiskusuota ALDLD 30 
metų gyvavimo sukaktis, ir jos 
nuveikti d,arbai apšvietos sri
tyje. Ir iš šių diskusijų pasiro
dė, kad LLD per 30 metų yra 
atlikusi, milžinišką kultūros 
darbą. Kiek daug yra pasklei- 
dus apšvietos lietuvių tarpe, iš
leisdama net 51 knygą įvai

raus turinio! Be to, išleidžia 
mokslinį žurnalą šviesą, įvai
riais reikalais lapelių.

Suėmus viską į daiktą, tai 
yrs milžiniškas kalnas mokslo, 
apšvietos. Ir šią visą brange
nybę apie 6,000 narių gavo už 
labai mažytę mokestį, užsimo
kant tik $1.50 į metus.\

Toliau, peržvelgus Bayon-

nes lietuvių koloniją, Laisvės 
skaitytojus, ir palyginus su 
LLD 212 kuopa, tai pasirodė, 
kad maža dalelė tepriklauso 
prie šios taip vertingos drau
gijos. Tad, broli lietuvi, ypa
tingai Laisvės skaitytojau, pa
siklausk pats savęs, kodėl iki 
šiol neprisirašei prie Amerikos 
Lietuviu Darbininku Literatū
ros Draugijos? Neątidėliok ant 
toliau, įstok tuojau, dabar ge
ra proga, nes dabar tęsiasi 30 
metų gyvavimo sukakties ju- 
bilėjinis vajus, ir naujas na
rys gali įstoti be įstojimo mo- 
kesties, tik užsimokėdamas 
metinę mokestį $1.50 ir į ap
skritį 5 centus, viso^$1.55. Ir 
dar gali pasirinkti bile knygą 
iš pirmiau LLD išleistų knygų, 
kaipo dovaną!

Tad, drauge, bile vakarą 
tave aplankys kuris nors LLD 
212 kuopos narys ir pakalbins 
prisirašyti prie LLD 212 kuo
pos. Tai neatsisakyk.

Sekr. P. Janiūnas.

lu prie jų dar- 
išgali. Vestuves
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Amerikos lakūnai vėl 
bombardavo Nagoyą Japo
nijoj.

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

VILNIES
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LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N

KALENDORIUS
1945 METŲ

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

Dailiosios 'Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
PerpaAtą užsisakantiems po vienų, kaina 40c.
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Pagirtinas Pavyzdys
Su pradžia šių metų pradė

jo naują gyvenimą drg. Bar
bora Lamsargienė, apsivedė su 
rusų tautos žmogum Simon 
Kovalchuk, su kuriuo ilgą lai
ką draugavo. Abudu draugai 
priklauso darbininkiškoms or
ganizacijoms 
buojasi, kiek
buvo laisvos, kur buvo suėję 
keletas abiejų draugų ir drau
gių bei pažįstamų.

Kadangi draugai, Barbora 
ir Simon yra darbininkiško 
judėjimo draugai, tad ir čia 
nepamiršo darbininkiškų rei
kalų ir parinko aukų dėl Ru
sijos nuo karo nukentėjusių 
žmonių. Aukų sudėjo sekami 
dalyviai: B. ir S. Kovalchukai 
$10, K. Sewchuk $5, B. Shew- 
chęnko $5, F. Kawriga $5, S. 
Wischuk $2, Ch. Mayson '$2, 
C. Wasulevsky $2, W. Polchin 
$£, S. Romon $1, M. Shew- 
chenko $1. Viso sumetė 35 do
lerius ir pasiuntė į Russian 
War Relief fondą. Reikia iš
tarti daug ačiū aukavusiems ir 
laimingo bei draugiško sugy
venimo draugams Barborai ir 
Simon Kovalchukams.

Juozas.

PIRKITE KARO BONUS!

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

Iš sopų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau <su ame
rikoniškais. Rei
kalui /esant ir 

.padidinu tokio 
, dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

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

Tel. GLeninore 5-0191
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Išsikasė Duobę
Lietuviškas priežodis; ne

kask kitam duobės, kad kar
tais pats į ją neįkristum, yra 
labai teisingas ir tankiai rei
kalingas panaudoti. Tas paly
ginimas labai tinka ir vietos 
lietuviškiems pro-fašistukams, 
kurių čia yra keletas. Jie vie
šai kalba už demokratiją ir 
statosi save dideliais demokra
tais, bet jų darbai visada ir vi
sur fašistiški ir akiplėšiški. 
Jie visur bando gązdinti žmo
nes Sovietų Sąjunga, bolševi
kais ir (kitais tos rūšies nudėvė
tais baubais, bet žmonėms tas 
jų tauzijimas jau atsibodo ir 
nebebijo to baubo — bolševiz
mo.

Čia jie buvo išvystę didelį 
skandalą prieš LMD parengi
mo ‘komisiją, kuri susidarė iš 
pažangių žmonių. Jie per vie
tos Lietuvių žinias, Naujienas 
ir Keleivį rėkė, putojo, būk 
minima komisija apgavingu 
būdu partraukė iš Chicagos 
Abeką, slaptai apmokėjo jam 
kelionės lėšas, apgavo daini
ninkus, ir t.t., ir taip be galo, 
žinoma, nieko panašaus nebu
vo, ir tie peckeliai tai gerai ži
nojo, bet jie buvo užsimanę 
sukelti tarpe LMD narių ir 
abelnai Pittsburgh© lietuvių 
nepasitikėjimą prieš progre
syvius vietos žmones.

Bet tas jiems labai nepavy
ko, jie ne tiktai nehustatė vie
tos lietuvių prieš pažangius 
žmones, bet patys sukrito į 
purviną duobę, kurią jie kasė 
progresyviams.

LMD savo metiniame susi
rinkime, laikytame sausio 14 
d., 1945 m., vienbalsiai nuta
rė pasmerkti tuos visus netei
singus rašymus ir jų rašytojus, 
pasiunčiant tiems laikraščiams, 
kuriuose tilpo minimi šmeižtai 
atatinkamą jų pasmerkimą ir

Gerai, kad LMD nariai pa- 
žįsta tuos fašizmo teisinto,]'us 
ir rėmėjus, prisidengusius de
mokratu skraiste, v

Kasa Kitą Duobę
Tie patys peckeliai pradėjo 

pulti J. K. Mažukną per tuos 
pačius laikraščius. Už ką jie; 
dabar pradėjo pulti Mažuk
ną? Už tai, kad. Mažukna vie
šai išstojo viet. kliubuose prieš 
davimą pinigų visokiems Ame
rikos lietuvių ponų ir kunigų 
suorganizuotiems neva Lietu
vos žmonių naudai komite
tams. Tie mūs fašistukai da
bar prikibo prie Mažuknos už 
tai, kam Mažukna, kalbėda
mas prieš pinigų davimą ALT, 
pavadino juos raketieriais. Kas

gru-yra raketieriai? Tai yra 
pė žmonių, kurie sudaro pla
ną, kaip apgavingu būdu iš
gauti iš žmonių pinigų. Jie pa
renka gražų, prakilnų, tikslą ir 
atsišaukia į žmones, prašant 
tam tikslui paremti pinigų; 
žmonės, nemanydami, kad kas 
galėtų pinigus naudoti kam ki
tam, nesigaili pinigų, duoda, 
bet tie raketieriai naudoja tuos 
pinigus visai kam kitam, negu 
jie sako aukotojui. Tai ir pasi
daro raketas.

Dabar, ar čia suorganizuoti 
lietuviškų ponų komitetai yra 
rakėtieriški ? Taip. Pavyzdžiui, 
jie iš žmonių prašo drabužių 
ir pinigų Lietuvos žmonėms, 
bet jų nesiunčia Lietuvon, lai
ko sukrovę, tankiausia, bažny
tinėse svetainėse, pūdo ir kan
dims šeria. Tai raketas. Tų 
pačių ponų ir kunigų suorga
nizuoti fondai neva gelbėti 
lietuvius, pasitraukusius nuo 
karo (jie sako, ištremtiem^) 
Sovietų Sąjungon, o tuos pini
gus sunaudojo įsteigimui neva 
žinių biuro New, Yorke, per 
kurį visaip teisina hitlerinin
kus, o bjauriausiai niekina So
vietų Sąjungą ir Lietuvos žmo
nes, kurie kovoja bendrai su 
Raudonąja Armija prieš ger- 
klepjovius hitlerininkus. Tai 
raketas. Amerikos Lietuvių Ta
ryba, suorganizuota neva ko
voti už nepriklausomą Lietuvą 
ir reikalauja Amerikos lietu
vių sudėti tam tikslui mažiau
sia 52 tūkstančius dolerių. Jie 
žino, kad jie- Lietuvos neatva
duos, nes Lietuva jau atvaduo
ta. Bet jiems reikia pinigų šer
ti tuos ponus, kurie čia atbė
go sykiu su Smetona per Ber
lyną. Tai yra raketas.

Tai ko draskosi mūsų pec
keliai dėlei Mažuknos teisingo 
ir tinkamo apibudinimo tų ra- 
ketierių ? Ar jie to viso neži
no, nesupranta? Jeigu taip, tai 
jūs esate paskutiniai politiniai 
vėplos. O jeigu žinote ir vis- 
tiek tiems raketieriams pade
date, tai jūs esate ne geresni 
už tuos visus poniškus apgavi-

kus. * Ir Amerikos lietuviai, 
anksčiau ar vėliau, pasiųs jus 
visus kartu, kur jums priklau
soma.

Dar dėlei vieno dalyko tie 
-mūsų peckeliai grąsina Ma- 
žuknai. Girdi: SLA turi savo 
konstituciją ir įstatus ir už to
kį apšmeižimą, Mažukna gali 
papulti po jais ir t.t. Matote,, 
kada tie peckeliai atsimena 
SLA ir kitas konstitucijas ir 
įstatus. Tik tada, kada kas 
nors ir kaip nors pasako tei
sybę apie tuos apgavikus ir ra
le etierius. Jie visi pamiršo apie 
konstitucijas ir įstatus tuomet, 
kuomet tie ponai per pereitus 
SLA rinkimus, taip sakant, 
korė visus šunis ant Mažuknos, 
peržengdami visokias taisyk
les ir padorumo ribas, net su- 
mušdami Mažukną. Tai tada 
jiems nerūpėjo konstitucija ir 
įstatai. Ar ne taip darė Smeto
na Lietuvoje, hitlerininkai Vo
kietijoje, trockistai Ispanijoje, 
ir t.t. ?

žinoma, ne man prisieina 
ginti Mažukną, jis pats apsi
gins, kada jis norės ir matys 
reikalą, ir ne tuo tikslu aš šį 
straipsnelį rašau, kad Mažuk
ną apginti. Bet tam, kad paro
dyti vietos lietuviams darbi
ninkams, kas ir kokie yra fa
šistų pastumdėliai lietuvių tar
pe, kad prie progos pasielgtų 
su jais taip, kaip pasielgė 
LMD nariai.

Išdykęs Vaikas.

.1. 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

Klausimai ir 
Atsakymai

Gerbiami Draugai: Teik
sitės paaiškinti, ar Latvijos 
sostinė Ryga atimta iš vo
kiečių, ar ne? Rodos, buvo 
rašyta, kad tapo išlaisvinta. 
Jeigu išlaisvinta, tai kada 
buvo išlaisvinta?

Draugiškai,
Frank Gerickas.

Atsakymas.,
Tarybinės Latvijos sosti

nė buvo Raudonosios Armi
jos išlaisvinta 1944 metų 
spalių 13 dieną.

Buy More Bonds
LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR AL IN®)

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTU UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKAS'

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

.f k
»i

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6728.

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- 
cijantams.)

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

T Lietuvių Kuro Kompanija
£ Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
| kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
S sunkus pristatymas anglies.

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 Mčšlažarnės Ligos, Inkštų 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 užtikrins 
tinkamą gydymą.

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

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

(Isist. 28 m.)

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

BROOKLYN, N. Y.

, M 4

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

t

ii .;
Mm

NOTARY 
RUBLIO

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 ORAND ST

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

K

*. . 5?
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Šimtai Kareivių Įkalinta 
Už Vagystes

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
nusmerkti kalėt iki gyvos 
galvos.
i’iy-

716-to gelžkelinio. batalio
no kortiandierius puik. W. J. 
Marlin tapo paleistas iš tos 
tarnybos ir kitur perkeltas. 
Jis nešaukiamas teisman. 
800 to bataliono karių yra 
įkaitinti bei įtariami vagy
stėse. j -g a

Paryžiau kalėjimuose da
bar viso yra 1,301 Amerikos 
kareivis, 400 jų už armijos 
reikmenų vogimą ir parda
vinėjimą. Bet tai nedidelis 
“juodųjų avių” nuošimtis, 
atsimenant, kad Franci jo j e 
ir kitur vakarinio fronto 
srityje yra 2,000,000 ameri
kiečių.

Kai kurie kareiviai, prisi
vogę gazolino, cigaretų ir 
kitų armijos reikmenų, pa
bėgo su kariniais trokais ir 
šaudo į armijos policinin
kus, kurie mėgina juos su
stabdyt. Už galioną gazoli
no mokama 2 doleriai juo
dajame markete.

Jugoslavijos Premjeras Gal 
Išstos prieš Karalių

London. — Pabėgėlis Ju
goslavijos karalius Petras, 
pasirodo, kol kas tik prašė 
savo premjerą dr. Subasičių 
pasitraukt, bet dar forma
liai jo nepavarė. Jeigu Pet
ras galutinai pašalins Suba- 
sičių* ir sudarys tik savo į- 
rankių ministerių kabinetą, 
tai Subasičius gal su visu 
senuoju ministerių kabinetu 
persikels į Jugoslaviją ir su
darys bendrą valdžią su 
maršalo Tito vadovaujamu 
Komitetu Tautai Laisvinti. 
Taip Subasičius jau yra ne
tiesioginiai pasakęs. Jis rei
kalauja artimiausio bendra
darbiavimo su Sovietų Są
junga, Jungtinėmis Valsti
jomis ir Anglija, o nejpripa- 
žįsta emigraciniam karaliui 
Petrui sauvališkos teisės tik 
jam pačiam skirti savo pa
vaduotojus, iki jugoslavai 
išsirinks pastovią jiems tin
kamą valdžią.

Vokiečiu Silezijoj Sovietai 
Užėmė Svarbius Miestus

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rytinės Vokietijos Rheinu. 
Odras yra rimčiausia gam
tinė skerspainė kelyje į Ber
lyną.

Dabar Sovietų kariuome
nė gręsia apsupti Silezijos 
miestus Breslau, Hinden- 
burgą ir Beutheną, kurių 
fabrikai ir kasyklos paga
mindavo apie penktadalį 
Vokietijos plieno ir anglies.

Išmušdami vokiečius iš 
Karlsmarkto, sovietiniai ka
riai perkirto priešams gele
žinkelius tarp Breslau ir 
Hindenburg, Gleiwitz ir Be- 
uthen miestų.

Kiti ^Ukrainos Pirmosios 
armijos^ daliniai, į pietus ir 
pietų rytus nuo Krakovo, 
atvadavo daugiau kaip 450 
gyvenamųjų vietovių pieti
nėje Lenkijoje.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, sausio 28 d., Wash

burn Hall, 321 Maine St., įvyks 
svarbus masinis mitingas, Lenino 
mirties paminėjimui. Programoj bus 
rodoma svarbi filmą — Soviet Me
dicine at the Front. Pradžia 8 v. v. 
Prašome dalyvauti šiame svarbiame 
mitinge. Rengia Communist Poli
tical Assoc

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 26 d. sausio, 7:30 <v. v., 
155 Hungerford St. Draugės, malo
nėkite dalyvauti, bus metiniai pra
nešimai iš mūsų darbų, apkalbėji
mas įvykstančio parengimo, taipgi 
bus vilnų mezgimui parsinešti. — 
V. K., sekų (20-21)

(21-22)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. ruošia parengimą, 

švietos reikale. Įvyks sausio 28 d., 
3 vai. dieną. Liet. Taut. Namo Salė
je. Bus įdomi paskaita, kurią išpil
dys D. G. Yusius, iŠ Bostono. Po 
paskaitos bus draugiškas pasikalbė
jimas šių dienų gyvenimo reikaluo
se. Kviečiame lietuvius dalyvauti, iš
klausyti pralegento kalbą. — Kom.

(20-21)

ap-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

help wanted—Male
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

help Wanted—femaLe
REIKALINGOS MOTERYS •

Mūsų ligoninėse, kuriose gy
domi civiliniai žmonės, tebėra 
viena slaugė 12-kai pacientų.

Bet yra viena ligonine Niu
jorke, kurioje veikia 826 slau
gės, o pacientų tėra tik 743!

Taip pareiškė majoras-gene- 
rolas Norman T. Kirk, genera
linis chirurgas.

Argi tai ne skandališkas 
reiškinys!

Nelaimė pas mus kyšo tame, 
kad vieniems tenka perdaug, o 
kitiems — nieko!

Pasitaiko net ir taip, kad 
šuva, lyg generolas, vežamas 
kariuomenės lėktuvu, o karei
viai iš to paties lėktuvo varo
mi laukan dėl vietos stokos!

Toki reiškiniai puldo mūsų 
karių moralą!

Wilkes-Barre, Pa.
Dar Serga

Draugė Valukiene, sirgus 
per penkis mėnesius, ir sveika
tai neinant geryn, pasidavė 
operacijai, kuri padaryta sau
sio 23, 1945.

Randasi Wilkes-Barre Gene
ral Hospital. Rašant arba klau
siant draugės Valukienės, 
klauskite Jessie Wall.

Linkiu greitai pasveikti.
Draugė.

VYRAI
ŠTAI JUMS PROGA ĮSIGAUTI

Į BŪTINĄ PRAMONĘ
PAPRASTI DARBININKAI 

APVALYTOJAI 
MAŠINISTAI - TOOL MAKERS 

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
GERA ALGA PASTOVŪS DARBAI

Geroš Darbo Sąlygos moderniniame fabrike. 
PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP.
829 NEWARK AVENUE, ,

ELIZABETH, NEW JERSEY (23f

VALDŽIA NUSPRENDĖ NU
MUŠI DRABUŽIŲ KAINAS
Washington.— Kainų Ad

ministracija ir Karinės Ga
mybos Taryba atrado, kad 
drabužių kainos per' kelis 
paskutinius mėnesius buvo 
be reikalo pakeltos 6 iki 7 
procentų. Tos valdinės į- 
Staigos susekė, jog drabužių 
verslininkai tarėsi dar 15 
procentų juos pabranginti.

? Kainų Administracija ir 
Karinės Gamybos Taryba į- 
sakė drabužių biznieriams 
numušti tuos 6-7 procentų 
pabranginimus per keletą 
sekamų mėnesių. Tais įsa
kymais būsią sutaupyta 500 
milionų dolerių Visiems a- 
merikiečiams.

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas 

jvyks sausio 28 d., pas Krečius, 211 
W. Coal St., 2 vai. dieną. Visi drau
gai malonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi bus 
nauja valdyba renkama 1945 me
tams, o svarbiausia tai užsimokėti 
duokles. Pereitus metus visi draugai 
užsimokėjo. — P. Eidukevičius, Sek.

(20-21)

SO. BOSTON, MASS.
Kviečiame visus Am. Liet. Piliečių 

KJiubo narius ir nenarius dalyvauti 
susirinkime. Kurie norės prisirašyt, 
galės įsirašyti be jokio įstojimo. 
Įvyks 28 d. sausio, 2 vai. dieną, 376 
W. Broadway, (ALP kambaryje). 
Mes norime turėti kuo daugiausia 
narių, ir per šiuos metus nuveikti 
naudingų darbų kaip pereituose me
tuose, tad visi skaitlingai dalyvauki
te susirinkime. — Kviečia Narė.

(20-21)

CLEVELAND, OHIO
Vietinis Liet. Page 

rengia draugišką sueigą, šeštadienį, 
sausio 27 d., 7:30 v. 
Salėje, 987 E. 79 St. 
karėlio eis Lietuvos 
mai, todėl kviečiame

Ibos Teik Kom.

v. Brbwn Leaf 
Pelnas šio va- 
žmonių para- 

___ ___  ____ 7___  visus dalyvau
ti, linksmai praleisti laiką ir kartu 
parmoti nuo karo nukentėjusius Lie
tuvos žmones. — Rengėjai. (20-21).

GIRARDVILLE, pa.
ALDLD 124 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. sausio, 1 vai. dieną. Kviečiame 
visus narius dalyvaut'i, atsiveskite ir 
naujų narių. Yra svarbių dalykų ap; 
tarti, taipgi svarbu užsimokėti duo
kles. Susirinkite pas A. Dambaus- 
ką. (20-21)

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

Gyvenimas ir Darbai ........ —
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka _ ___ ......
Duktė Gyvena Pūstynėje ........... —___
Burykla 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, Ditlis .....
Karves, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta I 
Kapitonas Velnias, 400 pusL>......... I
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais .... ...........................
Istorija Abelna, 500 pusi......................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

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

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .._ 
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi- 
ifaiigot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ......................

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

be kito pagėlbos ...................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti .

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

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS 
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..............
Nuo Kosulio, Kokliušo,' Dusulio, .....
Vyriškumo Pataisymui ................. ..
Moterų Mėnesinių Reguliatorius . .....
Vidurių Liuosuotojas ...................... .....
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapinti 
lovoj, po .................................................
Nuo užsisenėjusio kataro. Hay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ...................... ..
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .....
Nuo romatiškų sausgėlų .....................w
Plaukų augintojas, prašalink .............

pleiskanas ............. ...........................
Palangos^ Trcjanka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...... .

užteršimo .........................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubrūžijimų..........
įsikirtimų ir t.t. ..........................

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPKNCKRPORT. N. Y.

50c
15c
10c

30c
25c
25c
25c
25c

25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25c 
$1.25

20c
25c
35c

$2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

$1.00

85c
60c
60c
85c
60c
60c

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

$1.25
85c

$1.25

MEDUS

iiTiTT.iliiriiW;

DYKAI
Išbandykite Deksnio Galingą Mostį. 
Naujai pagerinta ir sudaryta pagal 
vėliausius mokslo išradimui, iš to
limų, skirtingų kraštų svieto, viso
kių žolių šaknų, aliejų, turi savyje 
stebėtinai galingą šilumą, šildyda-

ma galingai greit pagelbės nuo 
ReumatišKo skausmo, Rankų ir Ko
jų skaudėjimo, Dieglių, Nuovargio ir 
Šalčio. Tūkstančiams pagelbėjo ir • 
tamsta! pagelbės. Nieko nelaukda
mas tuojaus siųsk Šį pagarsinimą, 
pdraŠęs savo antrašą, ir atlaikysi 
Deksnio Galingos ftlosties išbandy
mui DYKAI.
Pavardė.......................................................
Gatvė ir numeris.......................................
Miestas valstija.

DĖKENS OINTMENT CO.
P. O. BOX 666. ICEWARK 1, N. J.

'KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

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

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 flž % galiono, $4.00 už 
galioną. Gav§ medų jūs pasimokė- 
Site Ejq>resi^| ūŽ pėrsiūntimą.

Taipgi gatifė užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
4S-42ii:i— 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

VIRŠAMS VYRAI
PATYRĘ

PRIE KOMERCIJINIŲ 
TRAILER 

VIRŠŲ TAISYMUI
TAIPGI

SANDĖLIO RŪMUI VYRAS
Gera Alga 

Pokarinė Ateitis 
Laikas ir puse virš 40 valandų.

KREIPKITĖS
THE TRAILMOBILE CO.
58 MONTGOMERY ST.,

NEWARK, N. J.
PRISILAIKOME WMC TAISYKLIŲ

REIKIA APVALYTOJŲ
$30 I SAVAITĘ
Nuolatinis Darbas 

Moderniškas Fabrikas
I. D. WATCH CASE CO.

137-11 90TH AVE.
JAMAICA, L. I.

(24)

NELAVINTI FABRIKUI
DARBININKAI
Lengvas Darbas 

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas

I. D. WATCH CASE CO.
137-11 90TH AVE.

JAMAICA, L. 1.
(27)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mf g. Co. 
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(27)

VYRAI
Būtinoms Pramonėms 

Nudlatinis Darbas 
Reikalaujama Paliuosavimo Paliudijimo

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

IRONSIDES 6-7700

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI 

Dirbti Skalbykloj. 
THRIFT LAUNDRY 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN. 
HEGEMAN 3-3200.

(21)

VIRTUVEI
VYRAS AR MOTERIS

Abelnai Pagalbininkai
Orlaiviu Kafeterijai

Gražios Darbo Sąlygos. Gera Alga.
Nemokamai Valgia.

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės Tuojau.
AMERICAN EXPoltT

AIRLINES '
Mariftb Base, LaGuardia Field.

.. ................. . (22)

OPERATORIAI
ANT SEKSINŲ DARBAS. 

SINGER SEWING MAŠINA.
GĖRA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
OLITA LADIES GARMENT, INC.

15 WAVERLY PL., N. Y. C.
________________________________

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa* 
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

VYRAI VYRAI
Sandelyje, Masiieth, L. I. 

BŪTItfA PRAMOKĖ 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

Abelnai Uždarbys $55 iki $60 j Savaitę.
Pokarinė Rroga.

E. D. GIBERSON & CO.
57th St. & Grand Ave., Maspeth, L.I.
______________________________

VYRAS
AMŽIAUS 39 AR VIRŠAUS

ABELNAI PAGELBININKAS
BENDROVĖJE VIRTUVIĖJE

$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)

OPERATORIAI 
Prie Viena Adiita Siuvamų Mašinų 

GERA ALGA 
NUOLAT x 

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

MITCHELL 2-3826
(20)

MECHANIKAI IR MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daliai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreinkitės

STUART AUTO SALES
356 Boulevard, Bayonne N. J.

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

..... <27)

APVALYTOJAS
Dėl Fabriko 

Nuolatinis; Gerą Alga 
Daug Viršlaikių 

Dabar ir Po Karo
FRED GRETSCH MFG.

60 BROADWAY 
BROOKLYN.

________________________________________________ (22)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pus? 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71*4 c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
Gręžiamojo preso operatoriai, latlio 

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

Aukščiausios algos, vakacijos.
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIF’TER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.
........ ...  (21)

LAIVŲ VALYTOJAI
PAGELBININKAI,
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

. (22*
NEFORNIŠIUOTI APARTMENTAI 

APARTMENTAS DVIEJŲ KAMBARIŲ NE
MOKAMAI PRIDEDANT NEDJDELĘ AUGĄ. 
TURI PRIŽIŪRĖTI BŪDINGĄ, ŠILUMĄ IR 

TT. 8 ŠEIMŲ. KLAUSKITE PO 
572 — 5TH AVĖ.

TOOLMAKERS 
LATHE DARBININKAI

IR PIRMOS KLASĖS PILNI MAŠINISTAI
Akuratnam Mašininiams ir Įrankių darbui. 

Aulištds algdfe mbkdhtd.
CLARE TOOL CO,

136-137 Jackson St. Newark, N. J.
... ..—*... ■ .os)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakllitpama

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN'S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(80)

MERGINOS!
18-35

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITE 

51 DIENOS 
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų. 

NUOLATINIS DARBAS! 
POKARINĖ PROGA!

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS!

JULIUS SCHMID, INC. 
439 WEST 55TH STREET 

NEW YORK CITY.
, <2T>

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.

,  (27)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

” Valandos 12 :30 P.M.
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon
SEKMADIENIAIS

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
.■ (30)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
i 7

(30)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
- . ■ -(23)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

TROKŲ VAIRUOTOJAMS
KREIPKITfiS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS.,

NELAVINTOS FABRIKUI 
DARBININKĖS 
Lengvas Darbas. 

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

I. D. WATCH CASE CO. 
137-11 90TH AVE. 
JAMAICA, L. I.

RAŠTININKES
Užbaigusios High School

REIKIA KELETOS
GERA ALGA

40 VALANDŲ SAVAITĖ
ELLAY 

229 — 4TH AVENUE 
11-tos Lubos.

(23)

OPERATORES
ANT BLOUSES IR DICKIES

Uždirba iki $50 j Savaitę 
5 DIENŲ SAVAITĖ

SEKŠINŲ DARBAS NUO KAVALKŲ 
ASTORIA 8-1257

27-11 21st St., Astoria 
HAVEMEYER 6-5991

40-08 Junction Blvd., Corona, L. I.
■ ■ ■ ■ • ■ ■ , -.....................  (tD

MOTERYS. 
LENGVAS DARBAS. GEROS ALGOS. 

KAJO NOVELTY CO.
390 Second Avenue, N. Y. C.• ■ . ...... xm

MERGINOS! MERGINOS! 
MERGINOS!

Gręžiamojo preso operatorės, lathe operatorės, 
inspektorės.

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

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J. (2i)

REIKIĄ SUPERINTENDENT — JANITOR, 
id šeimų namas. Karštas Vanduo. Garu Šil
doma. 4 kambariai ir alga. Telefonuokite 

TRIANGLE 5-6255 arba SLOCUM 6-8255.

MERGINOS — 16 IKI 28
DARBAI

SU ATEIČIA PAS
SEARS

UŽSAKYMŲ ISPILDtTOJOS 
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.
■ (2»)

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

PHILADELPHIA, PA. ,,
<20

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

Mūsų skaitytojai raginami 
temti tuos bizhierius, kurie 
skelbiasi Laisvoje.

'■■'Ji
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Šeštas puslapis
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Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtadienis, Sausio 25, 1945

Laisvės Suvažiavime Ture 
sim Tolimų Svečių

Bostoniečiai praneša, jog jie 
savo specialiame dienraščiui 
Laisvei pasveikinti bankiete, 
įvykusiame pereitą sekmadie
nį, išrinko bostoniečių delega
tais žinomus darbuotojus D. 
Jusiu ir S. Rainardą. Ir dar 
priedams įduoda virš šimtinės 
mūsų suvažiavimui pasveikin
ti. I «

Be šių ir pirmiau skelbtų 
svečių, girdėjome, kad eilė ki
tų kolonijų rengiasi padaryti 
tą patį. Dėl karo sąlygų nega
lėdami masiniai važiuoti, visi 
susieina, susitaria ir pasiunčia 
nors atstovus. Iš vienur kitur:

pribus patys atskiri šėrininkai. 
Taigi, turėsime svečių.

Laisvės šėrininkų metinis su
važiavimas ir bankietas įvyks 
šį sekmadienį, sausio 28-tą, 
Grhnd Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne. Į abie- 
jus. kviečiami ir svečiai, visi 
dienraščio prieteliai. Pradžia 
suvažiavimo 10 vai. ryto, ban- 
kieto 6-tą vakaro, šokiai nuo 
7 ligi vėlumos.

Prašome visų bankieto tikie- 
tus įsigyti skubiai ,jeigu dar 
neturite. Jų kaina $2.50 (įskai
tant taksus).

Jauniausias Laisvietis 
Rašo Tėvams iš N.

Guinejos
Per tūla laika Anna ir Ro

jus židžiunai buvo susirūpinę, 
negaudami laiško nuo savo sū
naus Edwardo jau trečias mė- 
nesis. Dabar gavo nuo jo laiš
ką iš Naujosios Guinejos.

New Yorko CIO Prašė
i ;

Užkirti Wallace ,
New Yorko valstijos CIO, 

per savo prezidentą Louis Hol
lander ir finansų sekretorių 
Harold J. Garno, pasiuntė se
natoriams Mead ir Wagner 
prašymus balsuoti už Henry A. 
Wallace į komercijos sekreto
rius (m misterius).

Prašyme senatoriams unijis- 
■ tai sako, kad:

“Mūsų manymu, paskyri
mas Mr. Wallace yra vieninte
lis tikras būdas užtikrinti pil
ną darbingumą po karo ir 60,- 
000,000 darbų. Wallace pasky
rimas parodytų, kad adminis
tracija yra pasiryžus pilniau
sia išpildyti savo pažadą po
karinių darbų ir gerovės mūsų 
žmonėms.”

Transportininkai Taipgi Už 
Wallace

Transporto Darbininkų Uni- 
* jos pild. taryba savo mitinge 

pereitą antradienį pareiškė 
prezidentui Rooseveltui padė
ką, kad jis pripažino Wallace 
didelius nuopelnus vieningu
mui ir gerovei Amerikos žmo
nių. Jie pareiškė džiaugsmą, 
kad jis nominuotas į komerci
jos viršininkus. Apie jo tinka
mumą unijistai sako:

“Mes raginame visus senato
rius ir ypatingai senatorius 
Mead ir Wagner iš New Yor
ko greitai užgirti Mr. Wallace 
nominaciją, kad jis galėtų sa
vo Įrodytus talentus ir platų 
pramatymą panaudoti svar
biai pareigai įsteigimo pasto
vios nacionalės ir pasaulinės 
komercijos. Tada mes pasiek
tume geroviškos pokarinės 
ekonomijos ir 60,000,000 dar-

United Furniture Workers 
finansų sekretorius Max Per
low pastebėjo, kad visos re
akcinės jėgos Kongrese išsiri
kiavo prieš Wallace. “Dėl to,” 
sakė jis, “dar labiau svarbu, 
kad viening. jėgos ir visi tie, 
kurie tiki, kad karas gali būti 
laimėtas — militariškame, na
mų ir pokariniame frontuose— 
turi susivienyti paramai Walla
ce pasiekti komercijos viršinin
ko vietos ir duoti pilną para
mą prezidentui.”

Šimtai kitų unijų viršininkų 
reiškia panašią nuomonę, kaip 
čia minėtosios.

Vaikų Bėgimas iš Namy 
Sumažėjęs

Roose ve! tas.”

Susisiekimų Unijistų Balsas
Panašų susisiekimo srities 

unijistų sentimentą išreiškė 
American Communications 
Unijos finansų sekretorė Jose
phine Timms^savo pareiškime, 
kad:

“Jeigu norime turėti 60,- 
000,000 darbų pokariniu laiko
tarpiu, tą geriausia galime už
tikrinti paskyrimu Wallace j 
Komercijos Departmentą.”

Dingusių Asmenų Biuro vir
šininkas Cronin savo metinia
me raporte, paskelbtam perei
tą antradienį, sako, kad vaikų 
pabėgėlių skaičius New Yorko 
valstijoj sumažėjęs 9 nuošim
čiais. Jis mano, jog prie to 
prisidėjo Jaunukams Pagalbos 
Biuro veikla.

Biuro veikla susidėjo iš prie
žiūros jaunuolių. Jo veikėjai 
vaikščiojo po bilijardus, kar- 
čiamas ir kitas jaunamečių 
blogos įtakos vietas. Ten ras
tus jaunuolius perspėdavo, su
drausdavo, pasiųsdavo namo.

Tačiau vistiek dar daug 
jaunuolių pabėga iš namų. 
Pereitais, 1944 metais, dingę 
iš namų 2,183 jaunuoliai, tarp 
13 ir 17 metų amžiaus. 1943 
m. ,tokių dingusių buvo 2,729. 
Daugiausia jaunuolių prasiša
liną pirm prasidėjimo ar ką 
tik prasidėjus mokyklos sezo
nui.

Greta geros žinios raporte, 
buvo ir bloga. Pranešama, kad 
veneriškomis ligomis užkrėstų 
mergaičių esą daugiau 7 nuo
šimčiais. Aprokavimas darytas 
remiantis Times Square srityje 
suimtų jaunamečių tyrinėjimu.

Visų bendrai dingusių (jau
nų ir senų), kurių j ieškojime 
biuras dalyvavo
mieste buvę 10,312, užmiesty
je 18,480.

per metus

ŠĮ SEKMADIENĮ

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

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

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai iškaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

GRAND PARADISE SALESE I
318 Grand St., Brooklyn, N. Y,

kamp. Havemeyer St.
Vakarienė bus duodama 7-tą valandą vakaro, šokiai 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pertraukos..

Vien tik šokiams Įžanga 60c, taksai Įskaityti.

8-tas Siuntinys Lietuvos 
Žmonėms Baigiamas

EDWARDAS ŽIDŽIUNAS
Petty officer 3/c, signalman

Ed ward as Sidney-židžiūnas, 
buvęs jauniausias iš laisviečių, 
dabar pakeltas į petty officer 
third class—signalman, rašo 
tėvams, kad jis praleidęs ato
stogas Australijoj/ randasi N. 
Guinejoj ir laukia progos su
grįžti ant savo laivo, esančio 
Filipinų salose.

Edis tarnyste esąs labai pa
sitenkinęs, ypatingai tik ką 
praleistomis Australijoj atosto
gomis.

Laiške sveikina visus savo 
draugus laisviečius ir išreiškia 
viltį, kad, jei viskas gerai pa
vyks, tai apie Velykas jis pa
simatys asmeniškai su tėvais, 
sesute Rūta ir draugais.

Linkime Edžiui geriausios 
kloties tarnystėje ii- laimingo 
jo norų išsipildymo.

Rep.

Mire Frank Griffin, Žy 
mus Negras Vadas

Sausio 22-rą, New Yorke, 
po trumpos ligos, mirė Frank 
D. Griffin, žymus negrų veikė
jas, 37 -.m. amžiaus. Pašarvo
tas šermeninėj prie 137th St. 
ir 7th Ave., New Yorkę. Lai
dojamas 25-tą.

Griffin buvo gimęs Phila- 
delphijoj. Mokinosi Atlantic 
City ir pasižymėjo sporte. Į 
New Yorką atvyko 1931 me
tais, sąryšyje su Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo kam
panija už gelbėjimą 
ro vaikinų. 1936-40 
kotarpiu vadovavo 
judėjimui ir WPA 
kams,

Scottsbo- 
metų lai- 
bedarbių 
darbinin-

yra pasakęs daugybę 
prakalbų. 1941 iki 1943 metų 
laikotarpiu dirbo kailiasiuvių 
industrijoj ii- patapo veikliu 
unijistu.

Pastaruoju laiku buvo Neg
ro Labor Victory Komiteto šta
be ir vadovavo perstatyme di
džiųjų programų to komiteto 
masiniuose mitinguose, Gar.de- 
ne. Dalyvavo pagaminime Na
tive Sons programų, ėjusių 
mięstavoje radijo stotyje WN- 
YC per 26 savaites ir eilės ki
tų darbininkiškų-liajfdiškų pro
gramų- Parašęs" keletą scenos 
veikalų. Taipgi vedė kolumną 
Bridgehead laikraštyje New 
York Age.

Būta daugelio talentų ir 
darbštaus žmogaus, kad tokiu 
trumpu gyvenimu spėjo tiek 
daug nudirbti ir taip aukštai 
pakilti, kas nelengva bile kam, 
juo labiau mažumų grupės 
žmogui.

Paskiausiu jo pasirodymu 
publikoje buvęs dalyvumas 
prezidento' įkurtuvių baliuje 
pereitą šeštadienį, Golden Ga
te Ballroom, Harleme. Jis bu
vo pramogos direktorius.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto nariai džiaugsmingai 
kalba, kad, pagaliau, užbaiga 
Aštuntojo Siuntinio dovanų 
Lietuvos žmonėms jau nebe už 
kalnų. Gauta drabužiams “su
boluoti” mašina ir darbas bus 
atliekamas pačiame Drabužių 
Centre, 417 Lorimer St. Iš
vengsime laukimo prieiti prie 
RWR mašinų, kurios užvers
tos darbu visada, o ypatingai 
dabar, pačios įstaigos darbui 
didėjant, plintant. Jos,darbas, 
kaip žinia, taipgi buvo sutruk
dytas dėl buvusio jos sandėlyje 
gaisro.

Kaip Ruoštasi Prie Aštunto 
Siuntinio

Pradedant ruošti šį siuntinį, 
daugiausia buvo dėta pastangų 
gauti drabužių vaikams. Did
žiuma mūsų vaikų drabužius 
sunešioja veik visiškai, dėvėtų 
neatlieka davimui Lietuvai. 
Buvo atsišaukta, kad žmonės 
pirktų naujus. Kad sudarytų 
pundelius drabužių patys, o 
kas to negali- atlikti, kad įga
liotų komitetą nupirkti dova
nas.

Tam darbui buvo sunkumų. 
Tačiau dėl sunkumų niekas ne
palieka savo vaikus nuogus. 
Šimtai^gerų Lietuvos draugų 
panaudojo vieną ar kitą būdą, 
kad Lietuvos vaikai nesitiktų 
nuogi.

Stambesnių kliūčių buvo 
bent kelios:

Vajus Patalkė Į Minia
Nuo paskelbimo vajaus iki 

žiemos švenčių, kada norėta 
vajus baigti, bebuvo mažiau 
4 savaičių. O tai buvo kariams 
dovanų siuntimo paskutinės 
dienos ir pirkimosi . šventėms 
sezonas. Krautuvės užsisuku
sios miniomis. Lentynos užvers
tos blizgučiais, ko praktiško 
mažai ir prie to per minią ne
gali prieiti. Gi žmonės ilgai 
dirba, sunku surasti laiko su 
miniomis grumtis.

Geri Norai — Ne Viskas
Vajaus iniciatoriai norėjo 

taip pravesti reklamą, kad en
tuziazmas “pajudintų žemę”— 
nugalėtų minių spūstį, ne lai
ką, brangumą. Ir kad kiekvie
nas prisidėjęs gautų atitinka
mą kreditą, gautų greit. Deja, 
tas ne visai taip pavyko.

Buvo dienų, kad į Drabužių 
Centrą atveždavo po keliolika 
pundų. Vienuose naujos do
vanos, kituose dėvėti drabu
žiai, trečiuose abieji. Neper
žiūrėsi, neaprašysi. Peržiūrėti 
vienam — kelių dienų darbas, 
o desėtkams suėjus dirbti vis
ko neapmatysi ir visiems se
kretoriauti (prie kožno atski
ro pundo) nėra kur. Komiteto 
nariai džiaugiasi spėję pagau
ti aukotojo pavardę ir antra
šą.

naujos, o kurios senos. Iš šalies 
nors dalinai jas mačius norisi 
spėti, kad daug buvo specialiai 
pirktų Lietuvos vaikams. Matė
si labai vertingų praktiškumu 
ir davėjų širdingumu.

Pavyzdžiui, noriu priminti 
koletą į Moterų ApšVietos 
Kliubo susirinkimą atneštų 
pundelių: •

Ona Cibulskienė atnešė pun
delį 16 metų mergaitei—visą 
eilutę, nuo marškinių iki skary
tės. Parinkti patys geriausi, 
praktiškiausi, kad ilgai laiky
tųsi ir lengva būtų užlaikyti 
gražiais. įdėta daug pastangų 
ir lėšų, žiūrint į dovaną, vaiz
duotėje matai, kaip linksma 
pasipuošus mergaitė, tarsi 
drugelis, nuplasnojo laukais į 
mokyklą, jaunimo susirinkimą 
ar kurią kitą pareigą. Pati da
vėja anaiptol ne pertekliuje, 
jinai, kaip jūs ir aš, per ištisus 
metus dirba už duoną, o šiais 
metais viena likosi duonpelne 
šeimoje, nelaimei ištikus jos 
draugą darbavietėje.

Vienas pundelis iš vienų na
mų — puiku. A. Zablackienė 
atmaršavo su keturiais punde
liais — Antaninos ir Jurgio, 
Helenos, Adelės ir Prano Pa
kalniškių, mažametės France-

Kulikienė, J. ir Juozas Kalvai
čiai, M. ir Julius Kalvaičiai, V. 
Keršu lis, T. Lisajus.

O. Čepulienė, Emily Klimas, 
V. Palekcius, Virginia Skap- 
czynski, Kalvaitienė, J. Skir- 
mont, K. Meškėnas, S. Tamso- 
nienė, E. Kasmočienė, S. Sas- 
na.

Kitų miestų dovanos palie
kamos tni kolonijų korespon
dentams atžymėti.

Kaip minėta, tarp šių au
kotojų tūli yra sudarę po ke
lis pundelius, sudėję desėtkus 
naujų drabužiukų vaikams. Ki
ti yra surinkę ir atnešę dėvėtų 
drabužių po kelis kartus ir po 
daug, po kiek kas išgalėjo. Vi
siems prisidėjusioms komite
tas yra dėkingas, o Lietuvos 
žmonės bus dar dėkingesni. Už 
kokios savaitės tas gražus siun
tinys jau bus kelyje ir Lietu
vos sostinę Vilnių pasieks dar 
šia žiema -. * * ♦

nes Pakalniškytės. Jie> irgi visi 
rašto ar fabriko darbo žmo
nės ,\

Daug kitų kliubiečių atėjo 
nešinos pundeliais. Bet kad vi
sų kitų žmonių naujos dovanos 
nebuvo galima paskelbti atski
rai, tad ir keliolika žinomųjų 
lai eis trumpoje, bendroje visų 
dovanų sutraukoje.
Paskiausiu Laiku 8-tam Siunti- 
tiniui Atnešė Drabužių iš

Brooklyno ir Apylinkės Šie 
Draugai:

Dr. Sudarsky, Bekesanas, A. 
Kamaitis, K. Songaila, Otto 
Bittneris, John Krumin, Zaide- 
lis, M. Riskevičiai, K. Ručins
kienė, Felix Giedraitis, B. Hop- 
man, Eva Mizara.

Ona ir Stanley Titan is, F. 
Kazakevičienė, Joe Urbaitis, 
Frank Bepirštis, Victor Kurins- 
kas, Pranas Gražys, Joe Byron, 
M. Liepų šeima, M. ir J. Pur
vėnai, Mrs. Lukuski, Mrs. E. 
Keras, draugai Cibulskiai, 
Depsų šeima, Helen Cerlanek, 
Jonas Siurba, A. Kalakauskie-įer jj sukeltais Brooklyne karo

Pagelbininkė.

Amerikos žydų Kongresas

i

Grand Opening

nė, C. Bender, R. Reinhardt.
Ona Kazakevičienė, Helen 

Kalvaitis, S. Barkus, Uršulė 
šašienė, Mrs. Frances Cana- 
wick, Wm. Skuodis, M. Jakš
tienė, draugai M. Kazlauskai, 
A. Kamaitis, J. ir 
nai, Jonas Biršton, 
kienė, K. Reklienė, 
tautas.

V. Kazlauskaitė, 
tai, J. Stankaitienė, A. Kano- 
pienė, K. Milenkevičius, J. 
Metzger, O. Walmusiene ir M.

bonais, nupirkęs tris lėktuvi
nius ambulansus.

Įvyks

šeštadienį

Sausio 27 January
Bus Duodama Užkandžių 

VELTUI
8 v. v. iki 12 vidurnąkčio

Antanas Ratkus
neseniai įsigyjo naują lietuviš
ką užeigą (Bar & Grill) ir 
dabar kviečia visus savo prie- 
telius, pažįstamus į Prakilnų 
Atidarymą jo naujos vietos.

Antrašas:

nuo

427 WILSON AVENUE
Kampas MADISON ST., 

Brooklyn, N. Y.
(RIDGEWOOD-BUSHWICK SEK.)

Pakvieskite Savo Kaimynus!
(23)

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVėrgreen 7-6868

S. Tomso-
K. Petlitz- 
Jonas Nu-

J. Milman-

SUSIRINKIMAI
LPTK BROOKLYNO SKYR. 

NARIAMS
LPTK Brooklyno Skyriaus labai 

svarbus susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, sausio 25, 7:30 v. v. Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St. Bus rinki
mas valdybos 1945 m. Reikia už
baigti praeities darbus ir pasibrėžti 
naują liniją ateities darbams — rin
kimui drabužių ir kitokios pagalbos 
Lietuvos žmonėms. — A. Mureika, 
prot. rašt. (20-21).

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose Šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

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
tomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

r

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

Yra Puikių Dovanų

Dėl tos priežasties ir že
miau paduodamos dovanos ne 
•visos pažymėta, kurios buvo
r

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičių* su naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tcl.rt’Tagg 2-3842

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS: as

Susirgęs nervų pakrikimu, 
policistas Louis Alexy, 48 m., 
mirtinai susižeidė peiliu savo 
namuose, Bronxe. Mire vežant 
ligoninėn.

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

Deimantus jums belaukiant.Persodlnam
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 
Jules, Jurgensen.GREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROQKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

TFT

VERI-THIN RYTHM...17-jew*l Precision 

movement Smartly styled yellow 

gold Nied com ...... $33.75

ROBERT
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2178

*

(dtllffij
O

LIPTON Jeweler 

Brooklyn, N. Y. 
ATDARA VAKARAIS.

**' ’,v
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