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1933 motų sausio 30 dieną 
Hitleris buvo paskirtas Vokie
tijos kancleriu — ministeriu 
pirmininku. Tą dieną Hitleris 
pradėjo oficialiai Vokietiją 
valdyti ir jos liaudį tqrorizuo-
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ti.
Paskui Hitleris pradėjo te

rorizuoti ir pasaulį.
Dar paskui jis su savo go- 

vėdomis uždegė antrojo pa-
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saulinio karo gaisrą.
13-tieji valdymo metai, at

rodo, Hitleriui bus patys ne- 
laimingiausieji metai. Šiais 
metais yra lemta jam ir visai 
jo saikai vienaip ar kitaip 
prasmegti.

★ ★ ★

Hitlerį valdžion pasikvietė 
Ilindenburgas, tuomet buvęsj 
Vokietijos prezidentu. Hin-i 
denburgas su savo prūsiškųjų 
militaristų klika puoselėjo fa- 
šizmą-hitlerizmą, turėdamas i 
galvoje tai, kad ilgainiui Vo-| 
kietijai teks užkariauti pašau-1 
lis-

Šiandien ir Hindenburgo 
tradicijos eina velniop. Jam!
pastatytas žalgiryj (Tannen- 
berge) monumentas raudonar
miečių užkariautas. Hinden
burgo palaikus vokiečiai, sa
koma, kažin kur iš ten išve
žę. Hindenburgo vardu pava
dintas miestas Aukštojoj Sile
zijoj — Raudonosios Armijos! 
rankose.

Rytų Prūsija — Vokietijos 
militarizmo — junkerių — 
lopšys, Raudonosios Armijos 
baigiama valyti.

Be to, Raudonoji Armija 
(šiuos žodžius rašant) nuo 
Berlyno arčiau, kaip New 
Yorkas nuo Philadelphijos!

Vokiškųjų niekšų saikai,! 
atrodo, neužilgo bus kaput!

★ ★ ★

Amerikiečių išvaduotame 
Vokietijos mieste Achene, 
kaip rašo Chicagos Draugas, 
gyvenąs katalikų vyskupas j 
andai pasakęs:

“Jei bet koks katalikų kuni
gas yra pro-nacis, jis turi eiti 
ir pasimatyti su psichiatristu.”

Vadinasi, vyskūpas mano, 
kad tie katalikų kunigai, ku
rie tarnauja naciams, reikalin
gi gydytojo, galinčio išegza
minuoti jų protą, galinčio juos 
gydyti, nes Dievas su tokiais 
jau nenori turėti jokio biznio!

Tarp Amerikos lietuvių ka-j 
talikų kunigų taipgi yra kele
tas pro-nacių. Vienas jų daž
nai bendradarbiauja Drauge.

Taigi, p. šimutis turėtų pa
klausyti ano išmintingo vys- 
kūpo patarimo ir pajieškoti 
tam kunigėliui psichiatro.

Ypatingą mano dėmesį at
kreipė J. Stockwello (Stakvi- 
liavičiaus) korespondencija, 
tilpusi pirmadienio Laisvėje.

Pasirodo, kad vienas menše- 
vikų-klerikalų peckelis Kelei
vyje panaudojo jo vardą a d v. 
K. Michelsonui ir jo tėvui pa-j 
šmeižti.

Tokius gaivalus, kurie el
giasi taip, kaip tas peckelis, i 
priimta vadinti plunksnos ban
ditais.

Kodėl gi Keleivio bendra
darbis griebiasi tokių žemų‘ 
priemonių? J. Stockwell atsa
ko, jog tai pareina dėl Hitle
rio pralaimėjimų karo fron
tuose :

“Kuomet Hitleris maršavo' 
pirmyn po visą Europą, tai1 
mūsų Buivydų veiduose matėsi 
šypsojimasis. O kada tas žvė
ris dabar yra mušamas iš visų 
pusių, tai tiem Hitlerio propa
gandos skleidėjams prisieina 
griebtis paskutinių priemonių,! 
kad tik kaip nors pagelbėti 
Hitleriui ardyti mūsų žmo- Į 
nių vieningumą/’

That’s all!

Dabar pagalvokime, kuo 
laisviečiai galėtų prisidėti prie 
sidabrinio Vilnies jubilėjaus 
a t žymėjimo.

Nauja Jungtinių Valstijų 
Armija Įsiveržė j Luzon 

Salą prieš Japonus

Vokietijoj Sovietai Nužygia
vo dar 21 Mylią Pirmyn;

Pagrobė 283 Nacių Lėktuvus
Luzon, saus. 31. —Jung

tinių Valstijų laivai išlaipi
no naujus savo kariuomenės 
dalinius į vakarinį Luzon 
salos krantą, netoli į žie
mius nuo Bataan pussalio, 
esančio vakarinėje Manilos 
Įlankos pusėje. Išlipę kran- 
tan amerikiečiai tą pačią 
dieną numaršavo 11 mylių
pirmyn linkui Manilos, Fili
pinų sostamiesčio.

Šiuo nauju i įsiveržimu 
jankiai visiškai nustebino 
japonus, kurie nesugebėjo 
nė vieno šūvio paleist į a- 
merikiečius; ir nė vienas 
japonų lėktuvas nepasirodė. 
Tame žygyje amerikiečiai 
nenustojo nei vieno karei
vio, nei vieno laivo, nei lėk
tuvo.

Šiuo veiksmu amerikiečiai 
siekia užvaldyt Subic Įlan
ką, didžią bazę kariniam sa
vo laivynui, atkirsti japo-
nam visą Bataan pussalį ir 
žygiuot iš vakarų šono į 
Manilą.

Naujai įsiveržusios jankių 
8-sios armijos komandierius 
yar gen. R. L. Eichelberger, 
vadovavęs kovai prieš japo
nus rytiniame Naujosios 
Guinejos salos ruože.

Tik 30 Mylių j Manilą
Šeštoji Amerikos armija, 

grumdamasi iš žiemių j pie
tus linkui Manilos, pramar- 
šavo pro San Fernando ir

Kirstas Naciams 
Didžiulis Smūgis 
Marienwerderyj J 

London, saus. 31. — So
vietų kariuomenė per įverž
tus mūšius atėmė iš vokie-
čių Marienwerder miestą, 
rytinėje pakrantėje Vislos 
upės žemutinės tėkmės, kur 
upė plaukia rubežium tarp 
Rytų Prūsijos vakarinio 
ruožo ir Lenkų Koridoriaus. 
Marienwerder, buvusi na
cių tvirtovė, yra svarbus 
geležinkelių ir plentų maz
gas, tik už 41 amerikinių 
mylių į pietų rytus nuo 
Dancigo uostamiesčio.

Mūšiuose dėl Marienwer- 
derio sovietiniai kariai pa
grobė 24 vokiečių patran
kas, 161 minosvaidį, 500 au
tomatinių šautuvų, virš 100 
trokų, 8 garvežius, 160 pri
krautų vagonų ir daug kitų 
reikmenų.

Tvirtina, kad Churčhillas Slė
pė Tiesą apie Graikiją

London. — Anglijos sei
mo atstovas Sir Richard 
Acland sakė, kad premjeras 
Churčhillas paskutinėje sa
vo kalboje tiksliai iškraipė 
faktus apie įvykius Graiki
joje.

7-j i jankių armija permetė 
nacius per Colmar Kanalą.

užėmė pozicijas tiktai 30 
mylių nuo Manilos. Kiti šios 
armijos junginiai pažygiavo 
pirmyn San Manuel, San 
Quentin, Cabanatuan ir ki
tose vietose.

Generolas MacArthur pra
nešė, kad amerikiečiai iki 
šiol atėmė iš japonų 23 lėk
tuvų aikštes Luzone, svar
biausioje Filipinų saloje.

Vakarų fronte yra 2,200,- 
000 jankių ir anglų.

Saus. 30 d. Rooseveltui su
ėjo 63 metai amžiaus.

PREZIDENTAS GREIT 
SUEISIĄS STALINA

Ir Churchillą
London. — Jau niekas ne

mato Londone anglų prem
jero Churchillo ir užsienio 
reikalų ministerio Ą. Ede
no. Teigiama, kad jiedu iš
vykę į konferenciją su pre- 
zid. Rooseveltu ir maršalu 
Stalinu.

Washington. — Prezid. 
Roosevelto 63-metų amžiaus 
sukaktyje ne jis pats, bet 
jo žmona perskaitė prezi
dento atsakymą į sveikini
mus ir jo gimtadienio minė
jimus. Menama, kad prezid. 
Rooseveltas išvyko užsienin 
sueit maršalą Staliną ir An
glijos premjerą Churchillą.

Jų sueigos vieta ir laikas 
neskelbiama.

Jankiai Šturmuoja Sieg
fried© Linijos Ruožą
Paryžius, saus. 31. — 

Daugiau kaip 100,000 ameri
kiečių iš Pirmosios ir Tre
čiosios armijų pradėjo štur- 
muot vakarinį nacių Sieg- 
friedo Linijos ruožą 40 my
lių frontu ir tūlose vietose 
įvarė kylius į vokiečių po
zicijas.

UŽIMTA DAR 130 BLOKŲ 
BUDAPEŠTE

Maskva.— Sovietų kariai, 
benaikindaųii apsuptus hit
lerininkus vakarinėje dalyje 
Budapešto, Vengrijos sosta
miesčio, užėmė, ir miesto sa
lą Margit-Sziget su 130 blo
kų namų.

Stettinius Romoje
Roma, saus. 31. — čia at

vyko Amerikos valstybės 
sekretorius Stettinius ir sy
kiu su Harry Hopkinsu, as
meniniu prez. Roosevelto 
atstovu, aplankė aukštuo
sius talkininkų karo vadus. 
Suprantama, kad Stettinius, 
keliaudamas į Roosevelto- 
Churchillo k o n ferenciją, 
staptelėjo Romoje.

Karaliaučius Fakti- 
naiįJau Bpsuptas

Prūsijoj iš 14,786 Ketv. Mylių 
Teliko Naciam 1,500 Myl.; Sov. 
Pasiekė Jūrą Ties Karaliaučium

London, saus. 31. — Tre
čioji Baltarusijos armija 
beveik visai apsupo Kara
liaučių. Į pietų vakarus arti 
Karaliaučiaus raudonarmie
čiai paėmė Heide-Walburgą 
ir pasiekė jūros įlanką Fri
sches Haff, o 5 kilometrai 
į vakarus nuo jo užmė Met- 
getheną. Teliko naciam tik 
vienas vieškelis iš miesto į 
vakarus, bet sovietinė arti
lerija ardo ir paskutinį vo
kiečių ištrūkimo kelią, ei
nantį šiaurinėmis įlankos 
pakrantėmis. Miestas plėš

iką gaisrais nuo raudonosios 
artilerijos ir lėktuvų ug
nies.

Sovietų kariai sudaužė 
cementin. - geležinius prie
šų fortus apie Karaliaučių 
ir įveikė nacius, kurie at
kakliai gynėsi. Per vieną 
dieną ties Karaliaučium liko

AMERIKIEČIAI PRADEDĄ
DIDELI OFENSYVĄ VAKA

RUOSE PRIEŠ NACIUS
Paryžius. — Pirmoji ame

rikiečių armija, komanduo
jama gen. Hodges, pradėjo 
smarkias atakas prieš na
cius ir užėmė Huppenbroich 
ir Rohren miestelius, pasie- 
niniame- Vokietijos ruože. 
Šios armijos kariai atėmė iš 
vokiečių ir desėtką kitų 
miestelių abiejose pusėse 
rubežiaus tarp Vokietijos ir 
Belgijos.

Trečioji Amerikos armi
ja, vadovaujama gen. Pat- 
tono, prasiveržus per Our 
upę iš Luksemburgo į Vo
kietiją, pasivarė apie mylią 
pirmyn ir paplatino savo 
papėdę rytiniame upės šone 
iki puspenktos mylios, Vo
kietijos pusėje. Pattono ka
riai paėmė vokiečių mieste
lius bei kaimus Stupbach, 
Welch enhaussen, Steffes- 
hausen ir Schieback.

Pirmoji jankių armija per 

Raudonarmiečiai Vengrijos sostinėj Budapešte daro 
puolimą ant jsidrūtinusių nacių.

užmušta daugiau, kaip 3,000 
vokiečių, suimta 1,050 na
cių kareivių ir oficierių, pa
grobta 68 jų patrankos, 7 
tankai, 7 lėktuvai ir daug 
kitų įrengimų.

Užimdami Bischofsteiną, 
raudonarmiečiai pagrobė 30 
vokiečių garvežių ir 400 va
gonų, prikrautų visokių 
reikmenų, taip pat ir dide
lius sandėlius ginklų, amu
nicijos ir maisto.

Rytų Prūsijoj per dieną 
Sovietu kariai atėmė iš vo
kiečių daugiau kaip 150 gy
venamųjų vietovių ir apva
lė nuo priešų dar 1,000 ket
virtainių mylių plotą. Taigi 
visa nacių kariuomenė Ry
tinėje Prūsijoje dabar su
veržta jau tik 1,500 mylių 
sklype, Karaliaučiuje ir į 
pietus nuo jo.

24 valandas suėmė 925 vo
kiečius.

Berlynas sake, kad 30 A- 
merikos tankų divizijų ir 
tiek pat pėstininkų divizijų 
pradedą ofensyvą Monschau 
srityje, linkui nacių Sieg- 
friedo Linijos ir Rheino li
pęs.

B-29 vėl Bombardavo 
Japonų Salą Honshu
Washington. — Japonų 

radijas skelbė, kad didžiau
si Amerikos bombanešiai B- 
29 vėl mėtė bombas į kari
nius miestus, Osaįca, Kyoto 
ir kitus, pačios Japonijos 
saloje Honshu. Vienas ame
rikiečių bombanešis apžval
ginėj ęs svarbiuosius japonų 
punktus Korėjoj, bet bombų 
nelaidęs. *'

London, saus. 31. —Rau
donoji Armija vakar nužy
giavo 21 mylią pirmyn per 
Vokietijos provinciją Pome
raniją ir, šalia kitko, paėmė 
Stolzenberg miestą, 73 ame
rikinės mylios į rytus nuo 
Berlyno. Nuo Stolzenbergo 
tėra tiek atstumo i Berly
ną, kaip iš New Haven, 
Conn., miesto Į New Yor- 
ką, taigi tik valanda kelio
nės greituoju ekspresiniu 
traukiniu.

NETOLI STETTINO
Stolzenberg stovi už 53 

mylių į pietų rytus nuo di
džio Vokietijos uosto Stetti-

NACIAI SAKO, RUSAI 
JAU TIK UŽ 65 MYL 

NUO BERLYNO
Berlyno radijas trečiadie

nį pranešė, kad rusai užėmė 
pozicijas už 20 mylių į ry
tus nuo Odro upės. O nuo 
Sovietų užimtų vietų esą jau 
tik 65 mylios iki Berlyno.

Nusiminęs Hitleris Gieda 
Senąją Savo Giesmelę

London. — Kalbėdamas 
per radiją, Hitleris 12-kos 
metų sukaktyje nuo val
džios užgrobimo Vokietijoje 
pripažino, kad baisus liki
mas gręsia Vokietijai iš ry
tų pusės. Sovietus jis vadi
no “aziatišku bolševizmu,” o 
sovietinę vyriausybę — 
“Kremliaus žydais.” Hitle
ris šnekėjo, kad tik vokie
čiai tegalėtų apgint Europą 
nuo to pavojaus. Jis, pats 
savim netikėdamas, pasako
jo, būk vokiečiai su Aukš
čiausiojo pagalba ir fanati
šku nacizmu dar galį laimė
ti pergalę...

Berlynas Pripažįsta Vo
kiečių Ūpo Smukimą
London, saus. 31. — Ber

lyno radijas sakė, kad yra 
tokių vokiečių, kurie jau pa
sinešę talkininkams pasi
duoti. Naciai prakeikė juos 
kaip “bailius.”

Maskva. — Sovietų kariai 
saus. 29 d. visuose frontuo
se sunaikino bei sunkiai su
žalojo 74 vokiečių tankus ir 
nušovė 24 jų lėktuvus.

Sparčiai Artyn Berlyno
London, saus. 31. — Vo

kietijos radijas trečiadienį 
pranešė, kad Sovietų ka
riuomenė pasiekė Soldin 
miestą su geležinkelių maz
gu, 58 mylios nuo Berlyno. 
Valandą kitą anksčiau na
ciai per Berlyno radiją sa
kė, kad rusai paėmė - vietas 
už 65 mylių Į rytus nuo 
Berlyno.

no esamo prie Baltijos Jū
ros pietinės -įlankos. Užim
dami Stolzenbergą, Sovie
tų kariai perkirto vieškelį iš 
Berlyno į Dancigą.,

Maršalo Žukovo raudon
armiečiai, be kitko, paėmė 
Pritt-Schwerina, 85 mylios į 
rytus nuo Berlyno. Žukovo 
ir maršalo Rokossovskio ko- 
vūnai išvien užėmė Lindę ir 
tuo būdu perkirto vokiečiam 
geležinkelį tarp Berlyno ir 
Dancigo. Jie taip pat atėmė 
iš vokiečių Wittenberg stotį 
geležinkelio, einančio iš sa
vo apsupamo Šneidemiulio į 
Dancigą, ir perkirto plentą 
tarp šių dviejų miestų.

Pirmoji Baltarusijos ar
mija, maršalo Žukovo ko
mandoj, ir Antroji Baltaru
sijos armija, vadovaujama 
maršalo Rokossovskio, suda
rė jau vieną nuolatinį 300 
mylių ilgio frontą rytinėje 
Vokietijoje, į vakarus nuo 
Lenkų Koridoriaus ir vaka
rinės Lenkijos rubežių.

Pasiekė Odro Upę
Sovietų kariuomenė pasie

kė Odro upės pakrantės už 
96 mylių į pietų rytus nuo 
Berlyno. Ta upė yra pasku
tinė gamtinė vokiečių linija 
Berlynui ginti. O tiesiai į 
rytus nuo Berlyno tėra 40 
amerikinių mylių iki Odro 
upės.

(Tąsa 5-mc pusi.)

Sovietų Laimėjimai 
Silezijoje ir Če- 
choslovakijoje

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, kad Silezi
joj Raudonoji Armija atėmė 
iš vokiečių Reigesfeldą, 
Kieferstaedtelį ir 60 kitų 
gyvenamųjų vietovių ir pa
grobė 55 vokiečių lėktuvus 
pačiose jų stovyklose.

Arti rubežių tarp Vokie
čių Silezijos ir Čechoslova- 
kijos, raudonarmiečiai Kar
patų kalnyne atėmė iš na
cių Zakopane miestą ir virš 
80 kitų gyvenamųjų punk
tų. Čechoslovakijoj Sovietai 
išmušė vokiečius iš Helpos, 
Murano ir 100 kitų vietovių, 
ir užėmė pozicijas netoli 
Moravskos - Ostravos, svar- 
biausio fabrikinio Čechoslo- 
vakijos miesto, prie Moravi
jos Spragos, vedančios j Če- 
choslovakiios sostinę Pragą 
ir j Austriją.

Bridgeport, Conn.
Sausio 31 d. nusinuodino 

gazu lietuvis, Charles Mi- 
nelga, 33 metų amžiaus. Jis 
yra buvęs Jaunų Vyrų Dr- 
stės pirmininkas. Gyveno 
ant Lafayette gatv., Bridge- 
porte.

(Žinią telefonu pranešė 
Petras Baranauskas).
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Vladimir česnokovas, Stepan Zarubinas, 
Gennadi Suslovas ir Vladislav Sirirkovas. 
Pastarieji trys žuvo bekovodami su na
ciais, o česnokovas buvo rastas sužeis
tas; jis veikiausiai išliks.

Pasirodo, kad rusai ir čia parodė kelią, 
kaip reikia priešą mušti. Jį visur gali 
mušti, kur tik sutinki, tik, žinoma, rei
kia pritaikyti tam tikras momentas.

Kiekvienam jau žinoma, kad naciai 
prievarta prisigabeno Vokietijon milijo
nus darbininkų: rusų, bielorusų, ukrai
niečių, lietuvių, lenkų, čekų, jugoslavų, 
francūzų ir kitokių tautybių. Dabar, kai 
nacių valstybė braška, tai tie milijonai 
galės suvaidinti svarbų vaidmenį priar
tinimui (iš vidaus) nacių mašinai galo.

Ispanai ir Ispanijos Ateitis
Daugelis Ispanijos respublikos buvusių 

vyriausybės pareigūnų ir parlamento na
rių, kai fašistai laimėjo laikiną pergalę, > 
pasitraukė į Meksiką ir kitus kraštus, 
kur jie dabar ir gyvena. Pav., premjeras 
Negrinas gyvena Anglijoje, užsienio rei
kalų ministeris dėl Vayo gyvena Jungt. 
Valstijose, o nemaža dalis parlamento 
narių — Meksikoj.

Kaip paprastai esti, emigravusių is
panų tarpe prasidėjo niovynės. Dešinie
ji mojasi išėsti kariuosius, jie siekiasi 
pasiglemžti vadovybę ir, kai Franko bus 
nuverstas, grįžti į Ispaniją ir ten šeimi
ninkauti. žinoma, apdairesni pareigūnai 
tokiai politikai nepritaria, prieš ją ko
vodami.

Ta proga Vilnis rašo:
Dešinysis ispanų socialistas Indalecio 

Prieto buvo sugalvojęs labai ambicin
gą planą sušaukti buvusius Ispanijos 
parlamento (Cortes) narius į Meksi
kos Miestą ir ten sudaryti tremtinę 
Ispanijos valdžią.

Jo planui nepritarė buvęs Ispanijos 
premjeras Juan Negrin, Socialistų 
Darbininkų Partija, Komunistų Parti
ja ir net dalis katalikų. Nepritarė to
dėl, kad Indalecio Prieto nesiskaitė su 
pačioj Ispanijoj veikiančia antifašisti
ne sąjunga ir ispanais partizanais, šiuo 
laiku esančiais Francūzijoje.

Berods, Meksikos Miestan buvo su
važiavę gana daug buvusių parlamem- 
to atstovų. Jie kalbėjo ir kalbėjo, pa
galbaus savo tarpe susipyko. Nuo /In
dalecio Prieto atsimetė net artimiau
sias jo draugas Diego Barrio, buvęs 
parlamento pirmininkas.

Ir gerai, kad Prieto skymai neišde
gė. Tas palengvins darbą J. Negrinui 
sudaryti tikrą antifašistinių ispanų ko
aliciją, kuri veiks išvien su požeminiu 
sąjūdžiu pačioj Ispanijoj.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

1 Pirmu kartu per -du metus sugrįžęs namo atostogų 
iš kariškos tarnybos, 1 klases jūrininkas Leon Klocko 
tuojau nuėjo dirbti’ Grand Rapids, Mich., karo fabrike, 
kur jo motina ir 400 kitų CIO unijistų dirba. Jo moti
na, Mary Klocko, yra Int. Union of Mine, Mill & Smel
ter Workers Lokalo 434 finansų sekretorė. Atrodo, kad 
jai sekasi ir nauju narių gauti. Jos sūnus pirmą darbo 
dieną įstojo unijom Jūrininkas mano ,kad daug lengviau 
dirbti gaminant karui reikmenis, negu pritrūkus amu
nicijos pralaimėti mūšį ai- gyvastį.

Kas Ką Rašo ir Sako
Jis rase

Komunistų Ėdikas Užsimokėjo 
$11,000!

Prieš keletą metų, atsimename, tūlo
se Amerikos mokyklose, New Yorke ir 
kitur, buvo pradėtas kryžiaus karas 
prieš komunistus. Komunistais buvo ap
šaukti visi tie mokytojai, kurie rėmė Is
panijos respubliką, kurie gražiai atsilie
pė apie Tarybų Sąjungą, kurie palaikė 
glaudžius ryšius su organizuotu darbi
ninkų judėjimu.

Buvo pravestas, taip sakant, mokyklo
se raganų gaudymas. Buvo pravesta sa
votiška inkvizicija prieš pažangiuosius 
mokytojus, profesorius.

Vienas tokių komunistų ėdikų buvo 
(ir tebėra) tūlas Benjamin Stolberg, 
menševikiškas žurnalistas.
straipsnius į laikraščius ir žurnalus, jis, 
berods, parašė net knygą ir visur jis įžū
liai puolė pažangiuosius intelektualus, 
darbo unijų vadus, visuomenininkus, ap
skelbdamas juos komunistais ir raginda
mas atitinkamas įstaigas jo įvardytuo
sius žmones pulti.

Stolbergas parašė straipsnį į savait
raštį “Saturday Evening Post”. Tai bu
vo 11939 metais ir jame paskelbė, būk 
prof. Jerome Davis, tuomet prezidentas 
American Federation of Teachers (Ame
rikos Mokytojų Federacijos), esąs ko
munistas. Dr. Davis tuomet mokė garsia
jame Yale universitete. Na, ir universi
teto vadovybė, pasiskaičiusi Stdlbergo iš
vadžiojimų, pašalino profesorių iš dar
bo.

Tuomet Davis apskundė Stolbergą ir 
paminėtąjį savaitraštį valdiškam teismui. 
Byla baigėsi nelabai seniai ir skundikas 
Stolbergas podraug su “Saturday Eve
ning Post” savaitraščiu, teismo nutari
mu, privalo skundėjui sumokėti $11,000 
atlyginimo!

Vadinasi, nors sykį ir nors vienas 
komunistų ėdikas buvo surastas kaltu 
nubaustas! z

Tai gan smagus reiškinys!

TEBESIRUOŠIA VAJA- 
VOTI DIDŽIĄJĄ TARYBŲ 

SĄJUNGĄ
Julius Smetonukas tikrai 

nebegali nei sutilpti, nei nu
rimti savo fašistiniam kai
lyje. Kaip pasamdytas, jis 
verda hitlerinę smalą lietu
viškoj fašistinėj spaudoje ir 
tiek.

, Jau seniai Smetonukas 
paskelbė vainą Tarybų Są
jungai ir nepadėsiąs jis 
“ginklo” taip ilgai, kol tas 
didysis kraštas nebus visai 
ir sausai nušluotas nuo že
mės paviršio. “Rusija turi 
būti sutrinta!” šaukia tasai 
nacių gramafonas. Ir jeigu 
niekas jam nepagelbės, tai 
jis, matyt, vienas ims ir ap
sidirbs. Štai ką jis iš tiesų

ii 
ir

Durklu Priešui į Nugarą
Giliu susidomėjimu skaitome žinias a- 

pie tai, kaip sukilo rusai darbininkai vie
name Oppeln miesto (Aukštojoj Silezi
joj) fabrike • prieš bendrąjį neprietelių, 
vokiškąjį plėšiką.

Tie darbininkai buvo vokiečių prievar
ta išgabenti iš Rusijos, Ukrainos ir kt., 
ir dirbo automobilių fabrike ir štai, tik 
išgirdo riaumojančius raudonųjų pat
rankų garsus, besiartinančius link Op- 
pelno, jie sukilo prieš vokiečius!

Tiesa, jie buvo neginkluoti, bet kovo
jo, kuo turėjo ir kaip galėjo, na, ir savo 
kova jie sulaikė daug mašinų, kurias na
ciai buvo bevežą Vokietijos gilumon!

Sukilėliams darbininkams vadovavo

Puiki Amerikos Pramonei Rinka
Iš Washingtono korespondentai rašo, 

Tad jau esąs gautas Tarybų Sąjungos la
bai svarbus pasiūlymas. Ji norinti jau 
dabar pradėti duoti Amerikos pramonei 
įvairių dirbinių krašto atstatymui užsa
kymus. Tie užsakymai sieksią net šešis 
bilijonus dolerių!

Bet,,žinoma, Amerika turi duoti ilgų 
metų kreditą. Tuojau apmokėti už 
dirbinius Sovietai negalės.

Štai puikiausia Amerikai proga, 
kalbame apie šešių dešimtų milionų
bų pokarinę Ameriką. Mes taipgi žino
me, kad tokia Amerika galimas daiktas, 
jeigu bus plačios užsieninės rinkos mūsų 
pramonės dirbiniams., Tarybų Sąjunga 
yra viena iš tokių rinkų — visų geriau
sia ir puikiausia rinka.

Ar mūsų vyriausybė ir pramonės va
dovybė pasinaudos šia Tarybų Sąjungos 
siūloma proga?

tuos

Mes 
dar-

Amerikietės unijistės rengiasi važiuoti Anglijon su maršrutu. Jas pakvietė An
glijos Informacijų Ministerija. Prieš išvažiuosiant, jos turėjo pasitarimą su An
glijos ambasadoriumi Lord Halifax » Uhtjistės: Grace Blackett, Anne Markovich, 
Maida Stewart Springer ir Julia O’Connor Parker. Halifax paveikslo viduryje, 
o už jo nugaros stovi A. Gordon, jo atašė.

Iš senatoriaus Vandenber- 
go kalbos lyg ir išplaukia, 
kad jis turi šiokių-tokių, vil
čių, kad Maskva dabar dar 
galėtų būti paveikta morali
nėmis priemonėmis. Tos se
natoriaus viltys, deja, negali 
būti laikomos įtikimomis nei 
vieno, kurs pažįsta bolševi
kus. Kas gi juos pažįsta, tas 
pasakys, kad šiandien Stali
nas jau yra išaugęs tokiu pat 
tironu, kokiu prieš šio karo 
pradžią yra buvęs Hitleris. 
Tat ir jam, kaip ir Hitleriui, 
suvaldyti tėra viena priemo
nė — galutinis sutriuškinų- 
mas. Moralinės ir kitos pa
našios priemonės apart gėdos 
ženklo jas mėginantiems 
nieko neduos, kaip jų neda
vė Miunchenas ir kiti pana
šūs susitarimai.

Iš to viso išplaukia, kad 
Lietuvių tauta tegali tikėtis 
išlikti gyva ir atgauti laisvę 
tuo atveju, jei bolševikai į 
šio karo pabaigą Amerikie
čių ir Anglų bus sutriuškinti 
į šipulius, kaip — dabar jau 
aiškiai matyti — bus sutriuš
kintas Hitleris. Tai yra pir
moji Lietuvos išlaisvinimo 
sąlyga, tai yra pitmoji reali
ja, kurią 
Lietuviai, 
Strausais.

turi ttireti galvoje 
jei jie nenori būti 

(Dirva, sausio 26

Oh, tu dieve, .dieve, kodėl 
tu kiaulei nedavei ragų! 
Bent jau ši smetoniška kiau
lė turėtų ragus, tai nebelik
tų ant šios ašarų pakalnės 
nei Rusijos, nei didžiosios 
Tarybų Sąjungos, nei paga
liau bolševikų. Nes to, žino
ma, reikalauja lietuvių tau
tos gyvybės reikalas. Gi lie
tuvių tauta 
tona.

Julius Sme

Dėl Lietuvos Žmonių Šelpimo
Mes karščiausiai sveiki

name Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą ir jo gra
žias pastangas teikime me
džiaginės paramos Lietuvos 
žmonėms, taip skaudžiai 
nukentėjusiems nuo karo ir 
žiauriosios nacių okupaci
jos.

Mes nuoširdžiai raginame 
visus Amerikos lietuvius be 
skirtumo pažiūrų bei įsitiki
nimų aukoti Lietuvos žmo
nėms rūbų, čevęrykų ir kitų 
gyvenimui reikalingų daik
tų. Lietuvos žmonių šelpimo 
darbas turi dar daugiau 
prasiplėšti trumpoje ateity
je!

Kablegrama Justui Paleckiui, 
Vilnius, Lietuva

Dienraščio Laisvės bend
rovės šėrininkų suvažiavi
mas, įvykstąs šių metų 28 
dieną sausio, Brooklyn, N. 
Y., per jus siunčia ugningus 
sveikinimus Lietuvos žmo
nėms, išsilaisvinusiems iš 
nacių verguvės ir vėl paki
lusiems į naują socialistinę 
kūrybą. Mes pasižadame, 
mūsų broliai ir seserys, 
stengtis suteikti jums kuo- 
daugiausiai medžiaginės ir 
dvasinės paramos, idant ga
lėtumėte kuogreičiausia už- 
sigydyti karo žaizdas ir su
sikurti gerbuvingą gyveni
mą.

Laisvės Turinio Klausimu
Mes, Laisvės pajininkai, 

savo metiniame suvažiavi
me 1945 m. sausio mėn. 28 
d., Brooklyno mieste, Grand 
Paradise patalpoj — užgi
name bendrą mūsų dienraš
čio pakraipą.

Laisvė yra mūsų išeivijos 
keliavedis ir švietėjas. Lais
vės nuopelnas mūsų gyveni
me neįkainuojamai didelis. 
Laisvės vedėjai kruopščiai, 
daiktingai, atsidėjusiai, iš 
įvairiausių šaltinių — lietu-

ISTORIJOS KRAIPYMAS 
IR ISTORINE TIESA
Chicagos kunigų Draugas 

irgi prisiminė apie Leniną 
proga 21 metų sukakties 
nuo jo mirties. “Kas buvo 
Leninas?” klausia to kleri
kalų dienraščio redaktorius. 
Ir atsako:

“Jis buvo bolševizmo stei
gėjas ir Rusijos diktatorius 
nuo 1917 iki 1924 metų.

“Bet reikia nepamiršti ir 
to, kad Leninas buvo Vo
kietijos kaizerio valdžios a- 
gentas/, (D., sausio &4 d.).

Kad Leninas buvo bolše
vizmo steigėjas, ■ tai tiesa. 
Bet kad jis buvo Rusijos 
diktatorius, tai yra melas. 
Visa bolševizmo filozofija 
griežtai atmeta asmeninę 
diktatūrą. Visa tarybinė 
santvarka paremta plačiau
sia demokratija. Visi tos
santvarkos organai yra pi- viškų ir kitakalbinių, suran- 
liečių išrenkami. Visi tary- kioja pačias esmingąsias' ži
bų pareigūnai atsakingi nias, sutrumpina, sutirština 
prieš tuos, kurie juos ten iš- jas ir pateikia skaitytojams 
rinko.

Gi sakydamas, kad Leni
nas buvo “Vokietijos kaize
rio valdžios agentas”, Drau
go redaktorius parodo savo 
visišką suniekšėjimą.

Štai ką tikroji istorija by
loja. Kaizerio valdžia buvo 
nuversta ne tiek dėl pralai
mėjimo frontuose, kiek dėl 
žmonių sukilimo pačioje Vo
kietijoje. Gi tasai sukilimas 
buvo rusų revoliucijos obal- 
sių ir propagandos išdavas. 
Tai šiandien pripažįsta 
kiekvienas rimtas istorikas.

. Atsimename mes, kaip 
1940 metais tūli sutvėrimai 
staugė, kad Stalinas esąs 
Hitlerio agentas arba bent 
jojo -artimas bendradarbis. 
Bet šiandien tiktai paskuti
nis durnius gali sakyti, jog 
kas kitas, o .ne Raudonoji 
Armija, to Stalino vadovau
jama, palaužė Hitlerio mili- 
tariniam bestijai nugarkau
lį. Visas padorusis pasaulis 
su didžiausia pagarba šian
dien žiūri į tarybinį kraštą 
ir jojo didžiuosius vadus. 
Kaip tada kaizerio bernai 
Leniną vadino “kaizerio a- 
gentu,” taip šiandien tiktai 
Hitlerio šunės Staliną vadi
na Hitlerio bendradarbiu. 
Tikslas jų tas pats: Ameri
kos žmones kurstyti prieš 
Tarybų jšalį ir jos žmones, 
silpninti demokratijos jė
gas, patarnauti reakcijos 
jėgoms. • . - .

pačioj prieinamo  j formoj. 
Tatai labai daug padeda 
mums orientuotais didžiulėj 
šių dienų įvykių painiavoj 
ir eiti tikruoju keliu, politi
nių, ekonominių, švietimo 
bei kultūros klausimų plot
mėj.

Laisvė mums suteikia mū
sų šalies Amerikos gyveni
mo vaizdą, nuolat besikei
čiantį, pulsuojantį vaizdą, 
Laisvės korespondentai su
neša iš savo kolonijų įvykių 
žinias. Redaktoriai kartais 
priversti kiek trumpinti ir 
keisti tūlas korespondenci
jas, kad galėtų sutilpti į 
siaurus laikraščio rėmus. 
Dėl to mūsų korespondentai 
neturėtų labai įsižeisti ir 
turėtų suprasti tų visokių 
aplinkybių svarbą. Didelė 
padėka mūsų koresponden
tams už jųjų pastangas! 
Draugai korespondentai su
daro patį laikraščio nugar
kaulį, ir mes nuoširdžiai 
kviečiame draugus kores
pondentus vis taipo pat ra
šinėti, trumpai, suglaustai 
ir dažnai. Tuo jie labai daug 
prisidės prie laikraščio pla
tinimo.

Žinios iš mūsų senosios 
tėviškės Lietuvos yra neap
sakomai svarbios ir įdo
mios, labai brangios kiek
vienam. Visi mes gaudyte 
gaudom žinias iš savo gim
tojo kaimo bei miestelio, iš 
ihums žinbmų apylinkių. 

I Tikros, teisingos žinios iš 

Lietuvos ir tegalima dabar 
rasti Laisvėje ir kituose 
mūsų pažangiuose laikraš
čiuose. Kitų sriovių laikrašč. 
tiksliai nededa tikrųjų žinių 
iš Lietuvos naujo besiku
riančio gyvenimo, idant su
klaidint savo pasekėjus. Šia 
plotme Laisvė padeda pra
minti naujus takus tarpe tų 
atsilikusių masių, kurios 
šiaip ar taip bent kartais 
gauna kur perskaityt Lais
vę ir įgauna susidomėjimo. 
Tuo būdu po truputį atsi
randa naujų skaitytojų. 
Čia ypač daug gali pasi
darbuoti ir pasidarbuoja 
mūsų draugai vajininkai. 
Vajininkams mes pareiškia
me didelę padėką už jų sun
kų darbą. Vajininkai yra 
mūsų kultūros ir švietimo 
pirmaeiliai skleidėjai! Gar
bė jiems už tai.

Įvairumų, mokslinių išra
dimų, meno ir literatūros 
skyriai — labai visų mylimi 
ir įvertinami. Labai dėkui 
tų skyrių vedėjams ir bend
radarbiams.

Tūlų trūkumų, supranta
ma, įvyksta. Stoka mums 
technikų, spaustuvės darbi
ninkų. Stoka ir bendradar
bių. Stoka popierio ir kito
kių esmingų reikmenų irgi 
didelė skerspainė, nelengvai 
prašalinama šiuo įtemptu 
karinių pastangų laikotar
piu. Visa tai suėmus krū
von, galima prieiti išvados, 
kad Laisvė tebėra visų mū
sų remtina įstaiga, visų mū
sų bendra institucija, sta
čiai nepavaduojamas mūsų 
gyvenimo veiksnys.

Easton, Pa
Aukos Lietuvos Žmonėms Nuo 

Karo Nukentėjusiems, 
ir Laisvei.

Jonas Stasevičia iš Bethle
hem, pridavė $10. $6.50 prenu
merata už Laisvę, $2.50 Lietu
vos žmonėms nuo karo nuken
tėjusiems, $1 Laisvės mašinų 
patepimui, kaip kad draugas 
sako. Vladas Danielius, nusi
pirko 2 Laisvės Bendrovės se
rus vertės $10 ir $1 paaukavo 
Laisvės popieros fondui, štai, 
va, ir čekis. V. J. Stankus.

Lowell, Mass

turėtos
“chop-

PARENGIMAS.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo lįO-ta kuopa savo 
pirmajame siu metų susirinki
me nusitarė šių mėtų savo veL 
kimą pradėti su geru bankietu, 
išrinkome gerą veiklią komisi
ją iš šių draugų: Vladas Mi- 
kalopas, Rapolas Čiulada ir 
Antanas Stravinskas ir šie 
draugai dabar rūpestingai ren
gia šaunų bankietą, kuris 
įvyks vasario 11 d., sekmadie
nį, 3 vai. po pietų, Liet. Pil. 
Kliubo patalpose, 338 Central 
St., Lowell,

Tai bus jau seniai 
rūšies valgiai, būtent, 
suey” su vištiena ir grybais, 
žinoma, bus ir kitokių priesko
nių ir išsigėrimų. Bilieto kaina 
bus tik $1.00. Nariams LDS 
110-tos kuopos, sulyg nutari
mu, yra privalumas dalyvauti.

Tikimasi, apart narių, turėti 
daug pašalinių svečių, kurie 
myli mūsų parengimuose da
lyvauti smagiai laiką leisdami. 
Taigi, prašome buvusių ir dar 
nebuvusių pas mus svečių, tą 
popietį praleisti kartu su mu
mis smagioje nuotaikoje. 

* * *
LDS 110-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) 3 d., tai yra šio šešta
dienio vakare, 7 vai., L. Pil. 
Kliube. Dalyvaukite, draugai 
ir draugės, visi ir pasimbkėkite 
savo mokestis. J. M. Karsofute,

LDS kp. pirtn. •
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V ertinga Istorine 
Knyga

THE SAME SUBJECT
BY ILYA EHRENBURG

"What is a mother to think of who has lost her sons; what is a wo
man to think of who has lost the husband she loved; what are the inha
bitants of the mutilated cities, and the children with mutilated hearts, to 
think of, if not of justice? The trial of the miscreants is yearned for by 
the mothers of the American soldiers who were recently done to death 
by the Germans, and by the mothers of Coventry and the widows of 
French hostages.

We shall understand one anotherG) ........................................... ..................
without words. There is one pass
word: Berlin! I don’t know whether 
it is a pass to happiness. We must 
pay homage to our dead before 
again filling our homes with porce
lain knickknacks. But I do know 
that it is a pass to life, for we 
cannot live if the miscreants go un
punished. We cannot sleep if Com
rade Chizhik, with the shoes of his 
two-year-old son, is to haunt the 
street beneath our windows.

The foreign press is unanimous in 
saying the Germans are assiduously 
preparing for a third World War— 
they obviously don’t want to rest 
on the laurels of their inevitable de
feat. They are already thinking of 
new campaigns. How can we help 
thinking of Berlin? We want to be 
there in 1945. If we don’t get there, 
then in 1965 the Germans will again 
march on Moscow, on Paris and on 
London. That is as plain as that 
twice two is four.

Yet there are people who want 
to forgive the Germans, to allow 
them a breathing space so that 
they can take to their old games 
again.

To Berlin! In those words lie our 
hope — our hope of peace and the 
safety of our children. To Berlin! 
Not to attack the witch’s soul, but 
to hack off her long arms.

In quiet moments the heart beats 
louder, beats with unfailing wrath. 
To Berlin are marching not only 
divisions and armies, but also the 
frozen-hearted mothers, the incon
solable widows and gray-haired 
children. To Berlin are marching 

SPECIAL MEASURES TAKEN BY THE GERMAN INVADERS 
TO COVER UP THEIR CRIMES.

As a result of the successful offensive of the Red Army and the pa
nicky retreat of the German-fascist troops, the Hitlerite government and 
Military Command proceeded to cover up their monstrous crimes in ex
terminating civilians. Soviet war prisoners and nationals of France, Cze
choslovakia, Yugoslavia, Poland, Holland, Belgium, the United States of 
America and Great Britain, who had been kept in German concentration 
camps in the Lvov Region.

On the instruction of Reichsmi-®
nister of Germany Himmler and 
Major General of SS Police Katz- 
mann, in June, 1943, special mea
sures were taken to exhume and 
burn the bodies of civilians, Soviet 
war prisoners and nationals of fo
reign States who had been tortured 
to death or shot. In Ivov the Ger
mans formed a special Sonderkom
mando, No. 1,005, consisting of 126 
men. Chief of this squad was 
Hauptsturmbannfuerer Scehlak; his 
assistant was Hauptsturmbannfueh- 
rer Rauch.

The duties of the Sonderkomman
do included exhumming and burn
ing the bodies of civilians and war 
prisoners murdered by the Ger
mans. SD Scharfuehrer Rauch and 
SD Oberwachtmeister Kepick were 
in charge. The bodies extracted 
from the pits were laid on special 
platforms in stacks containing 1,- 
200 to 1,600 bodies each. Tar and 
petrol were poured on the bodies, 
which were then burned. The ashes 
and remnants of bones were sifted 
in order to collect gold articles— 
gold fillings, teeth, rings, watches.

Eyewitnesses — Velichker, Ha- 
maides and others — testify that 
during five months of their work 
in the "death team” 110 kilograms 
of gold were sifted out of the ashes 
of bodies they’ had burned, and dis
patched to Germany. The ashes 
were scattered on the fields or 
buried; large bones were collected 
separately and crushed in a bone
crusher which was specially design
ed to speed up the "work.”

The Germans failed to destroy 
the bone-crusher, and it remained 
on the territory of the former Ya- 
novska Camp as material evidence 
of the bloody crimes of the Hitler
ite executioners. The German SD 

CONGRESS AND
THE PEOPLE

Opportunity for the American people to express their democratic will 
through Congress was shown last week as various progressive Congress
man were named to important Congressional committees.

With almost 90 new Congressmen^-.... -...... ■.....................
in their seats, and with President 
Roosevelt fresh from his election 
victory, all that appears needed is 
the constant alertness of the 
American people and their willing
ness to write, wire and visit their 
Congressmen when issues arise.

However, through this optimistic 
pattern runs also a thread of se
rious danger as expressed in the 
fact that a Senator Wheeler still 
dares to take the floor and give 
voice to almost treasonable utter
ances against the war effort; and, 
that men like Congressmen John 
Rankin in the House still appear to 
maintain influence over a broad 
section of Dewey Republicans and 
poll-tax Democrats.

ON NEW DIES COMMITTEE
Congresman Rankin has been 

named to the House Committee on 

all the gullies and ravines and 
waste places, To Berlin are march
ing the cabbages of Maidanek, and 
the trees of Vitebsk on which the 
Germans hanged unfortunates. To 
Berlin are marching,the boots, san
dals and slippers of the suffocated, 
and the shoes of a two-year-old 
boy.

The dead are hammering on the 
doors of Joachimstallerstrasse, of 
Koenigsallee, of Unter den Linden 
and all the accursed street of an 
accursed city. The children whom 
the ‘Germans buried alive have 
risen from the pits and anti-tank 
ditches; they are already at the 
border and are straining towards 
Berlin, to the homes where the 
spouses of Oberscharfuehrers and 
Geheimrats are emptying the last 
bottles of champaigne, are giving a 
last slap to Gapa or Oxana or Ma
sha, are saying “The east wind is 
blowing. A terrible wind. Put on the 
fur coat your husband brought from 
Kiev, or you’ll catch cold.’’

... It isn’t the wind. It is the 
children who have come. The child
ren murdered in Babi Yar ravine by 
the husbands* of these women. The 
children won’t go away. They are 
our conscience. They are leading 
our tanks, our infantry.

We will get to Berlin. We say 
that not boastingly, not cheerfully, 
but with clenched teeth, with pain 
in our hearts, with the determina
tion of the Red Army man who 
wrote, with tears of blood.” We will 
get there.

; Scharfuehrer Elitko was in charge 
of the crushing of bones of people 
tortured to death.

A former inmate of Yanovska 
Camp, Velichker, whom the Ger
mans forced to work in the team 
engaged in exhuming and burning 
bodies, testified:

t‘I worked from June 6, 1943, to 
November 20, 1943, in the ‘death 

• team’ employed in burning' bodies. 
During this time the team burned 
more than 310,000 bodies, including 
about 170,000 on the sandstone of 
Yanovska Camp, and over 140,000 
in Lisincki Forest. This number in-, 
eludes bodies which were exhumed 
by the team, as well as those which 
were not buried, and burned direct
ly after shooting.

"On November 20, 1943, our 
whole team escaped. Only a few re
mained alive — most were killed 
while trying to escape. The German 
hangmen formed another team of 
prisoners, who continued with the 
work of burning bodies. I do .not 
know how many bodies were burn
ed after my escape, but I know 
that burning of bodies in Lisincki 
Forest continued until January, 
1944.”

The witness Manussevich, who al
so worked in the "death team,” tes
tified:

"After burning bodies in the gul
ly, near the Yanovska Camp, we 
were taken at night on trucks to 
Lisincki Forest, where we opened 
45 pits full of bodies of people who 
had been shot. From the uniforms, 
marks of distinction J buttons, me
dals and orders we indentified 
among the bodies Red Army men, 
French, Belgian and Italian war 
prisoners. There were also bodies of 
civilians among them.”

Un-American Activities, formerly 
the Dies committee. Whether this 
committee takes on its assigned du
ties or degenerates into a "Rankin 
committee,” a successor to the Dies 
committee in its disruptive activi
ties, remains to be seen. The per
sonnel of this committee consists 
of Representative Edward J. Hart, 
New Jersey Democrat, probable 
choice for committee chairman; J. 
H. Paterson, D., Florida; J. W. Ro
binson, D., Utah; John R. Murdock, 
D., Arizona; Herbert C. Bonner, D., 
North Carolina; and Rankin, D., of 
Mississippi.

Republicans are expected to name 
Representatives Carl E. Mundt, 
South Dakota; Berald W. Landis, 
Indiana; and J. Parnell Thomas of 
New Jersey, the sole survivor of 
the old Dies committee.

Despite the new personnel, how-

NOTICE; TO OUR 
READERS

THE URGENT NEED OF 
PRESENT TIMES MADE IT 
N E C E.S S A R Y FOR THE 
EDITOR OF THE ENGLISH 
SECTION OF THE LAISVE 
TO TRANSFER TO OTHER 
IMPORTANT WORK. 
THEREFORE THE NEWS 
AND VIEWS WILL BE TEM
PORARILY SUSPENDED. 
THE LAISVE WILL CARRY 
ARTICLES IN THE ENG
LISH LANGUAGE NOW 
AND THEN, ON SUBJECTS 
OF INTEREST TO OUR 
READERS.

IN SOVIET 
LITHUANIA
FACTORIES IN 50 INDUSTRIES 

FUNCTION IN LITHUANIA
Five million rubles up to the end 

of 1944 was appropriated for the 
rehabilitation of factories in Soviet 
Lithuania. Up to October 1944 fac
tories in 50 separate industries were 
already in operation. Among these 
were factories in agricultural ma
chinery industry, metal industry, 
glass and tanning* industries.

The district of Rokiškėnai is an 
example of how necessary it is to 
revive the industry for agricultural 
machinery in Lithuania. The Nazis 
stole or killed 50% of the cows and 
60% of the horses of all the vil
lages, in this district. About 35% 
of the farms in all villages of this 
district have no live-stock or horses. 
Not all villages in Lithuania can 
be supplied with agricultural ma
chinery gotten from the other 15 
Soviet republics. In Rokiškėnai 
much of the farming must be done 
by man-power alone. In spite of 
this great difficulty, the peasants 
here have completed the seasonal 
sowing.

While the textile factory in this 
district is. working only part time, 
the agricultural machinery factory 
has been fully re-equipped and is 
operating full-time.

SCHo8lS IN KAUNAS OPEN
Out of 158 elementary schools in 

Kaunas, 119 are functioning. (As of 
October 1944.) The Communist 
youth of Kaunas organized “Youth 
Brigades” who collected the neces
sary school supplies and many text 
books for the use of the Kaunas 
school pupils.

YOUTH OF VILNIUS MEET.
October 20th, 1944, 800 youth of 

Vilnius held a meeting where a 
resolution was adopted to enlist the 
youth in the work of re-building 
Vilnius, the capital of Lithuania.

This meeting issued a call to the 
youth to form "Youth Brigades” 
which would help to rehabilitate in
dustrial and educational establish
ments. The meeting adopted a re
solution of greetings to the N Di
vision of the Red Army who routed 
the Nazis from Vilnius. Another 
resolution of greetings was sent to 
Marshal Stalin.

2'/z MILLION RUBLES FOR 
TANKS AND AIRPLANES

The October 27th 1944 issue of 
the TIESA recently received from 
Soviet Lithuania reports that 
workers from a number of factories 
in Vilnius, donated over 2Mj million 
rubles for" airplanes and tanks for 
the Lithuanian Red Army. This sum 
of money came from a total of 132 
factories and shops in Vilnius, 
among which were workers from 
the railroads, building trades, me
tal trades, textile workers, and che
mical works. Teachers and artists 
also contributed.

LITHUANIAN PEASANTS 
GIVE TO LITHUANIAN 

RED ARMY.
The villages and parishes of the 

Shvencioniskis district in Soviet 
Lithuania have contributed amounts 
of meat, butter, eggs, honey, and 
other foods to the Lithuanian divi
sions of the Red Army. These are 
volutary contributions to "our sons 
and brothers who we hope will soon 
destroy the Hitlerite snake,” as 
reported by the “TIESA” of Octo
ber 26th, 1944.

TRADE UNIONS TO PUBLISH 
OWN PAPER.

An October 1944 issue of the 
“TIESA” reports that the “Workers’ 

Word” which under the Nazis was 
banned, will again come out, begin
ning with November 1944, as the 
official organ of the trade unions in 
Soviet Lithuania.

ever, there is a strong likelihood 
that the pro-Dies policies of Ran
kin will be of major influence on 
the corflmittee unless the people 
back home keep committee mem
bers aware of their desires.

Cong. Vito Marcantonio, nom
inated and elected from New York 
on American Labor Party, Demo
cratic and Republican tickets, won 
approval for membership on the 
important Interstate Commerce 
Committee,

Reikale Įsteigimo Liet. Literatūros 
Draugijos Centralinio Archyvo
Neseniai spaudoj tilpo Lietuvių Literatūros Draugijos 

Centralinio Komiteto atsišaukimas reikale įsteigimo Li
teratūros Centralinio Archyvo.

Po plačią Ameriką, pas pavienius asmenis ir tūlas or
ganizacijas yra daug svarbių spaudos leidinių (knygų, 
žurnalų, senų laikraščių) apie Amerikos lietuvius. Tūli 
asmenys turi nemažus knygynus tokios'literatūros. Tai 
labai svarbi medžiaga apie Amerikos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą.

Kilo mintis tą svarbią medžiagą surinkti iš įvairių 
Amerikos kampų ir sudėti į Literatūros Centralinį Ar
chyvą. Gal būt vaduojantis ta medžiaga, bus galima pa
rašyti nors trumpus bruožus apie Amerikos lietuvių gyve
nimą ir kultūrą. 0 kas svarbiausia, tai už keletos metų 
bus galima visus svarbiausius istorinės vertės spaudos 
leidinius pasiųsti į Lietuvą, kur ta svarbioji istorinė me
džiaga apie Amerikos lietuvių kultūrinį gyvenimą galės 
būti amžinai.

Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinis Komitetas 
išrinko mus, žemiau pasirašiusius, rūpintis tokio archyvo 
įsteigimui.

Tai nemažas darbas, kuris taipgi reikalauja stambios 
sumos pinigų. Steigiant tokį archyvą, reikalinga turėti 
tinkama patalpa. Surinkimas įvairių knygų, žurnalų, 
senų laikraščių ir tt., jų sutvarkymas reikalaus nemažai 
darbo ir kaštų.

Mes aprokuojame, kad pradžiai darbo reikalinga su
kelti bent $l;500. Todėl tuo tikslu mes siuntinėjame 
įvairioms organizacijoms laiškus ir aukų rinkimo blan
kas. Taigi, šiuomi atsišaukiame į visus pažangiosios 
spaudos skaitytojus, prašydami finansinės paramos.

Mes manome, kad šiandien bile vienas gali paaukoti 
dolerį kitą tokiam svarbiam ir gražiam tikslui.

Kartu su Literatūros Archyvu mes planuojame pa
siųsti į Lietuvą ir knygą, kurioj bus surašyti vardai tų 
lietuvių, kurie paaukaus nemažiau $1.00 to archyvo 
įsteigimui. Kas gi nenorės įrašyti savo vardo į svarbų 
istorinį dokumentą!

Tie, kurie tam tikslui pritariate ir jaučiatės, kad ga
lite paaukoti dolerį kitą, malonėkite savo pasibrėžimą 
tuojaus išpildyti.

Čekius bei money orderius išrašykite iždininko vardu: 
V. Rudaitis, ir pasiųskite sekretoriui J. Guzas, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn,'N. Y.

Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinio 
Archyvo Komitetas:

J. Siurba, pirmininkas,
J. Guzas, sekretorius,
V. Rudaitis, iždininkas.

Žinios iš Lietuvos

Planuoja padėt Raudonajam Kryžiui pravesti vajų. 
Iš kairės į dešinę: Darbo Federacijos New Yorko Cen- 
tralinės Tarybos iždininkas James C. Quinn, CIO New 
Yorko Valstijos Tarybos prezidentas Louis Hollander 
ir radijo sporto anaunceris “Red” Barber.

Žemė Kovotojams Dėl Tėvynės 
Laisvės

Lietuvos TSR Respublikinės 
žemės Komisijos pirmininko 
drg. Balio Baranausko suteik
tomis ELTOS korespondentui 
žiniomis, Raudonosios Armijos 
kovotojų bežemių ir mažaže
mių šeimos jau dabar aprūpi
namos žeme. Kovotojai, kurie 
dabar tarnauja Raudonojoj 
Armijoj ir neturi šeimos, gaus 
žemės grįžę iš karo tarnybos 
iš sudaromų, atsarginių žemės 
fondų- Kiekviename apskrityje 
numatoma, kad susidarys at
sarginis žemės fondas nuo 1,- 
000 iki 5,000 ha. — ELTA.

Užsiregistravusių Mokinių Per
teklius Utenos Anj. Mokykloje

Respublikinės Darbo Rezer
vų Valdybos amatų mokykloje 
Utenoje yra jau užsiregistra
vusių tiek daug mokinių, kad 
susidarė netgi 300 mokinių 
perteklius. Daroma žygių šį 
mokinių perteklių perkelti į 
Vilniaus amatų mokyklas.

Vilniuje Yra 484 Privačios 
Krautuvės

Tarybinei valdžiai leidus 
privačių prekybą, Vilniuje iki 
šiol yra įsisteigusios 484 pri
vačios krautuvės: 52 maisto 
produktų, 17 rašomosios me
džiagos, 10 kosmetikos, 97 ga
lanterijos ,159 daržovių ir vi
sa eilė kitokių krautuvių.

Ruošiasi Melioracijos Darbams
Melioracijos darbų vykdy

mui Vilniaus apskritis suskirs
tyta į penkis rajonus taip, kad 
kiekvienas rajonas turėtų po 
du valsčius. Melioracijos dar
bams vykdyti rajonuose pa
skirti technikai-melioratoriai, 
kurie jau dabar tiria meliora- 
cinius galimumus.

Uteniškiai Išsaugojo Žemės 
Gavimo Dokumentus

Daug Utenos apskrities nau
jakurių, gavusių 1940—41 me
tais žemės, o vokiečių, okupaci
jos laikais jos netekę, išsaugo
jo žemės gavimo dokumentus 
ir dabar pagal tuos dokumen
tus atsiima savo sklypus iš 
buožių ir dvarininkų. 

Tūli lietuviai sako, kad se
novėj “didelė buvo Lietuva.” 
Bet daugelis jų nežino to, kad 
tai nebuvo Lietuva, apgyventa 
lietuviais, bet buvo bendrai 
lietuvių, baltgudžių, ukrainų ir 
net rusų valstybė, kurioj net 
ir valstybinė kalba viešpatavo 
gudų ir ukrainų. Ir kitaip juk 
negalėjo būti, nes toji didelė 
“Lietuva,” tai buvo apsijungi- 
mas lietuvių, gudų, ukrainų ir 
rusų į bendrą valstybę.

Kokia ta valstybė buvo, tai 
geriausiai nušviečia 1939 me
tais Maskvoj išleista knyga. 
“Vakarinė Rusija ir Rusų-Lie
tuvių Valstybė,” tomas II. Tai 
lekcijos profesoriaus A. E. 
Presniakovo, skaitytos St. Pe
terburgo Universitete 1908- 
1910 metais. Profesorius Pres
niakovas naudojosi ne vien vi
sais istoriniais dokumentais, 
kurie buvo Rusijoj, bet jis spe
cialiai važinėjo į Krakovą 
(Austriją), kur studijavo len
kų ir kitų tautų dokumentus 
ir veikalus. Todėl jo lekcijos 
iš kurių paruošta knyga, virš 
250 puslepių, yra autentiškos 
ir plačiausiai nušviečia Lietu
vos ir lietuvių praeitį.

Mindaugis ir Lietuva
Vienuoliktame ir dvylikta

me šimtmetyje, ne vien Rusi
ja buvo suskilusi į daugelį ku
nigaikštysčių, bet ir Lietuva. 
Pradžioj XH-to šimtmečio 
garsus buvo lietuvių vadas 
Daugerutė (44 p.). Kur lietu
viai gyveno? Profesorius rašo 
45 p.: “Prie Nemuno, žemuti- 
nėj jo dalyje, gyveno žemai
čiai, ties viduriu ir Vilija — 
lietuviai, į vakarus nuo žemai
čių, tarpe Nemuno ir Vislos— 
prūsai, o į pietus siaura juos
ta, tarpe Baltstogės girių ir 
Vakarinio Bugo maišėsi su 
lenkais, mazošvanais ir rusais 
jatviagai.” žemaičiai, liejtu- 
viai-aukštaičiai, jatviagai ir 
tų laikų prūsai, tai vis buvo 
lietuviai su skirtingomis kal
bomis ir papročiais, turėjo at
skiras savo valstybėles arba ir 
po kelias.

Pirmu kartu Lietuvos kuni
gaikščio Mindaugio vardas 
minimas 1215 metais, kur apie 
40 lietuvių kunigaikščių ir, jų 
tarpe, Mindaugis, pasirašė su 
tūlais rusų kunigaikščiais su
tartį. Bet jau 1240-1250 me
tuose Mindaugis yra galingas, 
jam pavyko visą eilę lietuvių 
atskirų kunigaikštysčių apvie- 
nyti, tai pagalba sutarčių, tai 
jėga. Pasilikę atskiromis buvo 
tik Lietuva ir Žemaitija.

čia tenka pastebėti, kad to- 
toriai-mongolai nusiaubė dide
lę dalį Rusijos kunigaikštys
čių 1224 ir 1237 metais. Jie 
pasiekė ir Lietuvą, tai atskiri 
rusų ir lietuvių kunigaikščiai 
jungėsi bendram apsigynimui.

Kardininkai ir Kryžiuočiai
Kada iš rytų pusės gulė ant 

rusų ir lietuvių mongolų jė
gos, tai tuo kartu iš vakarų 
pusės pasireiškė naujas pavo
jus, neva krikščionybės sklei
dėjai kardininkai ir kryžiuo
čiai. Romos popiežius ir kry

žiuočiai, neturėdami pasiseki
mo atkariavimui Jaruzalės ir 
Palestinos “šventų žemių,” pa
sisuko į Pabalti ją, ten “nešti 
krikščionijos mokslą” ir nai
kinti stabmeldžius.

Tų laikų vokiečiai, po prie
danga skleidimo krikščiony
bės, plėšė žmones, eidami lais
vinti Jeruzalę, plėšė jie ir Pa
balti jo j. Bremeno arch i vysku
pas Adalbertas, kuris mirė 
1071 metais, buvo uolus krikš
čionių misijų šalininkas. Jam 
mirus, jo šalininkai neva ne
šė krikščionybės mokslą į ne
tikėlių šalis. Lietuviai nebuvo 
krikščionys ir todėl vokiečiai 
iš vienos pusės, ir lenkai iš ki
tos, “rūpinosi jų dūšiomis.”

1184 metais į vakarinės 
Dauguvos įtekėjimą atvyko 
minykas Meingardas su būriu 
kryžiais apsiženklinusių ka
rių. Jis tuojau pradėjo užka
riavimo darbą ir karą prieš li- 
vus-latvius, Polocko rusus ir 
lietuvius. Jis statė pilis ir ka
riavo “prieš laukinius stab
meldžius.” Jam mirus, 1196 
metais, jo vietą užėmė mini- 
kas Bercholdas, kuris žuvo 
1198 metais kovoj prieš livus- 
latvius. Romos popiežius Ino- 
kentijus IlI-čias, 1202 metais 
savo buloj (patvarkyme) įsa
kė organizuoti “brolių Chris- 
tuje kareivius” karui prieš 
Pabaltijos eretikus — lietu
vius, latvius ir estus. Rygos 
pamaryje įsisteigė kardininkų 
ordinas; gaudamas iš Vokie
tijos ir kitų krikščioniškų, vals
tybių pagalbą, jis pavergė lat
vius 1206-1208 metais.*

Tuo kartu lenkai vedė ko
vas prieš Lietuvos kunigaikštį 
Mindaugį žemutinės Vislos 
srityje. Neįveikdami jie lietu
vių, 1224 metais, pasikvietė 
sau į pagalbą vokiečius kry
žiuočius, kurie žemutinės Vis
los srityje įkūrė Teutoniško 
Kryžiuočių Ordeno valstybę. 
Romos popiežiui tarpininkau
jant, Rygos srities kardinin
kai ir Vislos srities kryžiuo
čiai apsijungė į bendrą Teu
tonišką Prūsų Kryžiuočių Or- 
deną.

Jau tada vokiečiai pradėjo 
“veržtis į rytus.” Veržėsi į 
Lietuvą, veržėsi ir į krikščio
niškas rusų kunigaikštystes, kas 
atvedė prie daugelio kovų, tik 
rusų Naugardo kunigaikščio 
Aleksandro Nevskio pergalė 
ant čudos ežero (1242 me
tais) tą “vokiškų šunų ricie- 
riu” veržimąsi laikinai suval
dė.

Ant Lietuvos gulė vokiški 
kryžiuočiai iš Latvijos ir nuo 
Vislos. Lietuviai žemaičiai, lie
pos 13 d., 1250 metais, prie 
Durbės ežero labai sumušė Li
vonijos kryžiuočius. Bet ant 
Lietuvos užgulė iš rytų naujas 
pavojus — totoriai-mongolai, 
1258-1259 m. žiemą, pasinau
dodami tūlais nesutikimais lie
tuvių ir rusų kunigaikščių tar
pe, jie perėjo per Lietuvą, la
bai naikindami.

(Pabaiga Rytoj)

, VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

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

Dailiosios Literatūros.

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

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

LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.
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Ketvirtas puslapis

Šėrimnkų Išreikštos Mintys 
Laike Diskusijų Del Laisves 

Redakcijos Raporto
J. BIMBA, Paterson, N. 

J. — Redakcijos raportas 
geras, paruoštas gerai, aš 
sutinku. Tik man atrodo, 
kad būtų geriau, kad kiek
vieną metą suvažiavimui 
raportą duotų ne tas patsai 
redaktorius, bet pasikei
čiant. Kada jau per metų 
metus tas pats raportuoja, 
tai nėra taip žingeidu.

Antra, man atrodo, kad 
yra perdaug raštų iš Lietu
vos ir apie Lietuvą. Nesu
praskite, kad aš noriu, kad 
jų nebūtų, tik manau, kad 
jų reikia mažiau talpinti. 
Reikia daugiau rašyti apie 
Amerikos žmonių reikalus. 
Iš Amerikos mažai jau lie
tuvių grįš į Lietuvą gyven
ti. Jie čia gyvena ir domisi 
šios šalies reikalais.

M. STAKOVAS, Brook
lyn. — Sutinku, kad redak
cijos raportas geras. Tik 
dėl to nesutinku, kur sako, 
kad pasitraukus Margaret 
Cowl, laikinai nustojome ir 
anglų skyriaus Laisvėj. Aš 
stoju, kad tas skyrius būtų 
palaikomas ir ant toliau. 
Reikia gauti kitą redakto
rių. Anglų skyrius yra 
reikalingas.

S. PETKIENĖ, Brooklyn. 
— Aš manau, kad d. J. 
Bimbos pasisakymas prieš 
to paties redaktoriaus ra- 
portavimą nėra vietoj. Drg.: 
Mizara labai gerai išduoda; 
raportus ir jo raportas bu
vo labai geras.

Kas dėl anglų skyriaus, 
tai drg. M. Cowl jį vedė la
bai gerai ir jo netekę mes 
pasiilgsime. Tame skyriuj 
buvo gerai nušviesta Lietu
vos klausimas, kampanija 
už Roosevelto išrinkimą ir 
gerai numaskuoti vietos 
kriaučių lokalo darbininkų 
priešai.^ Tas skyrius reika
lingas.

M. KLIMAS, Richmond 
Hili. — Redakcijos rapor
tas geras, tinkamai paruoš
tas. Nemanau, kad d. J. 
Bimbos reikalavimas, kad 
kitas redaktorius jį duotų, 
vietoj.. Mizara raportą davė 
ne nuo savęs vieno, bet su
sitaręs su kitais Laisvės re
daktoriais.

Kas dėl anglų skyriaus, 
tai aš' sakau, kad reikia dė
ti pastangų, kad jis būtų ir 
ant toliau palaikomas.

GEO. JAMISON, New
ark. — Redakcijos rapor
tas yra tikrai geras. Kas 
dėl anglų skyriaus, tai ma
no mintis skirtinga 
draugų, kurie kalbėjo. AŠĮ 
esu apėjęs apie 70 Laisvės 
skaitytojų, tai veik visi jie 
mano, kad mums dabar an
glų skyrius nereikalingas. 
Jaunuoliai armijoj, ir taip 
susidomėjimo nėra. Laisvės 
skaitytojai daugiau pagei
dauja, kad vietoj anglų 
skyriaus, būtų daugiau lie
tuviškų raštų talpinama.

Manau, kad Laisvėj yra 
pennazai kovos prieš Ame
rikos reakcinius elementus, 
senatorius ir kongresma- 
nus. Permažai Laisvė pas
merkė ir Churchillą Graiki
jos klausime, kada jis kovo
tojus išvadino “komunistai 
kalnų razbaininkai.” Ma
nau, kad Laisvė mažiau 
Churchillą pasmerkė, kaip 
liberalų dienraštis “PM.” 
Reikia daugiąu aiškinti 
Italijos ir Chinljos painią 
padėtį.

D. KRŪTIS, Elizabeth.— 
Su Redakcijos raportu su
tinku. Tik man atrodo, kad 
Laisvė permažai griežtumo 
parodė Graikijos klausime,

taip ir daugelyj kitų klau
simų. Laisve permažai aiš
kina darbininkų reikalus.

M. SKAIRIUS, Eliza
beth. — Aš sutinku su Re
dakcijos raportu ir mes tu
rime sutikti su Laisvės tu
riniu. Redakcija laikraštį 
veda gerai. Mes neturime 
kabinėtis prie redakcijos. 
Man atrodo, kad kaip kurie 
draugai nelabai logiškai 
čia išsireiškė.

Aš norėčiau paklaust, kas 
atsitiko su ta byla, kurią 
keli metai atgal tūlas fa
šistinis 
vedęs?

elementas buvo už-

BAKŠYS, Worces-
Mūsų redaktoriai 

kad korės-

nuo

te r. 
dažnai prašo, 
pondentai rašytų trumpai. 
Bet ne linkui visų jie vie
nodai atsineša: Štai, iš 
Lowellio drg. Karsonas ra
šo dažnai ir ilgiausias ko
respondencijas, net po tris 
špaltas apie kolonijos vei
kimą. Mes gi žinome, kad 
Lowellyj veikimo kaip ir 
nėra.

Redakcija dar ir iškrai
po korespondencijas. Aš 
kartą aprašiau, kaip buvau 
nuvykęs į Maple Parko. 
Lawrence jubiliejų, 
kalbėjau ir aprašiau, bet 
redakcija taip sutrumpino, 
kad savo rašto 
negalėjau.

L. GRIKŠTAS, Jamaica.
— Redakcijos raportas, ge- 

| ras, aiškus, gerai yra pa- 
■ ruoštas. Kas dėl korespon
dencijų, tai žinoma pasitai
ko ir redakcijai visko. Re
daktoriai žmonės, kaip vi
si. Vieną kartą pas mus 
kalbėjo keli, tai vieni buvo 
aprašyti, o vienas apleistas. 
Gal gi redakcijai neptiko 
kalbėtojas, jo veidas ar kas.

Kas dėl Lietuvos, tai ma
nau, kad gerai, kad daug 
raštų telpa. Anglų skyrius 
buvo geras ir reikalingas.

Kas dėl to, kad 
riai nesikolioja su 
illu, tai ir gerai, 
patsai Churchillas 
dinimą partizanų 
tais” vėliau turėjo 
syti.

W. ČEPULIS, Brooklyn.
— Žinoma, kad ir redakto
riai gali padaryti klaidų. 
Laisvės direktoriai darė at- 
siklausimų kaip dėl kurių 
raštų ir tai buvo išaiškinta. 
Aš manau, kad dabar pas 
mus labai apleista darbinin
kų klasės reikalai, mat, ei
nas karas, dedame pastan
gas karo laimėjimui.

Kas dėl raštų iš Lietu
vos, tai gerai, kad jų daug 
telpa. Kiekvienas lietuvis 
nori žinoti, kaip ten atsiti
ko su jo miestu, 
ar sodžiumi.
Lietuv. yra labai žingeidus.

A. STRIPEIKA, Eliza
beth. — Aš manau, kad 
Redakcijos raportas yra la
bai geras ir jį turime užgir- 
ti. Man svarbu, kaip yra su 
laiškais į Lietuvą? Iš Lie
tuvos gauname laiškus, o į 
Lietuvą ar galima rašyti? 
Buvo klausta Laisvės Re
dakcijos, atsakė — galima 
bandyti, bet pas mus paštas 
laiškų neima dar į Lietuvą. 
Kodėl taip?

Kitas dalykas, pas mus 
tūli skaitytojai skundžiasi, 
kak! jie laiku negauna Lais- 

. vės. Kaip tą reikalą patai
syti?

Kas dėl to, kad būk už 
kelių metų jau Amerikoj iš
nyks lietuviai, tai netiesa. 
Lietuvių dar daug yra, 
vien Philadelphijoj yra 18r

nei pažinti

i ■

tv. -n o m' n i T? n i Iri tilr CLEVELANDO ŽINIOSir panašiai. Raikia tik prie 
jų prieiti, lai jie skaito 
Laisvę.

Apie Lietuvą tai raštus 
žmonės myli, nes . kiekvie
nas nori žinoti, kas atsitiko 
su jo miestu, kaimu ir kaip 
ten žmonės išnaujo pradeda 
gyventi.

J. JUŠKA, Brooklyn. — 
Redakcijos raportas geras. 
Aš labai nustebau dėl d. J. 
Bimbos pareiškimo, kad 
būk perdaug žinių yra iš 
Lietuvos. Aš manau, kad jų 
reikia dar daugiau. Prie 
mūs yra stendas, kur par
siduoda Laisvė, tai ją iš
perka įvairių pažiūrų žmo
nės ir. klausyk— jie kalba:

— Štai mano kaimas su
degintas !... Štai mano 
miestą Lietuvoj sunaikino!

Kiti skaitydami apie sa
vo miestelius, atranda apie 
bažnyčias ir kaip ten žmo
nės meldžiasi. Ir jie sako: 
“Stebuklai, bolševikai Lie
tuvą užėmė ir melstis lei
džia!” Matote, priešų spau
da skelbė, būk Sovietų tvar
koj nevalia melstis, o 
žmonės suranda, kad ir 
melstis nedraudžia.

IG. KARLONAS, Yon
kers. — Aš norėčiau žinoti, 
kodėl Laisvė daug rašo 
apie filmas ir teatrus? Tas 
daug vietos laikraštyj uži
ma. Ar už tai gauna mokė
ti? * •

Taigi, aš norėčiau žinoti,

Iš vietinio Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto susirin
kimo, įvykusio sausio 16 d., 
paaiškėjo, jog Lietuvos nuo 
karo nukentėjusių žmonių pa
galbos darbas tęsiamas toliau 
su geromis pasekmėmis.

šiame susirinkime pridavė 
ALDLD 22 kp. nuo jos paren
gimo pėlną, $50, o jau teko 
girdėti, jog ALDLD 190 kp. 
irgi yra nutarusi surengti pa
rengimų Lietuvos žmonių nau
dai ir komisija pareiškė, jog 
jie visu kuom viršysią 22-rą 
kuopą.

žinant collimvoodiečių pra
eitį, galima tuomi tikėti, be to, 
jie turi ką tokio naujo tam 
parengimui, ko jie kol kas ne
skelbia.

pasiuntę į minėto komiteto 
centrą jau visai arti $1,000 
vertės įvairių naujų drapanų 
ir pasirengę dar daug, daug 
jų supirkti ateityje.

Tolesnis Veikimas
Komitetas nutarė apie bal. 

mėn. turėti dar vieną didesnį 
parengimą Lietuvos žmonių 
naudai, proponuota sulošti 
“Karo Nuotakos” arba kokį 
kitą veikalą, šiais metais iš 
draugijų į šį komitetą atėjo 
keletas žymesnių veikėjų, jų 
tarpe ir J. Vasiliauskas, tai 
yra mūsų veteranas meno sri
tyje. Jis yra ne tik geras lo
šėjas, bet ir režisierius ir jis 
apsiėmė į komisiją, šio paren
gimo tėmykite vėlesnius pra
nešimus, o atsilankę nesigai
lėsite.

čia

Vėl pasiųsta drabužių siun
tinys. šiuom kaitų pasiųsta 15 
baksų, bet 
labai daug yra supirktų,, ant 
vietos naujų drabužių, o taip
gi daug ant vietos pasiūtų 
mergaitėms dresiukių; dėl mo
teriškų, o daugiausia mažoms 
mergaitėms dresiukų 
pirkta $294.55.

Prie siuvimo daugiausia pri
sidėjo drg. Saimonienė, Šim
kienė ir Račkaitienė. Jos ben
drai pasiuvo 25 kavalkus. Pa
siuvo daug dresiukių ir drg. 
Radžers. Po vieną pasiuvo 
draugės Mačionienė ir Andriu- 
šiunienė. Draugai žemaičiai 
patys supirko apie $35 vertės

šiame siuntinyje

pra-
00.

Moterų Diena

Moterų Kliubas visais 
rengiasi prie moterų

Mūsų 
garais 
dienos paminėjimo. Ir iš tiesų 
dar nebuvo visoj gyvenimo is
torijoj, kad moterys tiek būtų 
nukentėjusios, kaip jos nu
kenčia šio karo metu, todėl ir 
yra svarbu tatai tinkamai at
žymėti.

Paminėjimas įvyks kovo 11 
d. White Eagle svetainėje, 
8315 Kosciuszko Avė. Progra
moj bus kalbėtojai, kurie nu
švies moterų reikalus bei svar
bą moterų dienos paminėjimo. 
Muzikalę programą išpildys 
mūsų chorai bei vietiniai so-

čiam, kur susirinko4 gražus bū
relis draugų bei draugių jiems 
palinkėti laimingos kelionės jų 
pasiskirton vieton tolesniam 
jų gyvenimui.

Draugai Raulušaičiai Cleve
lande išgyveno nuo pat jaunų 
dienų, išauklėjo savo šeimy
ną, dukterį Tilly, kuri jau ve
dus ir gyvena Long Island, N. 
Y. pas kurią jie mano apsi
gyventi, o sūnus Henry yra 
karo fronte. Visa šeima pro
greso žmonės, visą laiką pri
gulėjo įvairiose mūsų organi
zacijose ir veikė jose, pagal 
geriausią jų supratimą.

Bepietaujant, draugė Gen- 
drėnienė pakvietė keletą iš 
svečių, šį tą pakalbėti tuom 
klausimu. Kalbėjo K. Roman- 
dienė, J. Žebrauskas, E. Pan- 
zerienė, A. Jankauskas ir D. 
Petrauskas. Visi jiems palin
kėjo laimingos kelionės ir kar
tu, kad jie pasiliktų 
klasės reikalų gynėjais 
toliau.

Prie užbaigos, kad
atžymėti tą mūsų draugišką 
sueigą, parinkta aukų pagal
bai Lietuvos žmonių. Aukavo 
sekamai:

Raulušaičiai $10.
Po $2: S. Kazelionis, B. Da

ren ir P. Kurulis.
Po $1: K. Romandienė, A. 

Gendrėnienė, E. Panzerienė, 
Jonas Stripeika, Maurutienė, 
A. Radžers, Balčiūnienė, Boi- 
kienė, Zink, šmulkščiūtė, V.

ir

ir

Karmuza, D. Petrauskas, 
Žebrauskas, M. Rugienienė 
A. Jankauskas.

Po 50c: M. Račkaitienė
P. Radžers. Viso suaukota 
$32.

Varde karo nualintų Lietu
vos žmonių, visiems aukoto
jams tariu širdingą ačiū.

LPT Kom. Pirm.,
. J. Žebrys.

Anglų lakūnai včl bom
bardavo Berlyną.

Sovietai pere j o per Obrą 
upę į Vokietiją, linkui 
Frankfurto didmiesčio.

darbo 
ir ant

geriau

THE NEARER WE6ETTO JAPAN- THE GREATER 
OUR NEED FOR WAR MATERIALS,MEDICINES, AND 
THE OTHER SUPPLIES USED MT HELPS TO MAKE.'

SAVcmdTUM!N USZD W•'•6ErawMt> 
£XmA RAT/ON . *•
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Ten I kas atsitiko su tuo teismu, 
kuris buvo prieš Laisvę už
vogta

V. BUNKUS, Brooklyn. 
— Aš manau, kad Redakci
jos raportas buvo geras, — 
padaryta peržvalga 1944 
metų svarbiausių įvykių. 
Mano supratimu dienraštis 
Laisvė vedamas labai gerai.

Man ir kitiems labai pa
tinka raštai iš Lietuvos. 
Amerikoj lietuviai nori ži
noti, kas atsitiko ne vien 
su miestais Lietuvoj, bet 
net su jų kaimais. Ir tik 
Laisvė ir Vilnis tas žinias 
Jungt. Valstijų lietuviams

redakto-
Church- vos.

KLASTON, Great Neck. 
Aš manau, kad Laisvėj raš
tu nėra peradug iš Lietu- 

Amerikos lietuviams

naujų vaikučiams drabužiukų,,)ig be dar pirmų k;lrtQ
taipgi nemažai surinko tarpe 
svetimtaučių dėvėtų drapanų. 
Šiam siuntiniui suaukavo se
kami draugai ir draugės: 
Martin Kazen, J. Pabaliai, M. 
Michutienė, .. A. Mockaitienė, 
M. Račkaitienė, M. Juozapo- 
nienė, M. Karsokienė, Z. Sai
monienė, K. Romandienė, A. 
Daviai, Jenčius, E. Stripeikie- 
nė, M. Mačionienė, Mikaloju- 
nienė, Balčiūnienė, Gendrė
nienė ir drg. J. Šimkus.

Su šiuom siuntiniu pasiųsta 
aprėdymai dviem vaikučiam 
nuo Aug. Jankausko, dviem 
vaikučiam nuo P. čėplos ir 
vienai mergaitein nuo M. Že
brauskienės.

Pavėlavo
Laisvėj No. 4 šių metų drg. 

A. Bimba, su Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto Phila- 
delphijos skyriaus sekreto- 

, kad 
“didesniuose miestuose lietu
viai turėtų teirautis kainų ir 
bandyti supirkti daiktus Lie
tuvos žmonėms ir pasiųsti 
Brooklynan į Komiteto Cen
trą.” Taip, patarimas labai ge
ras, bet mes, clevelandiečiai, 
manome, kad jis jau perdaug 
suvėluotas, nes Cievelando 
Komitetas tą jau seniai prak
tikuoja; iki šiai dienai mes 
esame ant vietos su pirkę ir

Clevelande dainuos žymiau
sios Chicagos dainininkės 
draugės Kenstavičienė ir Abe- 
kienė. Juodvi su koncertais 
jau yra apvažiavusios bemaž 
visas Jungt. Valstijas ir Cana
da ir visur jos buvo maloniai 
priimtos, todėl ir clevelandie- 
čiai turės progos jas išgirsti ir 
jų dainomis pasigėrėti.

Drg. Raulušaičių Išleistuvės
Sausio 20 d. mūsų darbš

čiosios kliubietės surengė iš
leistuves draugam liaulušai-

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen H-977H

lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yr* 
sunkus pristatymas anglies.

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

Matote, i svarbu žinoti ne vien tas, |rium duoda patarimą, 
už išva-1 ant kiek Lietuvą sunaikino 
“bandi- vokiečiai, bet labai svarbu 

ir tas, kaip ten žmonės 
tvarkosi, kaip jie kuria sa
vo naują gyvenimą, kaip 
Lietuva atsibudavoja.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
Brooklyn. — Aš tik, kaip ir 
pakartosiu Redakcijos pra
šymus. Tūli draugai rašo 
apie liuterijas. Reikia žino
ti, kad tai neleistinas daly
kas, yra, priešįstatymiškas 
ir Redakcija tą braukia 
laukan.

Kaip kurie korespon
dentai padaro grūmojimų 
oponentams. Tas taipgi ne
praleidžiama. Žmonės gali 
ir smarkiai pasiginčyti or
ganizacijose, bet laikraštyj 
tas negalima.

Kaip kur nesusitarę 
draugai rašo apie kokį įvy
kį net po dvi, tris korespon
dencijas. Aišku, kad visas 
jas talpinti negalima. Pas
taruoju laiku iš Wilkes- 
Barre, apie koncertą, gavo
me net trijų aprašymus. 
Visus apie tą patį dalyką 
negalima talpinti. Reikia 
draugams rašantiems pasi
tarti, tad tokių nesusiprati
mų neįvyks.

Dažnai mūsų korespon
dentai parašo antireliginėj 
dvasioj. Redakcija privers
ta taisyti tas koresponden
cijas. Mes vedame karą, 
mes turime išlaikyti karo 
pastangoms tautos vienybę 
ir vengti išsišokimų, kurie 
kenktų tai vienybei. 
\ (Bus daugiau).

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
, . BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

Telefonas EVergreen 7-1661

miesteliu
Ir raštai iš

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDA1 ir kr 
tos Mešlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai. Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu X-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrin. 
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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

1113 Mt Vernon SL 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

Liūdesio valandoj kreip- 
kites 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.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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HARTFORD, CONN
žiupsnelis žinių iš Kliubiečių 

Veiklos. Pilkauskas Vėl Išrink
tas Pirmininku. Nauji 

Direktoriai.
Vietos Liet. Amer. Piliečių 

Pašalp. Kliubas pereitą metą 
gavo daug laimėjimų medžia
giniu atžvilgiu, jo turtas padi
dėjo visu 10 tūkst. dolerių! 
Kliubo skolos-mortgečiai likvi
duoti. Dabar .kliubiečių ūpas 
geras, nes kliube vyrauja gera 
tvarka, nemažai veiklos, šešta
dienių vakarais rengiami šo
kiai, lankytojų būna nemažai 
— po kelis šimtus žmonių, go
džiu, klaubiečiai daro gvrą biz
nį.

Kliubo biznio vedėju pasta
tytas jaunas, gabus vedėjas — 
gaspadorius pil. Frank Haiko, 
įtakingas vietos lietuvių ir 
amerikonų politiniuose rate
liuose. šių metų kliubo valdy
bą sudaro visi senieji, išbandy
ti veikėjai viršininkai, išskyrus 
vice-pirm. urėdą, tatai yra vil
tis, kad šį metą kliubiečiai pa
sekmingai vairuos savo kliubo 
vairą. Naujasis vice-pirm. pil. 
C. Meškūnas pasižadėjo būti 
aktualiu padėjėju pirm. Juozui 
Pilkauskui, 9-tam terminui iš
rinktam kliubo vadui.

kliubiečiai:
C. Meškū- 

A. Laskas, 
A. Kelėnas

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 

• >» - -t

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

4m

Tenka pažymėti, kad mūsų 
kliubo pirm, pik J. Pilkauskas 
suvaidino svarbią rolę mūs 
kliubo namo įsteigime ir biznio 
vedime, jo nuopelnai labai di
deli. Prieš keletą metų kliubo 
turtas neviršijo $8,000, o dabar 
jo abelnas turtas jau viršija 
$65,000! Tai nuopelnai gerb. 
J. Pilkausko.

Pastaruoju laiku The Hart
ford Times pastabų rašėjas pa
stebėjo, kad J. Pilkauskas-Pil- 
ky išrinktas 9-tam terminui 
prezidentu Liet. Amer. Pilie-

čių Kliubo, daugiau negu du 
kartus pralenkęs prez. Roose- 
veltą.

Nauji Kliubo Direktoriai.
šiam metui kliubo direkto

riais išrinkti šie 
Pet. Giraitis, pirm 
nas, užrašų rašt., 
turto rašt., nariai 
ir J. Baltulionis.

Veikiantį komitetą sudaro 
šie asmenys: J. A. Pilkauskas, 
J. Giraitis, S. Makoveckas ir 
A. Valiūkas, abelno biznio ve
dėju esą kliubo pirm. J. A. 
Pilkauskas; namo tarnautoju 
A. Bakšis, gaspadinėmis J. A. 
Pilkauskienė ir V. Vasiliaus
kienė.

Rengiamas Gražus Vakaras
' Sekmadienį, vas. 4 d. kliubo 

auditorijoj bus rodomi judami 
paveikslai iš karo lauko. Kal
bamieji paveikslai iš Lietuvos 
ir šių laikų karo tragedijų, ku
rias pasauliui paruošė Berlyno 
žvėris Hitleris, šios filmos 
toks vardas: Hitler the Beast! 
Programas prasidės 3 vai. po 
piety, patartina visiems nesi- 
vėluoti pamatyti gražias filmas 
iš .karo lauko ir iš Lietuvos.

šį filmų-“movies” programą 
rengia kliubas, filmas rodysiąs 
mūsų kliubietis, žymus filmi- 
ninkas j. Januškevičius, Jr. 
Taipgi, bus filmos dabarties ži
nių kronikos — news of cur
rent events, žodžiu, bus išsa
mus, Į gražus “mūviu” progra
mas, greta dramatiškų paveik
slų, bus ir komedija, kuri ski
riama dėl vaikučių sužavėjimo, 
tatai tėvai atsiveskit vaikus.

Kliubietis.

VYRAI
NELAVINTI FABRIKO 

DARBININKAI 
Taipgi 

PEČKURIAI
Pečknriu Pagelbininkai

Puikiausios Darbo Sąlygos
PILNO LAIKO—DIENINIS 

DARBAS.
Pasitarimai vien tik rytais.

* PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

ANDREW JERGENS CO.
1 FRANKLIN AVE. 
BELLEVILLE, N. J.

(33)

AUTO MECHANIKAI 
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI 
VIEN TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY

tiOYS
40 HOUR 5 DAY WEEK

$24 START
Essehtlal War Work 

In Lithographic Pressroom 
Opportunity to learn trade

With a Postwai1 Future 
Overtime extra. Vacations with pay.

KINDRED MACLEAN CO., 
INC.

48-01 22ND STREET,
LONG ISLAND CITY.

(28)

(30)

PRIE STALU & LATHE 
DARBININKAI

GERA PROGA!
DAUG VIRŠLAIKIŲ!

59 JOHN STREET, 
BROOKLYN.

REIKIA APVALYTOJŲ 
$30 J SAVAITĘ 
Nuolatinis Darbas 

Moderniškas Fabrikas
L D. WATCH CASE CO. 

187-11 DOTH AVE. 
JAMAICA, L. I.

Vokietijoj Sovietai Nu 
žygiavo dar 21 Mylią 

Pirmyn
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Per dieną raudonarmie
čiai visuose frontuose atė
mė iš vokiečių daugiau kaip 
640 miestų, miestelių, gele
žinkelių stočių ir kaimų. O 
per 18 dabartinio ofensyvo 
dienų jie užėmė 337 žymius 
miestus ir 26,500 kitų gyve
namųjų vietovių. Tuo tarpu 
pačioje Vokietijos žemėje 
sovietiniai kariai paėmė 116 
miestų ir 7,000 miestelių bei 
kaimų.

Per dvi paskutines dienas 
Raudonoji Armija nubloškė 
hitlerininkus 45 mylias at
gal palei Netze upę ir pra
siveržė iš šiaurinių jos 
krantų į pietinius.

Į vakarus nuo Lenkijos 
miesto Poznaniaus sovietinė 
kariuomenė parsiVeržė per 
Obra upę į Vokietijos pro
ving ją Brandenburgą, ku
rioj ir Berlynas stovį. Ant
rojoj upės pusėj raudonar
miečiai užėmė Botnst, Un- 
ruhstadt ir 200 gyvenamųjų 
vietovių, čia tapo užttiušta 
daugiau kaip 4,000 nacių ka
reivių ir rfifcieHų; pagrobta 
93 Vokiečių patrankos, dau
giau kaip 600 trokų ir 31 
traukinys. Traukdamiesi at
gal hitlerininkai paliko ir 
ligoninę su 250 sužeistų vo
kiečių oficierių. Sovietų ka
riuomenė išlaisvino iš nacių 
vergovės apie 10,000 kita
taučių darbininkų.

šioje fronto dalyje Sovie
tų kariai šaus. 28 d. ir 29 d. 
pagrobė 283 vokiečių lėktu
vus pačiose jų stovyklose ir 
daržinėse. ♦

Kitoj Vokietijos provinci
joj Pomerdnijoj Vaudonar- 
miečiai, užimdami Linde ib 
Krojanke miestus, pagrobė 
du šarvuotus vokiečių trau
kinius, 11 garvežių, 27 vago
nus ir suėmė daug nacių ka
reivių ir oficierių.

PRANEŠIMAS KARIŲ 
GIMINĖMS

Prašome Atgdos Hartfordo 
Lietuvių Karių Tėvų, Giminių 

ir Karių, Grįžusių iš 
Karinės Tarnybos.

Šiuomi pranešam Hartfordo 
miesto lietuviams karių tėvams 
ir giminėms, taipgi, kariams 
grįžusiems iš karinės tarnybos 
kariuomenėj, karo laivyne, pa
jūrio sargyboj, orinių jėgų kor
puse ir kitų dalinių tarnyboje 
buvusiems, kad patiektumėte 
vardus lietuvių karinėje tarny
boje tarnavusių, arba, tarnau
jančių dabar, antrašus, gimimo 
datą ir gyvenimo vietą, arti
miausią giminę ir giminystę, 
skyrių tarnyboj, serialinį kario 
numerį ir .kitas 'informacijas 
sąryšy su tarnyba.

Hartfordo Miesto Karinės 
Tarnybos Sąrašo Komitetas 
nori gauti šias žinias apie ka
rius. Šio Komiteto lietuvių sky
riaus narys Frank Haiko, nuo
širdžiai prašo karių giminių ir 
tėvų sutelkti virš pageidauja
mas informacijas, -taipgi, pasi
žada duoti reikalingas informa
cijas visiems karių giminėms, 
draugams ir kariams, kurie 
kreipsis prie jo reikale gavimo 
karių bonų, apdPaudos ir kitais 
reikalais.

Hartfordo Miesto Karių Są
rašo Komitetas deda pastangas 
suregistrubti užrašyti visų ka
rių vardus ir jiems arba jų 
giminėms patarnauti bonų ir 
apdrdtidos išgavimo reikaluose 
ir tubėti karių sąrašą savo ar
chyve, kaipo istorinės svarbos 
dokumentą.

Visais reikalais prašome 
kreiptis pas mane Liet. Amer. 
Piliečių Kliube, 227 LaWrence 
St., Hartford, iCt., vakarais, vi
siems duosiu reikalingas infor
macijas veltui.

Frank Haiko,
Narys Liet. Skyr., 

The Hartford Wdr Records 
Committee.

.......i.iittLltf' , , ' .... .k.'.U,...........~

PRANEŠIMAI 
i iš kitur

PAPRASTI DARBININKAI 
85č Į VALANDĄ 

feūtinas Darbas 
Patyrimas Nereikalingas. 

138TH ST., BRONX. 
skambinkite 

MOtT HAVEN 9-6807 
v TARPE 12 IR 1.

i

--VYRAS 20-55 
i Būtinai Pramonei 
Patyrimas Nereikalingas 

Alga Pradžiai 75c j Valandų 

DAUG VIRŠLAIKIŲ 
T. J; RONAN, INC. 

749 East 135th St.
Iš Būtinu Darbu Reikia Paliuosavlmo 

■ (29)

VYRUS
Lengvam Fabriko Darbui. 

NUOLAT.
kašteNhuber &

LEHRFĖLD
32 FLUSHING AVE.

- BROOKLYN.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

(29)

_ _____________________________________ (28)

I VIRŠAMS VYRAI
PATYRĘ

PRIE KOMERCIJINIŲ
TRAILER

VIRŠŲ TAISYMUI
TAIPGI

SANDĖLIO RŪMUI VYRAS
Gera Alga 

Pokarinė Ateitis 
Laikas ir i>usė virš 40 valandą.

KREIPKITĖS
THE TRAILMOBILE CO.
58 MONTGOMERY ST.,

NEWARK, N. J.
PRISILAIKOME WMC TAISYKLIŲ

L (27)

MALIAVOS ŠVIRŠKĖJAI
Tik Patyrę 

Prisilaikoma WMC Taisyklių 
NEWARK FIREPROOF

138 AVON AVE. 
NEWARK, N. J. 

BIGELOW 3-3115
(28)

(28)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

7114 c i 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.

MERGINOS!
18-35

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
48 VALANDŲ SAVAITE 

5i DIENOS 
Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų.

NUOLATINIS DARBAS! 
POKARINE PROGA!

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS!

JULIUS SCHMID, INC. 
439 WEST 55TH STREET 

NEW YORK CITY.
(27)

—r

BOSTON, MASS.
Masinis mitingas, minėjimui Le- 

nino-Lincolno ir Douglasso, įvyks 
sekmadienį, vasario 4 d., 8 v. v. 
Symphony \ Hali, Huntirigton ir 
Mass. Ave. Bus žymūs kalbėtojai, 
Ben Davis, Jr., (New Yorko Miesto 
coun'cilmanas) ir Elizabeth Gurley 
Flynn (Kom. Politinės Assoc, vice
pirmininkė). Dainuos Bostono apy
linkėj pagarsėjęs negrų choras, va
dovybėj Mr. James Prant. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. įžanga $2.40 ir $1.20. Ren
gia Kom. Polit. Assoc. (27-28)

WILKES-BARRE, PA.
ALDLD 43* kp. susirinkimas įvyks 

vasario 4 d., 2 vai. dieną. Pas Kas- 
parius, 191 S. Sherman St. Visų na
rių prašau dalyvaut, nes turime 
svarbių reikalų aptarti, taipgi Kon
certo 
Sekr.

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSfc PO Š VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
.(30)

MECHANIKAI IR MECHANIKŲ
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daliai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreipkitės

STUĄRT AUTO SALES
356 Boulevard, Bayonne N. J.

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

(27)

Komisija išduos raportą.
(27-28)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 4 d., 2:30 v. dieną. 
YMHA salėje, Ferry ir Walnut St. 
Malonėkite dalyvauti visi, nes yra 
svarbių reikalų apkalbėjimui. Ne
pamirškite knygas. — D. R. (27-28)

HARRISON-KEARNY> N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 4 d., 2 vai., po 15-17 
Ann St. Malonėkite visi dalyvauti 
šiame susirinkime laiku, nes turime 
labai daug svarbių reikalų aptari
mui. Gal dar nevisi žinote, kad di
desnė pusė naujos valdybos yra iš
rinkta praeitam susirinkime, todėl 
būkite visi ir matykite' jos veikamą. 
— V. W. Zelin. (27-28)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį; vasario 4 d. įvyks 

svarbus susirinkimas, visuotinas 
mūsų org. ir Veik Kom., 3-čią vai. 
dieną. 735 Fairmount Avė. Labai 
daug reikalų mūsų organizacijoms 
reikės atlikti. Tiesa, Šiemet žiema 
trukdanti nuo darbo, nes nuolatiniai 
ledai ir sniegas neduoda ramybės. 
Bandykime susirinkti, nes naujienos 
iš karę fronto linksmos, tad dau
giau energijos visiems priduoda. — 
A. J. Smith, sekr. (27-28)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. su

sirinkimas įvyks šeštad., vasario 3 
d. Liet, salėje, 315 Clinton St. Pra
džia 7:30 v. v. Pageidaujama, kad 
Visos draugės dalyvautų šiame su
virinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi nepa- 
hnrškime Ir naujų narių atsivesti. 
— O. Girnienė, sekr. (27-28)

bridgeportTcoHn.
ALDLD 63 kp. susirinkimas 

Įvyks 4 d°. vasario, 5 v. v., 407 La
fayette St. Malotiėkite visi draugai 
dalyvauti suvirinkime ir kurie ne
šate užsimokėję, tai ateikit ir už
simokėkite. Prašau nbpamiršti. — 
A. Jocis, fin. rąšt. (.27-28)

montelloTmass.
Šį sekmadienį, vasario 4 d. įvyks 

paskaita, sveikatos klausime. Pas
kaitą duos A daktaras J. A. Valatka 
iš Abington, o Įvyks 3 vai. Liet. 
T. N. Salėje. Kviečiame visus —

WORCESTER, MaSS.
LLD 135 moterų kuopd rengia 

silkių parę nedėlioję, 4 vasario, 5 
VAI; t>o plotų, Lietuvių svet., 29 En- 
dicOlt St. Kviečiame visus dalyvau 
tl. — Rengėjos. (27-28)

MO^TElLO, Mašs.
Moterų Apšvietos Kliubas rengia 

Čapsų vakarienę, Įvyks vasario 3 d. 
Liet. Taut Name, t v. v. JėjimOs ... ------- ----------------
75c Visus kviečiame Rehgimo Ko- Birutės i’ašalpinč Draugija, 
miteti.- (26-27) ta-28)(26-27)

11 i t -Vi

(27-28)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

TfeOKŲ VAIRUOTOJAMS
KREIPKITĖS J ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA. PA.

BERNIUKAS
SANDĖLIO KAMBARYJE.

40 VALANDŲ SAVAITE 
VIRŠLAIKIAI. 
$25 PRADŽIAI.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

.--■r. . «• ... . ,(29)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

ė

(32)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimami

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
.................. (30)

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
t Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.
■(27)

Reikia Paprastų Darbininkų ; Nuolatinis bar- > 
bas. 85c į valandų. 40 valandų savaitė. Lai

kas ir pusė UŽ viršlaikius. Kreipkitės j
Hy Products Corp. 47-05 5th St., L. I. City.

Arti IRT Vernon & Jackson Stoties & 
Ind. Van Alst Lokalinės Stoties.

_______________________________________ (33)

APVALYTOJAI
Ofisų Būdinkuose. Dienų ar Naktį. 45 

55 metų. 40 Valandų. Gera Alga.
KREIPKITftS Į DŽIANITORIŲ,

65 BROADWAY, N. Y. C.

iki

(30)

NELAVINTI FABRIKUI 
DARBININKAI 
Lengvas Darbas 

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas

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

JAMAICA, L. I.
■■ (27)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM 
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ 
KAINOS PALAIKOMA 

4

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

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

(80)

■r į» ■■ i ■ ii iH i*

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

NELAVINTOS FABRIKUI 
DARBININKĖS
Lengvas Darbas.

65c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

L D> WATCH CASE CO.
137-11 90±H AVE.
JAMAICA, L. I.

MERGINOS
LENGVAM FABRIKO DARBUI

37’/2 VALANDOS.

Laikas ir Pusė už Viršlaikius.

BORGENICHT BROS.
520—8th Avė.

(29)
MOTERYS VALYTOJOS

Ofisų Būdinke. 6 dienos. 4 A.M. iki 8:15 
A.M. Geros algos. Apihokarrtoš vakacijos.

KREIPKITĖS I DŽIANITORIŲ, 
AMERICAN EXPRESS CO., 

65 BftOADWAY, N. Y. C.
•• (30)

MOTERYS
Ar Jūs Kada Turėjote Darbūs? 
Amžiaus 30 iki 45; 3 pastovūs 
darbai kaip file raštininkėms; 
lengvūs metodai; patyrimo nerei
kalaujama; 5 dienų savaitė; že
mutinėje Manhattan. TelefonuO- 
kite Mr. Haviland, 
CORTLANDT 7-6100. (27)x

STENOGRAFES

TYPISTS
ir

OFISO RAŠTININKES
Billing ir Production 

Ofisai.
Pageidaujama Pažystančių Ste

nografiją, tačiau nėra būtinas 
reikalas.

Prisilaikoma WMC Reguliacijų
- KREIPKITĖS

HEPPENSTALL CO.
95 HOWARD AVENUE 
BRIDGEPORT, CONN.

(29)

MERGINOS-MOTERYS
18-35

BŪTINA PRAMONE
Dirbti Prie Knygų 

Apdarymo
Labai Linksmos Darbo

Sąlygos.
Club House Patogumai.
NUOLATINIS DARBAS.

Prisilaikoma U. S. E. S. Taisyklių

QUINN & BODEN
COMPANY, INC.

1905 ELIZABETH AVE.
RAHWAY, N. J.

(29)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA
(30)

KAŠTŲ RAŠTININKĖS
Comptometer Operatores
Puikiausios Darbo Sąlygos

POKARINĖS PROGOS 
Pasitarimai vien tik rytais.

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

ANDREW JERGENS CO.
1 FRANKLIN AVE.
BELLEVILLE, N. J.
f (38)

MERGINOS
Jaunos 

RAŠTININKĖS, PRIE 
INVENTORIAUS 

Patyrimas Nereikalingas.
$24 

Mary Leė, Ihc. 
530 — 7TII AVĖ.

(29)

MERGINOS—MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 

Linksmos Aplinkybės 
GERA ALGA 
VIRŠLAIKIAI

EAGLE MODEL AIRPLANE CO. 
257 WATER ST., BROOKLYN

______________________________
Reikia Merginų: Interesiiigas Darbas Prie 
Plastikų. 60c j valanda. 40 valandų, savfiit. 
Laikas ir pusė už viršlaikius. Kreiplcitto { 
Hy Products Corp. 47-05 5th St., L. I. City. 

Arti IRT Vernon & Jackson Stoties & 
Ind. Van Alst Lokalinės Stoties. . • 

___________________________________________________________________________ 

MERGlSOS-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 I HUDSON TUBES.

_____________________________________________________________________________

MERGINOS & MOTERYS 
PILNAM LAIKUt

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, Pl
r - .... . ..

1

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Nooi* 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(30)

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 ValAndį į Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIU 

DIRBINIU
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
KŪETPKtTĖS

COLUMBIA 
PROTEKTOSITE

631 CENTRAL AVENUfc. 
CARLSTADT, N. Ji

(40)_

MERGINOS
LfckGvAš obbs ttitefrtuvfejE DAkfeAs.
Patyrusios ir be patyrimo. Gera alga. Nuolat.

AWON, 44 W. 4th SL
________________________________ <£>
MOTERYS VALYMUI. Tollėt Valytojos. 30 

valandų, prisideda viršlaikiai. $16.60.
R. H. HUTSON, 19 RECTOR STREET.

DIGBY 4-8868. įį.

Valymui Moterys. Ofisų būdinke. 24” valaP- 
■ doš, prisideda viršlaikiai. $13.40.

R. H. HUTSON, 19 RECTOR STREET, 
DIGBY 4-8858.

(28)
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Drabužių Centre Reikia 
Talkos

Visą šią savaite Drabužių 
Centre, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne, kas vakaras reikia 
talkos prie supakavimo-subė- 
lavimo drabužių. Reikia padė
jėjų mašinon prikrauti, stip
rių vyrų pakams suveržti ir 
nunešti. Yra ir siuvimo.

Vaitkienė Gavo Laiškų 
Iš Lietuvos

Laisvės banki’ete taikėsi su
sitikti Stellą Vaitkienę (Kriš- 
taponytę). Ji buvo labai links
ma. Netruko sužinoti ir prie
žastį. Ji neseniai gavo laišką 
nuo savo sesutės Marijonos 
Mamėnas, Skiemonių kaimo ir 
pašto, Utenos apskričio. Laiš
kas išsiųstas rugsėjo 9-tą, Lie
tuvai jau esant išlaisvintai. 
Marijona rašo, kad visa jos 
šeima yra “gyvi, sveiki, links
mi.“

O apie kitus jai artimus žmo
nes Vaitkienė girdėjo Marijo
nos 'Novak, gyvenančios Strat
ford, Conn., gautame laišl/ė iš 
to pat Skiemonių valse., žilvy
čių km., nuo Uršulės Stripei- 
kienės. Uršulė rašo savo tetai 
Novak, kad jos šeima išlikę 
gyvi ir sveiki.

Stripeikienės laiškas ėjęs 
visai neilgai, išsiųstas 1 spa
lių. Gauta sausio 18-tą. Abie
jų laiškų gavėjų antrašai buvo 
pasikeitę, tačiau paštas laiškų 
nepražudė. Dabar, hitlerinin
kus nuvijus toli nuo Lietuvos 
rubežių, reikia tikėtis, kad gau
sime laiškų daug ir greičiau.

Gilmanaite Bai
gė Mokyklą

Karolina Gilman sausio 30- 
tą baigė Andrew Jackson 
High School. Dėka savo gabu-! 
mui ir darbingumui, Karoli
na sutaupė metus ir pusę savo 
tolimesniam mokslui ir gyve
nimui, baigė greičiau, negu di
džiuma mokinių.

Karolina žada siekti medi
cinos mokslo. Savo tolimesnes 
studijas pradės New Yorko 
Universiteto medicinos moky
kloje. Linkime tame pasimoji- 
me geriausios kloties.
• Jaunuolė Gilmanaite, duktė 
Antano ir Annos Gilmanų, 
yra artimai sutapusi su mūsų 
lietuviškuoju judėjimu, nuo 
kūdikystės kartu su tėvais da
lyvauja mūsų pramogose ir 
svarbesniuose susirinkimuose, 
gražiai kalba lietuviškai. Bū
tų gražu, kad pabaigtų už
augti amžiumi ir moksle iki 
viršūnių tose pačiose tradici
jose — nauja profesionalė 
Amerikai, draugė savo kilmės 
žmonėms.

Karolinos tėvas yra žinoma
sis Laisvės bendradarbis, Lie
tuvių Literatūros Draugijos 2- 
ro apskričio pirmininkas. Mo
tina yra Brooklyno Moterų 
Apšvietos Kliubo narė. Gyven
dama toliau, rečiau galėdama 
atvykti į susirinkimus ir kitus 
darbus, prisideda siuviniais ir 
mezginiais prie mūsų kampa
nijų ir pramogų apdovanoji
mo. Gilmanai gyvena 131-47 
230th St., Springfield Gar
dens, L. I.

Sekmadieniais Neveš 
Duonos, Pyragų

Patvarkyta, kad arklių pa
jėga reikalinga pervežinėji- 
mui karinių reikmenų. Dėl to 
vietinė Apsigynimo Transpor- 
tacijos raštinė uždraudė sek
madieniais išvežioti kepyklų 
produktus restauranams, vieš
bučiams Bronxe ir dalyj Man
hattan. Tikimasi, kad patvar
kymas palies viso miesto, visas 
įstaigas. Turėsime apsirūpinti 
viskuo iš anksto.

Laisvės Metinės Iškilmės
Puikiai Pavyko

Ar Mes Norime Padėti 
Karo Laimėjimui?

(Pabaiga)
Pagarbai Tų, Kurie 
Daugiau Neatvyks

Greta džiaugsmų, buvo ir 
liūdnas momentas. Pirmiau 
Mizarai savo raporte priminus, 
kad pereitais metais netekome 
ilgamečio bendradarbio Juozo 
Ramanausko ir nemažo būrelio 
kitų mūsų bendradarbių, skai
tytojų ir prietelių, gili nuo
skauda pasijuto krūtinėse dėl 
jų netekimo. Prisiminė tie ir 
kiti, kurie pas mus daugiau 
neatvyks. Minutėlė tylos . .. 
Tai viskas, kuo mes begalime 
padėkoti jiems už jų padėtą 
mums sukurti ir išauklėti šį is
toriškąjį bendrą kelrodį gy
viems ir paminklą įnirusiems 
— dienraštį Laisvę.

Dr. Kaškiaučius skaito re
zoliuciją Laisvės turinio klau
simu. Ji priimta vienbalsiai. 
Taipgi vienbalsiai priimtos A. 
Bimbos perskaitytos rezoliuci
jos pasveikinimo Tarybų Lie
tuvai, nukentėjusiems nuo ka
ro ir vokiečių okupacijos Lie
tuvoje pagalbos teikimo ir 
Lietuvai šalpos darbo apvieni- 
jimo Jungtinėse Valstijose. 
Pastaruoju klausimu buvo ir 
diskusijų, bot prieita vienos 
išvados.

Direktoriai prašyti apsiimti 
tie patys. Jiems sutikus, iš
rinkti vienbalsiai: Juozas 
Weiss, Eva Mizarienė, Domi
ninkas M. šolomskas, Antanas 
Balčiūnas, Jurgis Kuraitis, 
Jurgis Waresonas, Kazys 
Kreivėnas, Matas Klimas, Pe
tras Grabauskas, J. Kairys, 
Vincas Čepulis, Jurgis Stasiu- 
kaitis. Alternatais: F. Rein
hardt, A. Mureika, V. Bunkus, 
F. Lideikis, M. Dobinis, J. 
Tomsonas, M. Stakovas.

Pirmininkas Bakšys pakvie
čia A. Bimbą tarti užbaigia
mąjį žodį. Bimba pareiškia 
padėką atsilankiusiems, pasi
tenkinimą labai draugiška, en
tuziastiška nuotaika ir nu
dirbtais darbais, kviesdamas 
panašiu pasiryžimu ir dar 
smarkesniais tempais eiti pir
myn.

laisvės raštininkės Lilija 
Belte (Kavaliauskaitė) ir M. 
Sinkevičiūte visa laika buvo 
užimtos priiminėjimu pasvei
kinimų, kurių, tačiau, nebe
buvo kada skaityti. Jie visi 
bus skelbiami Laisvėje. Ane- 
lyte Venta ateinančius šėrinin- 
kus pasitiko su ženkleliais, o 
Petras Šolomskas — užrašinė
damas.

Daug Pasišventė, Kad Su
# Mumis Būti

Iš tolimiausių svečių teko 
susitikti D. J. Jusiu, bostonie
čių atstovąS. Rainardą iš 
Dorchester, J. J. Bakšį iš Wor
cester, S. Meisoną iš Waterbu
ry, P. Baranauską iš Bridge
port, Anna Philipse iš Stam
ford, Mary Sibol (Browniūtę) 
iš York, Pa., St. Rauduvę iš 
Pittston, V. Valuką iš Wilkes- 
Barre, A. Galkų iš Philadelphi- 
jos, patersoniečius J. ir S. Bim
bą, Pačėsą.

Artimesnės N. J. kolonijos 
turėjo ne visai mažą atstovybę. 
Iš Elizabetho, mūs dienraščio 
čampijono Stripeikos kolonijos, 
atvyko jis pats, B. Makutėnie- 
nė, Ig. Beeis, D. Krūtis, Skai- 
rus, P. ir M. Taras ir, galbūt, 
tūli kiti. Iš Bayonniečių suti
kau čiurlį, Janiūną, Lukaitį, 
Skiparį, Panelį, Zaleską. Cliff- 
sidę atstovavo G. ir S. Stasiu- 
kaičiai, J. A. Bakunai, K. De- 
renčius, V. Vaičiūnienė, B. ša- 
gamcJgienė. Newarką su jo kai
myninėmis kolonijomis—dr. ir 
Mrs. Kaškiaučiai, Jamisonai, 
Gasparaitis, Žilinskai, Miku- 
taitytė ir grupė kitų.

Ilgosios salos mažą, bet gar
sų Great Neck atstovavo Alma 
Kasmočiūtė, Bėčiai, P. Lidei
kis, Kasmauskas, Kriaučiūnie

nė, Ig Urbonas, A. A. Lidei- 
kienė, Lukauskienė ir, gal, ki
ti.

Be abejo, daugelis mūsų ge
rųjų -kaimynų bus li.kęsi neuž- 
rekorduoti šiame pranešime. 
Posėdžiaujant negi vaikščiosi 
po žmones ramybę drumsti 
(mes juk akstiname žmones 
pagerbti susirinkimuose tvar
ką), o kaip pasklido po dvi sa
les masiniame bankiete, dar la
biau nebeužmatyti visus.

i Tenka pasakyti tiek: atžymė
ti ar neatžymėti, visi atsilan
kiusieji prisidėjote prie mūsų 

Į metinio sąskridžio iškilmingu
mo, visi suteikėte džiaugsmo su 

pjumis pasimatymo kam nors 
i iš mūs, jeigu ne visiems buvo 
lemta ta proga. Tad visiems 
tolimiems svečiams, kaimy
nams ir tiems šimtams drau
giškų brooklyniečių esame dė
kingi.

Dėkojame už praeitį ir iki 
pasimatymo ateityje!

Nebus Legalu Turėti 
Perdaug Cigaretų

New Yorko valstijos seimelis, 
Albany, perleido įstatymą, ku- 
riuomi rasti turint virš tūks
tančio nestampuotų cigaretų 
asmenys bus paskaityti turint 
juos pardavimui judojo tur
gaus keliais.

' Kitas naujas įstatymas rei
kalauja kiekvieno turinčio par
davimui cigaretų išpildyti ci
garetų taksavimo blankas. Iki 
šiol to reikalavo tik iš daugme- 
nimis pardavinėtojų.

Pradėjo Tyrinėti Degti- 
niy Pardavėjus

New Yorko valstijos State 
Liquor Authority . (SLA) pra
dėjo plačią ablavą surasti ir 
sustabdyti prievarta brukimą 
žmonėms nepageidaujamų 
degtinių, jeigu nori gauti pb- 
puliariškos Scotch. Išsiuntinė
tuose įstaigoms laiškuose ra
gina visus tokius “tie-in” par
davimus raportuoti SLA raš
tinei, 1775 Broadway, New 
Yorke.

Nekaltai Atrodantieji 
“Tie-ins”

Faktinai, mažai kas beliko 
perkami be “tie-in.” Pavyz- 
din, pirm žiemos švenčių, bai
giantis kariškiams šventiškų 
pundelių siuntimo sezonui, de- 
sėtkuose net pačių geriausių, 
vadinamų “pasitikimiausių” 
krautuvių nebepardavė vaisi
nio pyrago. Sakėsi pritrūkę. 
Bet galėjai pirkti šimtus gata
vai sudarytų, brangiai įkai
nuotų pakelių, kuriuose, greta 
pyrago, rasdavai išskleistus 
kelis sausainius, kelis pigios 
"ūšies saldainius.

Teko matyti, kaip pora mo
terų, matomai, perkančios do
vanas varde kokios organiza
cijos, norėjo porą desėtkų tų 
pakelių nupirkti ir parsivežti 
tuojau. Jom sakė, kad turi pa
likti adrešus, nes pakeliai teb
ėra nesudaryti. Reiškia, pyra
gų buvo, tik joms nepardavė 
be nenorimų pirkti pridėčkų— 
be “tie-in.”

Pasibaigus dovanų siuntimo 
sezonui pyragų atsirado ant 
visų kampų. Jie ir pirma bu
vo, bet jų, nepardavė. Pelna- 
grobiai norėjo pasipelnyti ka
riškių ir jiems pakietus norin
čių pasiųsti lėšomis. Greta ge
rai išsilaikančio kelyje vaisi
nio pyrago, reikėjo siųsti to
kius dalykėlius, iš kurių liko
si tik trupinių košė iki pasiekė 
kelio galą. T-as.

Liet Atletų Kliubo Na
riai, Būkite Susirinkime

Ateinantį penktadienį, va
sario (February) 2 d., įvyks
ta Liet. Atletų Kliubo susirin
kimas, kliubo patalpose, 168 
Marcy Ave., B’klyn. Visi na
riai prašomi atsilankyti į šį 
susirinkimą ir pasi mokėti savo 
duokles į kliubą ir į YMCA, 
nes jau reikia sutartis su 
YMCA atnaujinti ir sumokėti 
duokles ten už kliubo narius. 
Kaip žinia, kliubo nariai mo
ka į YMCA už narystę ten 
tik pusę metinių duoklių, kitą 
pusę'Užmoka kliubas. Taigi, 
nauda nariams yra daug di
desnė iš prigulėjimo kliube, 
negu jie sumoka metinėmis 
duoklėmis.

Penki Juozai, reporterį in
formavo, kad jie esą įgalioję' 
Juozą šalčiumi nesilankančius 
į susirinkimą pagal jo nuožiū
rą bausti, atsižvelgiant į tai, I 
į kiek susirinkimų, nesilanko; 
Juozas šalčiūnas sako, kad' 
tuos, kurie nesilanko į susirin
kimus, arba retai juose daly
vauja, reikėtų deportuot į Chi- 
cagą.

Bet, rimtai kalbant, visi 
kliubiečiai pasistengkite daly
vauti susirinkimuose, arba, at
ėję į susirinkimą, nepasilikite 
visą laiką žemai, prie baro.

Iki pasimatymo penktadienį.
Kliubietis.

MIRĖ
Vincas Sabaliauskas, 62 m. 

amžiaus, gyveno 174 Roeb
ling St., Brooklyne, mirė sau
sio 29 d. Kūnas pašarvotas 
grab. J. Garšvos koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks vasario 2 d., 
Šv. Jono kapinėse. Velionis 
paliko nuliūdime brolį Joną.

Anna Jurgel, 26 m. am
žiaus, gyveno 68 No. 3rd St., 
Brooklyne, mirė sausio 30 d., 
Harlem Valley State Ligoni
nėj, Wingdale, N. Y. Kūnas 
pašarvotas grab. J. Garšvos 
koplyčioje. Laidotuvės įvyks 
vasario 3 d., Most Holy Trini
ty kapinėse. Velionė paliko, 
nuliūdime motiną Anna, tėvą 
Juozą ir brolį ir sesutę.

Lawrence Damauskas, 80 
m. amžiaus, gyveno 35 Stagg 
St., Brooklyne, mirė sausio 29 
d., Kings County Ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioj. Laidotuvės 
Įvyks penktadienį, vasario 2, 
Šv. Jono kapinėse.

Visų trijų laidotuvių parei
gomis rūpinasi J. Garšvos lai
dotuvių Įstaiga, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
nudarau su ame- 
dkoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

Kovo 1 New Yorke prasidės 
vajus sukelti $500,000 Ispani
jos antifašistams pabėgėliams.

Taip pastatė klausimą Mr. 
James Karp, vedėjas Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus va
jaus Williamsburgo 85-me 
Precinkte.

—Ai1 mes žinome, kad mes, 
kaipo piliečiai ir gyventojai 
šio krašto visi turime pareigą 
karą laimėti? Ar gal mes ma
nome, kad tik vieni išėję į 
frontą kariškiai turi mums 
parnešti pergalę?

—Ar mes norime, kad ka
ras būtų laimėtas greičiausiu 
laiku ir didžiuma mūsų jau
nimo sugrįžtų greičiau, svei
ki? Ar gal mums nesvarbu, 
kaip ilgai jie tenai kęs ir kiek 
jų sugrįš?

Tie klausimai buvo statomi 
Williamsburgo organizacijų, 
Įstaigų ir tautinių grupių at
stovų susirinkime, sušauktame 
sausio 24-tą, CDVO įstaigoje, 
Graham Ave. Jame buvo pasi
tarta, kuomi mes galėtume pa
dėti karo laimėjimui.

Tie klausimai buvo taikomi 
ir mums, lietuviams, kadangi 
85-to Precinkto ribose randa
si Piliečių Kliubas, dienraštis 
Laisvė ir tose įstaigose susi
renkančios organizacijos. Ran
dasi nemažai biznio įstaigų.

Mitinge dalyvavo vietos pa
rapijų, mokyklų, policijos, ci
vilinių apsigynimo ir eilės ki
tų Įstaigų ir daugelio organi
zacijų atstovai. Susirinkimas 
pasibrėžė pasiekti visas 85-to 
Precinkto ribose veikiančias 
organizacijas.

Mūsų Rankose Daugelio 
Karių Gyvastys

Raudonojo Kryžiaus vajaus 
vedėjas Williamsburgo, Mr. 
Karp, pabrėžė, kad Raudona
sis Kryžius turi gauti daugiau 
kraujo, jeigu mes iš tikro no
rime, kad sužeistų karių gy
vastys būtų, išgelbėtos ir kad 
jie galėtų pilniausia pasveik
ti.

gas ne vien tik naujai sužeis
tiem. Gydymui sunkiau sužeis
tų reikia kraujo perleidimų ar 
.kraujo plazmos dešimteriopos 
kartus. Per silpnam kariškiui 
be kraujo perleidimo negali 
daryti operacijos, negali ati
taisyti pažeistų kaulų ar vidu
rių. Ne vienam reikia kelių ar 
keliolikos operacijų. Nėra 
kraujo, negali būti operacijų, 
turi žaizdos senti, ligonis ne
kantriai gulėti ir laukti. Krau
jo plazma reikalinga gydymui 
žaizdų.

Buvo nurodyta, kad tūlų su
žeistų sugrąžinimui į sveikatą 
reikės kraujo per kelis metus.

Mūsų Precinkto Kvota
Susirinkimo dalyviai skirstė

si su pasižadėjimu pranešti 
visiems savo susiedijose apie 
svarbą duoti kraujo. Nusista
tyta 85-to Precinkto ribose 
gauti 25 kraujo davėjus kas 
savaitė, o jei gausim daugiau, 
dar geriau. Išrinkta komitetas 
iš 25 asmenų, taipgi mažesnis 
vadovaujantis komitetas. Ko
mitetas rūpinsis visas organi
zacijas ir įstaigas pasiekti 
laiškais ir pasiųsti kalbėtojus. 
Daroma viskas, kad niekas dėl 
nežinojimo neliktų neprisidė
jęs prie karo laimėjimo ir ka
rių gyvasties gelbėjimo.

Laisves Rep.

Kas Turite Veikalą 
“žmogžudžiai”?

i?Aido Choras nutaręs su
vaidinti veikalą “žmogžu
džiai”, bet nežinome, kur 
randasi bent viena kopija 
veikalo. Jeigu kas turite ar
ba žinote, kur galima gauti 
šį veikalą, malonėkite tuo- 
jaus pranešti E. T. Mizarie- 
nei, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
138-tos ir Darbininkų Susivienijimo 
14-tos kuopų bendras susirinkimas 
įvyks šio ketvirtadienio vakarą, 
sausio 1-mą, Rusų salėj. Visi nariai 
prašomi dalyvauti. — V. Karlonas.

E. N. Y. ir RICH. HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 1 d. vasario, 7:30 v. v. 
Buzelio salėje, 3386-8 Atlantic Avė. 
Prašome visus narius dalyvauti, už
simokėti duokles ir atsivesti naujų 
aplikantų j LDS (26-27)

BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 1 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 1 d. Laisvės salėje, 7:30 v. 
vak. Nariai, pasistengkite dalyvau
ti užsimokėkite duokles, kad nelik- 
tumėt suspenduoti. Kurie galite, at
siveskite naujų aplinkantų. — M. 
Stakovas, užrašų sekr. (26-27)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas dirbti 

prie Bar ir Grill biznio. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
pas Aleksiejų, 33 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (26-28)

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Kraujo Reikės Dar Per 
Ilgą Laiką

Kraujas, kaip dabar jis iš
mokta pavartoti, yra reikalin-

! BROOKLYN !

UBOK LYCEUM ::
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <161 Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 'i 
ateičių* *u naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS C

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel. 2-3842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts 

BROOKLYN «, N. Y.
j GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pra’eisti pasilinksminti ir pasišokti užein. 
pas “Green Star Bar and GriT ’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE .

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

V *

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Jules, Jurgensen.

Persodinam Deimantus jums belaukiant.
Turime ekspertus taisymui laikrodžių

ir laikrodėlių.

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

gold Hied cate

VERI-THIN RYTHM... 17-jewel Preciiio*

movement Smartly styled yellow

133.75

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173 ,

Brooklyn, N. Y.
ATDARA VAKARAIS.




