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(1) Mūsų kariuomenė Pa-! 
ei f ik e įžengė į Filipinų res
publikos sostinę, Manilos mies
tą. Tai reikšmingas žygis nei 
tik filipiniečiams, bet ir vi-j 
som Jungtinėm Tautom; jis! 
simbolizuoja mūsų didžius lai-' 
mėjimus kare prieš japonus.

(2) Raudonoji Armija tik
apie trisdešimt mylių nuo Ber
lyno; Rytu Prūsija baigiama 
laisvinti: Neringos kyšulys jau 
nuo nacių apvalytas, — Kara-J 
liaučius taipgi laukia išlaisvi-1 • ta • •
nimo valandos. . i Berlyno; Gręsia I Jancigui I

Vis tai geros, drąsinančios j 
žinios ir jos privalo kiekvieną 
anti-nacį ne tik geriau nuteik
ti, bet ir paakstinti uolesniam 
darbui karinėms pastangoms 
tvirtinti.

Kauti. Armija Apeina Nacių NACIAI KASDIENĄ
Tvirtovę Kuestriną Link NUSTOJA 10,000 

KARIU RYTUOSE

Washingtone jaučiama, kad 
šią savaite išgirsime ir apie 
“trijų didžiųjų” konferenciją. 
Gal būt net gausime kai ku
riuos josios nutarimus.

Menama, jog šią savaite pa
sauliui bus pasakyta ir tai, kur 
kalbamoji konferencija įvyko.

Jeigu šią savaitę tą viską 
sužinosime, tai galėsime ją 
skaityti viena iš vaisingiausių 
geromis naujienomis savaičių.

Praeita sekamdienj Chica- 
goje Lietuviu Literatūros 
Draugi jos aid iečiai suruošė 
bankietą. Jo tikslas buvo dve
jopas: atžymėti trisdešimt me- 
tų organizacijos sukakti ir pa
gerbti patj vyriausi jos kūrėją, 
Leoną Prūseika, kuriam šie
met sukanka 40 jo žurnalisti- | 
niai-literatūrinio darbo metų.

Abu tikslai yra svarbūs ir 
neabejojame, j pokylį susirin 
ko gražus žmonių skaičius.

London, vas. 5. — Marša-Į kariuomenė stengėsi praši
lo Žukovo Pirmoji Baltaru- i veržt į vakarinį Odro upės 
sijos armija rytinėje Vokie-|šoną toje srityje. Naciai 
tijoje per dieną atmetė vo-i skelbė, kad rusai tris kartus 
kiečius iki 9 mylių atgal pa-1 įsiveržę į Kuestriną, bet, gir- 
lei Odro upės alkūnę, į šiau- j di, vokiečiai vis išmušę juos 
rėš rytus nuo Berlyno; ša- iš miesto, 
lia kitko, raudonarmiečiai i 
užėmė Baerwalde, geležiai-1 kad Sovietų 
kelio ir plentų mazgą, ir tuo 
būdu apėjo iš žiemių Kues
triną, tvirtovės miestą, ryti
nėje Odro upės pusėje, 42 
mylios į rytus nuo Berlyno. 
Nacių komandos radijas sa
kė, jog rusai pasigrūmė 6 
mylias į vakarus nuo Baer
walde iki Odro upės kranto, 
33 mylios į šiaurės rytus 
nuo Berlyno. Šiuo žygiu 
Raudonoji Armija įvarė ky
lį tarp didelio uostamiesčio 
Stettino ir Kuestrino. Vo
kiečiai teigė, kad Sovietų

Naciai taip pat .pranešė, 
kariuomenė 

puolė rytinius Frankforto 
priemiesčius, 16 mylių į pie
tus nuo Kuestrino. Frank- 
fortas, kurio didžioji dalis 
stovi vakariniame Odro li
pęs šones, yra antra didžiu
lė vokiečių tvirtovė skersai 
kelio Sovietams į Berlyną.

Eina smarkūs mūšiai tarp 
Raudonosios Armijos ir na
cių arti Pyritzo, 23 mylios į 
pietų rytus nuo Stettino uo
sto, kaip teigė Berlynas.

Vejami iš Lodziaus na
ciai, nužudė dar 1000 lenkų.

London, vasį. 5. — Mask
va pranešė, kifd Sovietų ka
riuomenė vakar suėmė bei 
sunaikino daugiau kaip 10,- 
000 vokiečių kareivių ir ofi- 
cięrių. Paskutinėmis dieno
mis vokiečiai vidutiniai nu
stoja po 10,000 savo karių 
kas 24 valandos. Vakar bu
vo sunaikinta bei išmušta iš 
veikimo 130 nacių tankų, o 
per savaitę 1,033 tankai. Į 
pietų rytus ir į žiemius nuo 
Frankforto Raudonoji Ar
mija per dieną užėmė dau
giau kaip 100 vokiečių mie
stų, miestelių ir kitų gyve
namųjų punktų, pagrobė 

180 nacių kanuolių ir suė
mė daugiau kaip 1,500 na
cių. Vien kautynėse Ziebin- 
geno srityje tapo užmušta 
apie 5,000 priešų. Pelkės, e- 
žerai ir miškai čia tarnavo 
vokiečiams gintis, bet Sovie
tų kariai juos nušlavė.

Amerikos Kariai Staigiais 
Žygiais Atėmė iš Japonų 
Manilą, Filipinų Sostinę

Luzon, vas. 5. — Gener. 
MacArthųro kariuomenė 
šeštadienio naktį sugrįžo į 
Filipinų sostinę Manilą, virš 
300,000 gyventojų miestą 
Luzon saloj, ir tuoj užėmė 
šiaurinę miesto pusę. O pir
madienio žinios sakė, kad 
amerikiečiai jau visą miestą 
paėmę į savo rankas. At- 
maršavę į Manilą, jie tuojau 
išlaisvino 3,700 civilių ame
rikiečių ir anglų, vyrų, mo
terų ir vaikų, kuriuos japo
nai laikė koncentracijos sto
vykloje prie Santo Tomas 
Universiteto, šie belaisviai 
taip sunykę, kad atrodo tik 
oda ir kaulai.

Amerikiečių kavalerija į- 
siveržė į Manilą iš rytų, o 
pėstininkai iš žiemių. Para- 
šiutistai ir kiti iš lėktuvų 
nuleisti amerikiečiai užėmė

Tagaytay miestą į pietus 
nuo Manilos ir užklupo ja
ponus iš to šono.

Miestan įžengę, jankiai 
greitai paėmė Filipinų pre
zidento palocių, Grace Park 
lėktuvų aikštę ir kitus rū
mus bei pastatus. Tuo tarpu 
japonai dar laikėsi senojoje, 
pietinėje miesto dalyje In- 
tramuros; buvo pranešta, 
kad jie ten gal atkakliai 
ginsis.

Šiaurinėje 
amerikiečiai
jokiu organizuotu pasiprie
šinimu iš japonų pusės. Tik 
slapukai - snaiperiai iš dau
gelio namų šaudė į jankius. 
Amerikos kariuomenė dabar 
juos sparčiai naikina Filipi-1 h Į ietus nuQ gių Pirmo. 
nai gyventojai su didžiausiu ^.mij ž iu>‘T1.ečioji 
džiaugsmu pasitiko- amen- , janki ar <ja Buche. 
kiečius. L

miesto dalyje 
nesusidūrė su

JANKIAI PRALAUŽĖ
ANTRĄ SIEGFR1ED0

FORTU EILĘ
Paryžius. — Amerikiečiai 

pramušė antrąją vokiečių 
apsigynimų eilę Siegfriedo 
linijoje. Berlynas įspėjo, 
kad jankiai darys ofensyvo 
žygį linkui Euskircheno, ge
ležinkelių ir plentų centro. 
Devintosios amerikiečių ar
mijos artilerija perkūnuoja 
prieš vokiečius tarp Juelic- 
ho ir Duereno. Jankiai paė
mė Ruhrbergą ir perėjo 
Kier upę. Kiti amerikiečiai 
užėmė Einruhr, Wollseifen, 
Ettelscheid, Morsbach ir 
Gerhahn miestelius, pasieni- 
nėje Vokietijoje. Užimdami 
Hollerathą ir Ramscheidą, 
jie prasiveržė iki svarbiau
siojo Siegfriedo linijos for
tų ruožo. Iš lėktuvų nuleisti 
amerikiečiai įsiveržė j Ro-

IZVIESTIJA REIKALAUJA 
SUVAUDYT FAŠISTINIUS 

GAIVALUS ITALIJOJ40 metų, kai draugas Pru-I 
seika pradėjo literatūrini dar
bą, kai jis pradėjo rašyti! Tai’ 
gerokas metų skaičius ir lie- vietų vyriausybės laikraštis,! menės ir premjero Bonomi 

tokių asmeniu labai ra§0; “Nors jau 18 mėnesių [valdžios jėgų fašistam su- 
mazai teturime! O juo mažiau i Musolinio diktatūra nu-i valdyti.. Juo didesnis šalies
tuviuose tokių asmenų labai

Maskva. — Izviestija, So-'anglų ir amerikiečių karino- • 1 _. i » t vz . • ' _ • • -w—X •
rašo: “Nors jau 18 mėnesių Ivaldžios jėgų fašistam su-

Bulgarija Pripažino Liub- 
lino-Varšavos Valdžią

Istanbul, Turkija. — Pra
nešama, kad Bulgarijos vy
riausybė pripažino laikinąją 
Lenkijos valdžią, kurią į- 
steigė Liublino Lenkų. Ko
mitetas Tautai Laisvinti.

SPĖJA; "KAD R DOS E V ELI, Vokietijos Karo Laivai Bėgą
STALIN IR CHURCHILL 
SOVIETUOSE TARIASI

tokių turime, juo nuosii džiau j versįa Italijoj, bet dar te- išdavikas, tuo daugiau pat- 
Lietuvio laikraštininko, lie- be.ra valdžios vietose ir .ar- • ronų jis turi, ypač Vatika- 

tuvio rašytojo (ypačiai Arne-W komandoje fašistai., ne. Visai kitaip elgiamasi su 
rikoje) darbas yra sunkus irlBe to> ginkluotos fašistų 'nacių bernais Bulgarijoj, 
gan įkyrus. Ne vienas, prade-laikos siaučia Italijoj, šabo- kur liaudies teismas greitai 
jęs laikraštininko profesijoje1 tažuodamos talkininkų pas-1 apsidirba su visokiais šalies 
siektis, pasitraukė ir vargiai' tangas, nors ten yra gana išdavikais.” 
jis duotųsi būti grąžinamas, j 
Bet Leonas Prūseika niekad 
nebandė išsijungti iš lietuvis- i 
ko laikraštininko kamanų, ■ 
nors jam buvo siūlyta vieta 
pas kitataučius, — pav., pas 
rusus.

Netenka čia kalbėti apie i jas įspėjo, kad keturi dideli 
Pruseikos, kaip žurnalisto, talkininkų lėktuvų būriai 
gabumus bei talentus: net jo atskrenda bombarduot Vo
ids jos priešai jam to pavydi, kieti ją keturiuose skii’tin- 

Man, kaipo jubiliejanto ge- gUOse ruožuose. Supranta- 
ram draugui, rūpi, kad tik jisima> kacĮ anglų bombanešiai 

vėl sprogdino ir degino Ber
lyną.

Daugiau kaip 1,000 ame
rikinių bombanešių, lydimi 

i lengvųjų lėktuvų, bombar- 
siu maiw gyvenime valandų! : davo Berlyno geležinkelių 

* * * ‘ | stotis, ministerijų rūmus ir

Talkininkų Lakūnai Ur-I PERSKELTI VOKIEČIAI
COLMAR "MAIŠE”niu Puola Vokietiją

-------- i Paryžius. — Septintąją!
London. — Vokiečių radi- Amerikos armijai ir francū-

sveikas i
norėtųsi dalyvauti 
literatūrinio darbo 
proga suruoštame

būtų
Man labai 
jo auksinio 
jubiliejaus 
pokylyje.

Tai būtų viena laimingiau

zams teliko tiktai septynios 
mylios susijungti ir visai už
rišti vokiečius “maiše” ties 
atvaduotu Colmar miestu. 
Šiuos žodžius berašant gau
ta žinia sako, kad jie ten 
jau pusiau perskėlė hitleri
ninkų jėgas.

Šimtai Amerikos bomba- 
nešių puolė karinius nacių 
taikinius Austrijoj.

Trys žmonės stovėjo Litera- įvairias nacių patalpas. Tuo 
amerikiečiaitūros Draugijos organizavimo- PaČiu žygiu

■ - - - pleškino žibalo dirbyklas ir
geležinkelių centrus Magde-

si priešakyj: Prūseika, — pir- _ _ L
mininkas; Benesevečiutė (vė
liau Šukienė) — sekretorė, ir burge ir kitur vidurinėj Vo- 
Juozas Dainius — iždininkas. į kietijoje ir sudaužė 69 gar- 

BeneseviČiūtė - Šukienė nū- vėžius, 317 vagonų ir porą 
nai gyvena kur nors Tarybų šimtų trokų. Amerikiečiai 
Sąjungoje, jei vokiškieji oku-jnust0jo 24 lėktuvų, bet SU- 
pantai Jos nenužudė arba jei naikino 38 vokiečių lėktll- 
per tą laiką ji nenumirė. i vug

Prūseika dirba Vilnies re
dakcijoj. O Juozas Dainius,— 
kuklus ir darbštus vyras, — 
dirba Laisvės spaustuvėj pres- 
manu.

Ar jiems šiandien nesmagu 
džiaugtis tais gražiais darbo 
vaisiais, I
stovėjo prieš 30 metų ? !. . .

.(Tąsa 5-me pusi.)

Keli šimtai Anglijos bom- 
banešių atakavo Bonną, ge
ležinkelių centrą vakarinėje 
Vokietijoje.

Į pietus nu Aacheno ame-
kurio priešakyje jie Nkicčiai pasiekė antrąją na-

cių Siegfriedo linijos “sie
ną.”

uMtata<LA>iSiŽiAiMwAta<iitaiwtahiį| n iii
■b*

Švedijos Socialde
mokratai Globoja 

Hitlerininkus
Maskva. — Čionaitinis 

laikraštis Izviestija nurodo, 
kaip socialdemokratinė Šve
dijos valdžia globoja nacius 
atbėgėlius ir jų kapitalą iš 
Vokietijos. — Tariama be- 
pusiška Švedija priglaudė ir 
šimtus Lietuvos hitlerinin
kų.

Izviestija taip pat prime
na, kad hitlerininkai suka 
sau lizdus pusiau-fašistinė j e 
Šveicarijoje ir fašistinėse 
Ispanijoj ir Portugalijoj.

Kiekviename mieste Ven
grijoj Raudonoji Armija ra
do grobius daiktų, išplėštų 
ir sugabentų iš Sovietų Są
jungos ir kitų kraštų.

Ankara, Turkija. — Neo
ficialiai pranešimai tvirtina, 
kad prez. Rooseveltas, mar
šai. Stalinas ir Angį, premj. 
Churchillas Sov. Sąjungoje 
laiko savo konferenciją. Esą 
žinoma, kur jie tariasi, bet 
saugumo sumetimais tatai 
slepiama ir tik sakoma, kad 
jų konferencija vyksta vie
name Juodosios Jūros uosta-

miestyje sovietinėje žemėje. 
Jie svarstą, kaip sutvarkyt 
Vokietiją po galutino jos 
sumušimo; kokią tarptauti
nę organizaciją sudaryt tai
kai palaikyti po karo ir tt. 
Eina gandai, kad apsidirbus 
su Vokietija, Sovietai padė
sią Amerikai ir Anglijai 
parblokšt Japoniją.

Iš Dancigo Uosto
Maskvos radijas pranešė, 

jog didieji vokiečių karo lai
vai apleidžia Dancigo ir 
Gdynios uostus. Anglijos la
kūnai bombardavo nacių 
laivus ties Dancigu.

Tūkstančiai Laiškų 
Reikalauja Užgirt 
Henry A. Wallace

JAPONAI NESUNAIKINĘ 
MANILOS MIESTO

Luzon. — Šiaurinėje Fili
pinų sostamiesčio Manilos 
dalyje japonai nesunaikino 
beveik jokių namų nei kitų 
pastatų, beartėjant ameri
kiečiams. Bet pranešama, 
kad pietiniai - vakariniame 
Manilos pajūryje užsilikę 
japonai sprogdiną prieplau
kų įrengimus ir sandėlių 
trobesius.

Italijoj amerikiečiai at
griebė Gallicano miestelį.

Washington. — Vien se- 
n -ii o • natorius Josiah W. Bailey Prezidentas sveikino per dvi savaites gavo dau- I • 1 1 • X 1
Manilos Atvadavimą
Prez. Rooseveltas sveiki

no Filipinų sostinės Mani
los išlaisvinimą, kaipo įspė
jimą fašistinei Ašiai, kad 
jinai bus sunaikinta su savo 
išdavystėmis, užpuolimais ir 
tautų verginiais.

Prez. Rooseveltas pasiun
tė sveikinimo pareiškimą 
Filipinų prezidentui Sergio 
Osmenai.

giau, kaip 100,000 laiškų, 
kuriais vidutiniai ir smul
kieji biznieriai, profesiona
lai ir darbininkai reikalau
ja užgirt Henry A. Wallace 
kaipo prekybos sekretorių. 
Bailey, senatinės komisijos 
pirmininkas prekybos reika
lais, veikė kaip vadas prie
šininkų, išstojančių prieš H. 
A. Wallace’ą.

Maršalas Konevas Pra
dėjo Naują Ofensyvą

IŠ PRŪSIJOS SOVIETAI PASIEKĖ DANCIGO ĮLANKĄ
London, vas. 5. — Trečio

ji Baltarusijos armija apva
lė nuo nacių jau daugiau 
kaip devynis dešimtadalius 
Rytinės Prūsijos. Sovietų 
kariai, veikdami per sniegų 
audras, vakar atėmė iš vo
kiečių Bartensteiną, fabriki
nį miestą, geležinkelių ir 
plentų centrą, 31 mylia į 
pietus nuo Karaliaučiaus; 
paėmė vieškelių mazgą 
Landsbergą ir 40 kitų gyve
namųjų vietų. Raudonar
miečiai, tarp kitko, iššlavė 
nacius iš Samland pussalio, 
į šiaurvakarius nuo Kara-

Pirm Pasiduodami, Vokiečiai Šaudo Savo Žandarus ir Ofi- 
cierius; Dar Tūkstančiai Nacių Sunaikinta per Dieną

liaučiaus, o į žiemius nuo jo 
užėmė Cranz miestą, gele-r 
žinkelio ir vieškelių mazgą; 
apvalė nuo hitlerininkų že
mės “liežuvį” Kurische Neh- 
rung, turinti 60 amerikinių 
mylių ilgio ir mylią pločio, 
tarp Baltijos Jūros ir jos 
įlankos, vadinamos Kuršių 
Mariomis. Šis siauras že
mės ruožas eina nuo Klai
pėdos iki pussalio, kuriame 
Karaliaučius stovi. Kartu

sovietiniai kariai pagrobė 
130 nedidelių laivų Kuršių 
Mariose.

Į šiaurvakarius nuo Ka
raliaučiaus raudonarmiečiai 
trylikos mylių frontu pasie
kė jūrinę Dancigo Įlanką 
prie Garbseideno. Samland 
pussalyje jie pusiau perskė
lė vokiečių jėgas.

Sovietų patrankos ir lėk
tuvai bombarduoja priešus 
apsuptame Karaliaučiuje.

London, vas. 5 — Prane
šama, kad maršalo Konevo 
Pirmoji Ukrainos armija 
pradėjo naują ofensyvą iš 
pozicijų, laimėtų vakarinia
me Odro upės šone, už 200 
amerikinių mylių į pietų ry
tus nuo Berlyno.

Vokiečių radijas sakė, 
kad rusai šturmuoja na
cius, stengdamiesi prasi- 
|verzt per Odro upę už 32 
mylių į šiaurių rytus nuo

----------------------------------------------------------------

Rytinėje Prūsijoje Sovietų 
kariai per dieną sunaikino 
dar kelis tūkstančius vokie
čių kareivių ir oficierių; pa- 

! grobė 8 nacių tankus, 23 pa
trankas ir daug kitų karinių 
įrengimų ir suėmė 600 prie
šų.

Paskiri vokiečių būriai į- 
vairiose vietose sudėjo gin- p , 
klus ir pasidavė. Keliuose e __________
atsitikimuose vokiečiai ka-į 
reivial pirm pasiduodami Washington. — Teigiama, 
sušaudė SS žandarus ir ofi- kad senatas nutars pakelti 
cierius. Diena pirmiau buvo prezidento sūnų, lakūnų 
nukauta 6,000 hitlerininkų pulkininką Elliottą Roose- 
vien Rytinėje Prūsijoje. | veltą į brigados gęnerolus.
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Sako, Bus Pareikalauta Nutraukti 
Ryšius su Gen. Franko

Kaip jau žinia, s. m. vasario 21 d. 
Meksikoje įvyks Amerikos respublikų 
užsienio reikalų ministerių konferenci
ja. Tai bus labai svarbi konferencija, nes 
joje bus sprendžiami šių abiejų konti
nentu ateities klausimai, fa

Be kitko, kaip sako žinių agentūra 
ONA, konferencijoje būsiąs duotas for
malus įnešimas, raginąs visas 
amerikietiškas respublikas nutraukti di
plomatinius ryšius su gen. Franko val
džia Ispanijoje. Tokį įnešimą duosiąs at
stovas vienos lotynų Amerikos respubli
kos, kuri iki šiol dar palaiko diplomati
nius ryšius su fašistine Ispanijos val
džia.

Vienas dalykas tokį įnešimą pasiūlyti, 
o kitas — jį užgirti. Jeigu tokis įnešimas 
ištikrųjų būtų priimtas, jeigu visos Ame
rikos respublikos nutrauktų ryšius su 
fašistine Ispanija, tai būtų didelis žings
nis pirmyn.

Turime suprasti, jog fašistinė Ispanija 
šiandien be paliovos lieja fašistinę pro
pagandą į lotynų respublikas. Fašistinė 
Ispanija yra didžiausia inspiracija loty
nų Amerikos respublikų fašistams.

Iki šiol tik dvi lotynų Amerikos res
publikos nepalaiko diplomatinių ryšių su 
fašistine Ispanija: Meksika ir Guatema
la.

. LaiivS—Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Vasario 6, 1945
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Grąžinus Klaipėdą Lietuvai
Klaipėdos miesto išlaisvinimo proga, 

Tarybų Sąjungos žurnalistas, Ovadijus 
Savičius, rašo Vilnyj:

‘Geografiniai Lietuva neužima dide
lės vietos. Lietuvos žmonės turi nedide
lę teritoriją, bet didelę širdį. Per pus
metį jų širdis plakė viltimi Klaipėdos 
sugrįžimo. i •

“Pati Lietuva, kuri laukė išlaisvini
mo Klaipėdos, dar vis gyveno baimėje 
priešo sugrįžimo.

“Per šimtmečius Lietuvos žmonės 
perskirti pusiau. Tie laikai, kada Vil
nius ir Klaipėda buvo vienos valstybės, 
jau senai praėjo. Per šimtmečius žmo
nės kentėjo ilgesio skausmus dėl savo 
brolių, kurie kalbėjo^ta pačia kdlba ir 
turėjo tuos pačius įpročius, bet netei
singai buvo atskirti politinių rubežių. 
Šiandien gi senas Vilnius švenčia Klai
pėdos išlaisvinimą; sena istorijos klai
da atitaisyta.

“Šalis suvienyta į vieną valstybę, ku
ri vadinasi Tarybų Lietuva. Ir Lietu
vos klimatas, ir jos grožis, ir apisūris 
šviežias vakarų vėjas dvelkiąs per jos 
laukus, šaukiasi marių. Kada Lietuvos 
mergaitė rašo laišką savo draugam 
tolimon Amerikon, ji rašo savo pri
gimtu lyrizmu: “Plauk, mano laiveli, 
per plačiąsias mareles.”

“Teisė prie marių gyvenantieji arti 
jų rodos taip neginčijama, kaip teisė 
kvėpuoti oru. Juo labiau, kada pamary 
gyvena tos pačios tautos sūnūs, kal
banti viena kalba, tuo pačiu vardu pa
sivadinę, vienodus kostiumus detinti ir 
tas pačias dainas dainuojanti.” ✓
Tačiau vokiškieji imperialistai, puolę 

kitas, silpnesnes tautas, “manė, kad Lie
tuva be pajūrio taps jų nuosavybe, kris 
į jų rankas, kaip nunukęs obuolys. Jie 
neturėjo supratimo apie Lietuvos liau
dies tvirtą valią, kuri per amžius skelbė 
tėvynės meilę savo dainose, garbino savo 
sūnus, tėvynei pasiaukujpsius...”

Vokiškieji grobikai dar vis vaizdavo
si, “jog bus visai lengva Lietuvos kai
miečius paversti vokiečių samdiniais; 
viskas ką jie turi daryti, tai smogti jiems 
keletą daugiau smūgių lazda, ap. keletą 
daugiau kulkų. Jie svajojo, kad jie pa-

'• sakys: - “Vilnius į' dešinę,-Klaipėda į kaį- 
> rę. Jūs liksite lietuviais ir būsite ver-: 
gaiš; arba jūs busite paversti vokiečiais 
ir šauksite ‘Ačiū jums, fiureri !’ jūs tap
site dalimi Vokietijos ir šauksite: ‘Heil 
Hitler!’ Jie apsigavo taip manydami.”

Vokiškieji barbarai dabar jau mato, 
kad jiems nepavyks savo plėšikiškų pla
nų gyveniman pravesti ir lietuvių tautos 
pavergti. Dėka tam, kad Lietuva įsijun
gė į Tarybų Sąjungos tautų federaciją, 
šiandien, sako žurnalistas Savičius, —

“Lietuva vėl, kaip daugelį kartų pir
miau istorijoj buvo, stovi prieš visą 
svietą suvienyta: nuo Lenkijos iki Lat
vijos, nuo Baltarusijos iki Baltijos ma
rių. Lietuviai vieningi meilėje savo že
mei ir neapykantoj savo priešam oku
pantams. Visa jos žemės sumirkyta 
krauju jos geriausių sūnų, žuvusių ko
voje už laisvę ar vokiečių nukankintų 
iki mirties. O nėra sviete geresnio ce
mento, kaip kraujas.”
Vilnius grąžintas Lietuvai, Klaipėdos 

kraštas su uostu, grąžintas Lietuvai, vei
kiausiai ir Mažoji Lietuva (arba Prūsų 
Lietuva) bus grąžinta Lietuvai. Savičius 
reikšmingai prideda:

“Tarybų Sąjunga nori matyti lietu
vius, kaip ir visus jų brolius, galingus 
ir patenkintus.”
Mes jau ne kartą išsireiškėme, jog po 

šio karo lietuvių tauta veikiausiai reali
zuos visus savo per septynius šimtus me
tų puoselėtus troškimus: ji bus apjungta, 
ji bus tvirta, laisva ir laiminga!

To jai nuoširdžiai trokšta Amerikos 
lietuvių visuomenė. To jai trokšta visas 
taiką, laisvę ir demokratiją mylįs pasau
lis!

Kanadiečiai Apie Lenkijos ir 
Lietuvos Ateitį

Kanados Liaudies Balsas (vas. 2 d.) 
rašo:

“Atsakydamas tiems Kanados len
kam, kurie londoniškę lenkų valdžią 
skaito vienintele teisėta valdžia, To
ronto Daily Star pastebi: “Staro tašku 
yra tas, kad Londono lenkų valdžia ne
gali turėti tos konsideracijos; kokią 
galėtų turėti demokratiškai išrinkta 
valdžia. Lenkija iškilo iš diktatūros 
regimai su konstitucija, bet ta konsti
tucija buvo juokinga, kas liečia bent 
kokią demokratinę jos pro viziją. To
dėl Londono valdžia laiko ofisą ne su
lig valios žmonių, kurie pakėlė naštą 
kampanijoj prieš nacius.”

“Tas, kas aukščiau pasakyta, dar 
daugiau tinka lietuviams. Tie Lietuvos 
‘atstovai”, kurie dar vis skaitosi Lietu
vos valdžios pareigūnais, neatstovauja 
Lietuvos žmonių valios. Kaip jau vi
siems atmenama, demokratiniu keliu 
rinkta Lietuvos valdžia buvo nuversta. 
Demokratinių rinkimų po to nebuvo. 
Smetona valdė diktatoriškai.

“Visai kitas dalykas su dabartine 
valdžia. Ji buvo išrinkta per visuoti
nus, slaptus balsavimus. Tas faktas, 
kad fašistų partija negalėjo statyti sa
vo kandidatų, padėties nepakeičia. Fa
šistų partijos nei vienoj Europos šalyje 
nebestatys kandidatų, bet tas nereiš
kia, kad nebebus demokratinių rinki
mų. Priešingai, jie bus daug demokra- 
tiškesni. Fašistai atstovauja demokra
tijos priešus.

“Tie lietuviai, kurie duodasi vedžioti 
už nosies tokiems Lietuvos ‘atstovams’, 
kaip Daudžvardis ir kiti, stato save 
ant juoko prieš visus Lietuvos žmo
nes. Jie yra ne Lietuvos žmonių ar jų 
vyriausybės atstovai, bet buvusios fa
šistinės šaikos atstovai.”

Bulgarija Teikia Pavyzdį.
<

Bulgarijos liaudies teismas nusmerkė 
sušaudyti keletą “aukštųjų” bulgarų 
kvislingų, įtraukusių Bulgariją į karą ir 
žudžiusių Bulgarijos liaudį. Nusmerkti ir 
sušaudyti trys regentai, karaliuko Sime
ono globėjaį: princas Ryrilas, brolis mi
rusiojo karaliaus Boriso, Bogdanovas 
Filovas ir Įeit. gen. Nikola Mihov.

Kiti šitų nenaudėlių sėbrai nusmerkti 
kalėjiman.

Taigi Bulgarijos liaudis, Bulgarijos 
žmonės parodo kitiems kraštam, kaip 
elgtis su kvislingais, su išdavikais, su 
liaudies žudytojais. Jiems jokio pasigailė
jimo negali būti; jie turi atsakyti už sa
vo bjaurius darbus, dėl kurių žuvo tūk
stančiai nekaltų žmonių gyvybių.

Bulgarijos pavyzdžiu turėtų pasekti 
Rumunija, Vengrija, Suomija, Slovakija 
ir kiti kraštai, įtraukti (prieš žmonių no
rą) į karą Hitlerio interesams ginti.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
VIENŲ BALSĄ SIUNČIA 
Į DANGŲ, O KITŲ VISAI

NEGIRDI
Klerikalų spauda labai 

pamylėjo tuos lenkus, kurie 
spiečiasi aplinkui londoniškę 
lenkų ponų valdžią. Kiekvie
ną tos valdžios pareiškimą 
ji plačiai komentuoja ir net 
po kelius sykius pakartoja.

Štai Chicagos kunigų 
Draugas sužinojo, kad Lon
dono ponai įteikė Anglijai 
ir Amerikai protestą ir jau 
šaukia: “Lenkai priešinasi 
Maskvos planams” ir duoda 
ilgą editorialą, giriantį ir 
užtariantį tuos lenkus. 
Draugas nesitveria džiaugs
mu, kad net Franci jos vaf- 
džia dar nėra pripažinusi 
tikrosios laikinosios Lenki
jos valdžios. Ir dar štai kas, 
girdi:

“Prancūzijos vyriausybė 
tiems lenkams kariams, ku
rie tarnauja prancūzų ar
mijoje, duoda pasirinkimą— 
pasilikti prancūzų pulkuose 
ar persikelti Londono lenkų 
valdžios k o ntroliuojamon 
lenkų kariuomenėn. Liubli
no valdžia gi tokiems grąsi- 
na Lenkijos pilietybės atė
mimu.”

Draugas, atrodo, daugiau 
žino, negu Liublino valdžia 
yra pareiškus. Mes dar ne
same girdėję, kad ta valdžia 
būtų grūmojus tiems len
kams, kurie kariauja talki
ninkų armijų eilėse. Teisini
mui ir gynimui londoniškių 
ponų klerikalai dar ir nuo 
savęs gražiai pameluoja.

Arba štai taip vadinamo 
“Amerikos Lenkų -Kongre
so” promotorius Rozmarek 
pasiunčia protesto notą mū
sų šalies valdžiai. Ir vėl di
džiausio Draugui džiaugs
mo. Giria tą poną, šlovina 
tą notą. Sako: “Pasakyta 
griežtai, bet visai teisingai. 
Ir tai kas pasakyta, liečia ne 
vien Lenkijos ar kurios ki
tos valstybės, bet visos Eu
ropos ateitį.” (Draugas, 
sausio 26 d.).

Stačiai baisus daiktas: 
Rozmarek gina visos Euro
pos ateitį, o Tarybų Sąjun
ga ir Lenkijos laikinoji val
džia nori tą ateitį pražudy
ti! Dabar tik reikia patarti, 
kad Draugo štabas sukalbė
tų poterius už pono Rozma
reko sveikatą.

Draugui nesvarbu nė tas, 
kad londoniškė lenkų val
džia, kuri nieko neatstovau
ja ir neturi nė vienos pėdos 
savo žemės atsistojimui, dar 
niekur nėra išsižadėjus Vil
niaus krašto. Kaip Jik prie
šingai: jinai tebesisavina 
Vilniaus kraštą. Tuo tarpu 
laikinoji Lenkijos valdžia 
jokių pretenzijų prie Vil
niaus neturi ir pripažįsta jį 
kaipo Lietuvos sostinę.

Bet argi Draugui svarbu 
Lietuvos interesai ir atei
tis. Jis jau seniai yra įro
dęs, kad jeigu Lietuva ne
bus klerikalų ir smetoninin- 
kų valdoma, jeigu Lietuva 
priklausys Lietuvos žmo
nėms, o ne kunigams ir 
dvarponiams, tai jis Lietu
vos užsigina, kaip Judošius 
užsigynė Kristaus.

Visas reikalas labai įdo
mus. Sau jale lenkų ponų, sė
dinčių Londone ir keikian
čių visą svietą, pamalė lie
žuviu ir Draugui jau gry
nas pinigas. Arba taip pat 
politiniai visiškai nuo koto 
nusmukęs Rozmarekas nu
sispjovė ant Tarybų Sąjun
gos ir Draugas džiaugsmo 
ašaromis paspringsta.

Tuo tarpu daugiau kaip 
šeši šffntai tūkstančių orga
nizuotų lenkų uųijistų pa
siuntė notą prezid. Roose- 
veltui, raginančią pripažinti

laikinąją Lenkijos valdžią. 
Draugas tų lenkų balso vi
sai negirdėjo. Rozmareko 
balsą su kunigišku palaimi
nimu siunčia į dangų, o 
Krzyckio, kuris atstovauja 
šimtus tūkstančių lenkų, 
balso Šimutis nė savo skai
tytojams neparodo.

Tai toks mūsų klerikalų 
neitralitetas Lenkijos klau
simu.

LIETUVOS ŽMONĖS IR 
TARYBŲ VALDŽIA

Daug kas iš Amerikos lie
tuvių statė sau klausimą: 
Kas bus, kai vokiečiai bus 
išgrūsti iš Lietuvos, kaip 
Lietuvos žmonės atsineš lin
kui sugrįžusios tarybinės 
vyriausybės? Atsakymo il
gai laukti nereikėjo. Lietu
vos Tarybų Valdžia susilau
kė nuo žmonių šilčiausio 
priėmimo, nes jie žinojo, jog 
tai jų valdžia, kuri tik lai
kinai buvo pasitraukus Ta- : 
rybų Sąjungos gilumon.

Vilniaus Tiesoj dar spaliui

k r aš- j 
tary-1 
savo ‘ 
kaip ’ 
o ne

tai laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą galingoje broliško- y 
je tarybinių tautų šeimoje.

Su Tarybų Lietuvos vėlia
va mūsų tautos sūnūs sėk
mingai kovojo prieš vokiš
kuosius okupantus, sėkmin
gai triuškino juos fronte bei 
užnugaryje ir pasiekė didžių 
laimėjimų, išviję hitlerinius 
grobikus iš didžiosios Lietu
vos dalies. Su ta pergalės vė
liava mūsų krašto darbo liau
dis, vadovaujama bolševikų 
partijos, pasieks galutinio 
laimėjimo kovoje
mūsų krašto išvadavimo, dėl 
visiško priešo sutriuškinimo, 
dėl laimingos mūsų tautai 
ateities.
Šiandien gi jau visa Lie-

dėl viso

ji atidaro okupantų uždary
tas jų tarpe ir aukštąsias mo
kyklas. Darbo žmones, visi 
mūsų krašto patriotai remia 
savąją tarybų valdžią dėl to, 
kad ji atstato hitlerinių oku
pantų sugriautą mūsų tautos 
valstybingumą, visais savo 

8 dieną randame įvedamą i - darbais užtikrina mūsų tau- 
straipsnį “Visi Lietuvos 
Darbo Žmonės Remia Savą-' 
ją Tarybų Valdžią.” Iš jo • 
aiškiai matome, kaip Lietu
vos žmonės laukė sugrįžtant 
savo vyriausybės. Dienraš
čio redaktorius rašo:

Visam mūsų krašte vyksta 
smarkus atkuriamasis dar
bas. Lietuvos darbo žmones, 
nugalėdami daugybę sunku
mų ir nepriteklių, ryžtingai 
kovoja, kad užgydytų vokiš
kųjų okupantų ir pačių karo 
veiksmų žaizdas, kad su
telktų visas mūsų tautos jė
gas galutinam amžinojo mū
sų priešo — vokiškojo gro
biko sutriuškinimui.

“Praėjo dar tik du su vir
šum mėnesiu, kai pro didžią
ją mūsų krašto dalį praūžė 
karo veiksmų banga, kai bu
vo išvyti hitleriniai plėšikai, 
nuniokoję, susprogdinę ir su
deginę daugybę mūsų įmo
nių, viešųjų pastatų ir kaimo 
bei miesto gyvenamųjų na-| 
mų, o žiūrėk — jau rū 
fabrikų kaminai, dūzgia pa
leistos į darbą mašinos, 
skamba juoko ir muzikos 
garsai pro sutaisytų namų 
langus.

Daug darbo, daug energi
jos įdėta į vykdomus atsta
tymo darbus, tačiau tai tik 
pradžia. Mūsų laukia dar di
deli tiek atstatymo, tiek nau
jos kūrybos darbai. Supras
dami tai Lietuvos darbo žmo
nės vis glaudžiau telkiasi ap-

pasiryžime visur ir visada 
paremti tarybinės valdžios 
žygius ir jos uždavinius, kad 
visa savo jėga stos prieš tuos, 
kurie bandytų kliudyti tary
bų valdžiai didžiame uždą-i 
vinyj atstatyti savo kraštą.”

Iš kur kyla tas Lietuvos 
darbo žmonių pasiryžimas 
remti savąją tarybų valdžią ?Į 
Jis kyla iš to, kad mūsų 
to darbo žmonės mato 
bų valdžioje ištikimą 
reikalų gynėją, mato, 
tarybų valdžia darbais,
žodžiais padeda'atitaisyti vo-| 
kiškųjų okupantų padarytas. tuva išlaisvinta. Nuo spalių 
jiems skriaudas. Tarybų vai- (pradžios jau prabėgo keturi 
džia atstato ir paleidžia į. mėnesiai. Aišku, kad per 
darbą hitlerinių grobikų iš- įuos keturius mėnesius, ne- 
plėštas įmones, ji grąžina paįsant tebesamu Lietuvoje 
darbo valstiečiams buožių ir kar0 , _ nįs ef vi
dvarininkų vokiškosios oku-.,^ f ' daf vig giekg 
paciios metu atimtas žemes, T . j . . - jj Lietuvos laukus — jau daug 

kas pasiekta Lietuvos atsta- 
isi tymo darbuose. Lietuvos 

darbo liaudis dar daugiau į- 
sitikino, kad tarybų valdžia 
yra jų valdžia ir kad jos 
vadovybėje ji galės pasiekti 
gražios, laisvos ir laimingos 
ateities.

Pasveikinimai
(Tąsa) Ila, P. Incius, Laisvės Rėmė-

Philadelphia, Pa. 'jas, P. Bacevičius, M. Su- 
Philadelphijos darbiniu- ikackienė, Elenore Lukas, S.

Kižys, K. Karulis, Ig. La
zar.

So. Boston, Mass.
“Gerbiamieji: Sveikiname

Laisvės dalininkų suvažiavimą, 
įvykstantį sausio 28 d., Brook-

cc

kiškos organizacijos ir pa
vieniai draugės ir draugai 
sveikina Laisvės dalininkų • 
suvažiavimą su auka $20. 
Dienraštis Laisvė pergyve
na svarbų karo rėmimo mo
mentą. Jinai puošiasi Lie
tuvos svarbiais raštais, ku
rie atvaizduoja padarytas 
barbarų baisenybes Lietuvo
je. Dienraštis Laisvė veda 
pilniausiai teisingą liniją ir 
užtai užsitarnauja didelės 
pagarbos lietuvių visuome
nėje. Mes linkime Laisvės 
suvažiavimui ir Laisvės per
sonalui sėkmingai darbuo
tis, idant greičiau susilauk
tume karo pergalės. Drau- 

ūksta I giškai, Veik. Kom. Sekr., A.
. J. Smitas. Delegatas, A.

Galkus.”
J. Smitas. Delegatas,

link savąją valdžią, aplink j^į apgaįĮestauju,
komunistų partiją, kad josi 
vadovaujami greičiau nuga
lėtų pasitaikančius pakeliui 
sunkumus. Tą telkimąsi ap
link tarybų valdžią visų Lie
tuvos. darbo žmonių ryškiai 
rodo šimtai masinių susirin
kimų, priimtų rezoliucijų, 
sveikinančių tarybų valdžios 
žygius, vykdant Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respubli
kos Aukščiausios Tarybos 
Trečiosios sesijos priimtąjį 
įstatymą “dėl vokiečių oku
pacijos padarinių žemės ūky
je likvidavimo,” daugelio 
mokslo metų pradžioje įvy
kusių mokytojų konferenci
jų sveikinimai mūsų vyriau
sybei ir lietuviškųjų Raudo
nosios Armijos dalinių ka
riams.

Užvakar mes išspausdino
me Kauno apskrities valstie
čių susirinkimo kreipimąsi į 
Lietuvos valstiečius, kuris 
puikiai išreiškia plačiųjų 
mūsų krašto darbo valstiečių 
masių nusistatymą. Tame- 
kreipimesi, tarp kita ko, sa
koma: “Visi kaip vienas su- 
sispieskime aplink Tarybų 
Lietuvos vyriausybę, aplink 
Lietuvos Komunistu Partiją, 
mūsų reikalų geriausią gynėr 
ją. Tegul žino kiekvienas, 
kad Lietuvoj darbo valstie
čiai buvo ir bus tvirti savo
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Mes, ALDLD 2-ra k p., vyrų 
ir moterų skyriai, proga mū
sų apšvietos organizacijos 
(ALDLD) 30 metų sukakties 
gyvavimo, susirinkę į kuopos 
paruoštą bankietą, sausio 21 
d., linkime jums sėkmingiau
siai pravesti kiltus tarimus, 
kad dienraštis Laisvė iškiltų 
didesnis puslapiais ir dides
nius skaitlius skaitytojų įgy
tų. Smulkesnius mūsų pagei
davimus mūsų kuopos delega- 
gatas perduos, kurį čia išrin
kome ir su lyg išgalės sutei
kiame finansinės paramos 
$171.00. Aukojusių vardai 
žemiau seka:

ALDLD 2 kp., moterų sky
rius, $25.

Po $10: ALDLD 2 kp., vy
rų skyr., Petras Andreliūnas, 
Jonas Žekonis.

Paišinis, $8.
Po $5: J. Barris, K. Kąluo- 

(šas, K. Žukauskas, Antanas 
Buivydas, A. J. Kupstis, M. 
Kazlauskas, P. Niukas, G. Le
kas, E. Niaurienė, G. ir V. 
Kvietkauskai, M. Krasauskas, 
J. Buzevičius.

Po $2: B. F. Kubilius, Dam
brauskai, F. Ivan, J. ir A. Ma
tulaičiai.

S. Rainardas, $1.50. 
T. Niukienė, $1.80.

Po $1: M. Aliukonis, 
Masiaučienė, J. Usevičia,
Traupis, J. Griunas, F. Pakal
nis, Skerstonienė, E. Beleke- 
vičienė, Zavis, J. Rainardienė, 
J. Masteika, J. Matulevičius,

--------------------- - ,

kienė, A. Jankus, H. Simanau- 
čienė, J. Borisas, U. Kavaliū- 
nienė, S. Šūkis, D. Jusius, K. 
Kazlauskienė, J. Butkus, J. šū
kis, M. Užunaris, J. Mickevi
čius, Z. Yurkevičius, J. Yur- 
kevičius, J. Galgauskas, S. 
Chaikauski, J. Liepoms, A. 
Sabulienė, J. Collins, A. Bar
ei us, K. Freimontas, K. Vaš- 
kis, J. Jusienė, V. Vaškienė.

D. Rupliene 50c.
Draugiškai,

D, G. Jusius.”
Shenandoah, Pa.

“Sveikinam Laisvės dalinin
kų suvažiavimą sekamai:

Draugai Motuzai, $5.
Po $2: dd. Kvalkauskai, dd. 

Naravai ir dd. Kučinskai.
Po $1: M. šlekienė, A. Mes- 

čiukonis, P. Stabingis. VistK 
$14. (Bus daūgiau)

1

Philadelphia, Pa.
“ALDLD 10 kp. laikyta

me susirinkime, 31 d. gruo
džio įgalioja A. Galkų kai
po delegatą Laisvės bendro
vės suvažiavime. Čia yra au
ka, $10. Draugiškai, J. Šmi
tienė, sekr.”

Philadelphia, Pa.
“Brangūs Draugai: Aš la-

, kad ne
galiu dalyvauti suvažiavi
me. Tūrių šėrų 
dešimt dolerių, 
atsitiko, buvau 
operacijai. Po 
dar esu silpna, 
po daktaro priežiūra. Štai 
perduodu drg. Galkui $5 
pasveikinti suvažiavimą ir 
delegatus. Draugiškai, Ve
ronika Urbiene.”

Worcester, Mass.
Mes ALDLD 11 kp. sveį_ I H. Tamošauskienė, B. Čiuber- 

kiname Laisvės suvažiavi
mą, linkėdami pravesti ge
riausių tarimų naudai visai 
lietuvių išeivijai. Su 
šiuo pasveikinimu priduoda- 
me aukų, $44. Draugiškai, 
J. Bakšys, delegatas į L. 
suvaž.”

ALDLD 155 kp. $5. J. Da- 
vidonis, $3. Po $2: J. Vaš* 
kus, J. Ješkevičius, J. Deks- 
nys. Po $1: J. J. Bakšys, J. 
M. Lukas, J. Norveiša, V. 
Žitkus, A. Pilkauskas, B. 
Mizara, J. Senkus, P. Ba
nionis, P. Sadauskas, S. Je- 
nulis, Ig. Šiupėnas, J. Pa
lionis, L. Valančąuskas, V. 
Pačėsas, J. Pocius M. Žu- 
kienė, A. Wassell, J. Petkū- 
nas, J. Skeltis, P. Butkevi
čius, M. Stankus, J. Dauge-

net už tris- 
bet nelaimė 
pasidavusi 
operacijos 

dar tebesu

P.
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TALKON LIETUVA: X
I

mūsų sodyboj krito penki, 
o toliau — daugiau. Vienas 
sviedinys pataikė į kluoną.

Švietimo Reikalai Vilniaus Apskrityje

Atitaisoma Okupantų Padaryta Skriauda Lietuvos Darbo Valstiečiams
tims ir mašinų bei arklių 
nuomojimo punktams stei
gti. Eilei įmonių bei įstai
gų išskirti pagalbiniai ū- 
kiai.

Apskrities partinis akty
vas jau surengė vietose >105 
susirinkimus, kuriuose bu
vo aiškinami Aukščiausio- 

488 tarybiniai sios Tarybos nutarimai že- 
i naujakuriai jau atsiėmė sa- mės klausimu. Visuose tuo- 

Iš pranešimų, kuriuos pa-: vo žemę. Iš jų 209 valstie- į se susirinkimuose dalyvavo 
darė apskričių žemės komi- čiai, sužinoję apie Lietuvos 8560 ūkių valstiečiai. Šitie 
sijų pirmininkai ir partijos-TSR Aukščiausios Tarybos j susirinkimai nemaža prisi- 

pa- III-sios sesijos priimtuosius dėjo prie buožiškos propa- 
i nutarimus patys atsiėmė iš gandos melų išsklaidymo.

atsiimti savo sklypų. Biržų 
apskrities žemės komisijoje 
esamomis žiniomis, jau 655 
apskrities valstiečiai atsiė
mė iš buožių ir dvarininkų 
savo sklypus.

Utenos apskrityje valsty-

Rugsėjo 22 d. Panevėžyje 
įvyko Biržų, Utenos, Roki
škio, Šiaulių ir Panevėžio 
apskričių partinių komitetų 
sekretorių, apskričių Žemės 
komisijų pirmininkų ir vie
tos aktyvo pasitarimas že- ■ 
mės grąžinimo darbams ap- binį žemės fondą šiuo metu 
tarti. Pasitarime dalyvavo I sudaro keliolika tūkstančių 
LKP (b) Centro Komiteto ha žemės. s™ 
sekretorius d. V. Niunka.

apkomų sekretoriai, 
aiškėjo tokia padėtis.

Biržų aps. valsčiuose 
mės dalinimo reikalams 
vo sudalytos valsčių žemės 
komisijos, kurios tuojau ė- 
mėsi darbo. Kai tik apskri
tyje pasklido žinia apie Lie
tuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos nutarimus, valsčių 
žemės komisijose ėmė lan
kytis tarybiniai naujaku
riai, teiraudamiesi, kada jie 
gali atsiimti buožių ir dva
rininkų iš jų pagrobtą vo
kiškosios okupacijos metu 
žemę. Gavę nurodymų, val
stiečiai džiaugdamiesi ėjo pai mašinų traktorių sto-

ze- 
bu-

buožių savo sklypus. Jie su-1 ROKIŠKIO apskrityje 
sigxąžino sau taip pat buo-j vietos organizacijų inicia- 
žių ir dvarininkų atimtus išityva buvo surengti 135 ak- 
jų arklius ir karves. Be to, | tyvo pasitarimai žemės da- 
395 apskrities bežemiai ir | linimo reikalu. Be to, 1043 
mažažemiai padavė pareiš- 'pasitarimai buvo surengti
395 apskrities bežemiai ir | linimo reikalu. Be

kimus naujai žemės gauti.
Penkių apskrities vals

čių duomenimis, ūkiai 58 
buožių, kurie okupacijos 
metu aktyviai talkininkavo 
hitleriniams grobikams, 
dabar sumažinti iki 5 ha.

Visuose apskrities vals
čiuose paskirti žemės skly-

I ūkiuose vietoje.
Apskrityje jau 

aiškėjęs daugiau
yra pa- 
kaip 20 

tūkstančių ha žemės fondas. 
635 apskrities valstiečiai 
jau atsiėmė savo žemę. At
siimtas iš buožių ir dvari
ninkų žemės plotas sudaro 
5403 ha. Be to, daugiau 
kaip 400 valstiečių padavė

Laiškai iš Lietuvos
Vilčinskai, kurie | Drg. A. Kraujalis, 

Elizabeth N. į White Plains, N. Y.,

PMM

Trečias puslapis

Draugai
dabar gyvena Elizabeth, N. White Plains, N. Y., pri-
J., gavo įdomų laišką iš Lie- siuntė sekamą laišką, gautą 

žemiau paduodame Lietuvos:’
Brangi Mama!
Išsiilgusia širdimi sveiki

nu Tamstas visus ir linkiu

pn-
tu vos. žemiau ] 
svarbiausias jo dalis:

1944, 14 rugsėjo.: 
Brangioji Sese ir švogerėli!

Sveikinu jumis ir jūsų sū- visokeriopos laimės gyveni
nei). Jau seniai mes, nors tik J me.
per laiškus, bet irgi nuo 1941 , Taip pafc prašau nuo ma
riety nesimatėm. Daug prabė-;nęS pasveikinti tetulę Juoza
po dienelių ir mėnesėlių, tik jos vj geimą,
dabar nusisypsojo laimė jumS|
parašyti laišką ir pranešti tą Džiaugiuos, kad po tiek 
naujieną, kad esame laisvi ir j laiko aš vėl galiu Tamstoms 
išvaduoti nuo vokiškų rudųjų j rašyti laišką. Kaip jau Tam- 
plėšikų, kurie mūsų nelaimiu-; stos žinote, Lietuvą buvo 
gą tėvynę kankino ištisus tris 
metus.

šiuo kart daug nerašysiu. 
Jei jau šį laišką jūs gausite, 
tai sekantį kartą aš jums daug 
ką prirašysiu apie tuos tris 
metus, kas dėjosi Lietuvoje 
prie vokiečių ir ką jie padarė 
mūsų kraštui. Gavę šį mano 
laišką, prašau, nors ir oro 
paštu, man siųskite. Aš grei
tai atsakysiu.

užėmę vokiečiai. Kiek nuo 
i vokiečių kentėjo visa Lietu
va, tai aš Tamstoms para
šysiu vėliau. Aš pats irgi iš
trukau nuo mirties ir vo
kiečių persekiojamas slaps
čiausi lygiai metus ir tris 
dienas. Tik kai užėjo Rau
donoji Armija išvydama vo
kiečius, tai ir aš pasirodžiau 

' žmonėms, ir atsikvėpiau 
i grynu oru. Apie tai, aš

Dabar truputį apie save. Aš'Tamstoms parašysiu vėliau, 
sveikas, su šeima gyvenu, au- 0 jeigu man neteks, tai pa
ginu tris sūnus ir vieną ‘ dūk- , rašys giminės. O dabar esu 
ra ■
6 metų, Stasė 5 meti) ir Povi-j 
liukas 3 metų. Gyvenu Vilki-! 
jos valsčiaus ribose, tarnauju 
prie miškų, ir po sovietišku 
vadinuosi “načalnik lesno- 
prohoz.” Šitą pareigą gavau 
nuo išvadavimo dienos. Prie 
vokiečių turėjau tarnybą irgi 
prie miškų žemesniame laips
nyje — miško žvalgu. Gauda
vau algos 130 markių, o už 
130 markių galima buvo nu
sipirkti 2 klg. lašinių. Tai taip 
reikėjo gyventi.

Vaikai visi sveiki, mūsų tė
veliai gyvi. ..

Lietuvoje visko trūksta, 
ypač drapanų, nes prie vokie
čių nieko neduodavo pirktis, 
tik viskas buvo duodama vo
kiečiams ir jų pataikūnams.

žodžiu sakant, kitą kartą 
aš parašysiu daug, kaip žino
siu, kad laiškai eina, ir pasie
kia adresatą.

Po karo buvau pas tėvus, 
aplankiau. Jų irgi derlius ant 
laukų sunaikintas; rugių ne
turi, nes karas prabėgęs su
naikino. Gal jūs iš laikraščių 
žinote, bet nematę nieko, taip 
negalite įsivaizduoti. Aš irgi 
apie jus dažnai apmąstyda- 
vau...

Algirdas^ 8 metų, Jonas sveikas įr džiaugiuos likęs 
gyvas: 1

Dabar pas mus pradėjo 
veikti paštas, tai aš ir sku
binu siųsti Tamstoms laiš
ką. Taip pat tikiu, kad ir 
Tamstos man tuojau para
šysite, nes aš manau, su
prantate, kaip aš laukiu. 
Prašau parašyti, kaip gyve
nate, ar sveiki ir bendrai a- 
pie viską. O kai karas pasi
baigs, ir liksime gyvi, gal 
pasimatysime.

Tai tuo kart tiek. Sekan
tį kartą, kai jau žinosiu, 
kad Tamstos paėmėt šį ma
no laišką, aš Tamstom smul
kiau aprašysiu apie save ir 
apie viską bendrai. Taigi, 
laukiu Tamstų laiško.

Sudiev — Tamstų sūnus 
ir brolis Antanas.
1944 m. rugsėjo m. 16 d.

Prašau rašyti šiuo adre- 
su:

Lietuvos T. S. R. Panevė
žio apskr., Naujamiesčio 
valse., Garšvių km., Vadak
tėlių pašt. agentūra, Šir
muliui Antanui.

Jonas Valiūnas.
Adresas

J. Valiūnas,

Vilkijos paštas
Padauguvos gir-ja
Kauno apskr.
LTSR.

su-

pareiškimus naujai gauti 
žemės.

ŠIAULIŲ aps. 15 vals
čių duomenimis valstybinį 
žemės fondą sudaro apie 
7000 ha. Iš gavusių 1940- 
41 metais žemės valstiečių 
150 jau atsiėmė savo skly
pus. Daugiau kaip 500 val
stiečių yra padavę pareiški
mus gauti žemės.

PANEVĖŽIO aps.
darytas valstybinis žemės 
fondas siekia 30 tūkstančių 
ha. 325 tarybiniai nauja
kuriai jau atsiėmė iš buo
žių ir dvarininkų savo že
mės sklypus. Šiuo metu yra 
įteikę pareiškimus žemei 
gauti 642 valstiečiai. Iš šio 
skaičiaus, 250 valstiečių 
naujai pareiškė norą gauti 
žemės, nes 1940-41 m. jie 
žemės nebuvo gavę.

Panevėžio partinis Jr ta
rybinis aktyvas kiekviena
me valsčiuje padarė po ke
lis susirinkimus, pasitarė 
su valstiečiais, kaip geriau 
įvykdyti buožių pagrobtos 
žemės grąžinimą darbo val
stiečiams. (“Tiesa”)

LIETUVA KARO AUDROJE
Waterburiete U. Grinis g 

avo laišką iš Lietuvos nuo 
savo giminaičio Edvardo I. 
Armulaičio, kuriame plačiai 
nupiešiama baisi Lietuvos ž 
monių padėtis karo metu. 
Laiškas skamba:

Mauliai, 1944. IX. 17 
Miela Teta.

Pirmiausia priimkit šir
dingiausius sveikinimus ir 
linkėjimus nuo visos mūsų 
šeimos ir visų Tamstos gi
minių. Taip pat siunčiam 
sveikinimus ir linkėjimus 
Tamstos vyrui ir dukrelei 
Anelei.

Jums, manau, be galo įdo- 
|mu, kaip gyvena Tamstos 
artimieji gimtuose laukuose 
besiaunčiant karo vėtrai. 
Tamsta tikriausiai girdėjot, 
kad frontas naikina mūsų 
brangią tėviškėlę. Štai da
bar tik praleidom baisiau
sias valandas, kada fronto 
banga praūžė ir pro mūsų 
lūšneles. Laiminga Jūs, Te
ta, kad neteko klausytis nei 
patrankų gaudžiant, nei su
žeistųjų dejuojant, nei nu
skriaustųjų aimanuojant. 
Neteko matyti nekaltai iš
spaustų ašarų, pleškančių 
sodybų, neteko matyti 
jums sproginėjant sviedi
nius. O mes visą tai perne- 
šėm, pernešėm vieni su be
galine baime, kiti kantriai 

i nešdami karo sunkumus.
Praūžė karo vėtra iš mūsų 
apylinkės, nusistūmė į Že
maitijos laukus. Ir šiandien 
ramiais vakarais tegirdim 
tik patrankų gaudimo ka
nonadą, tematom dangų 
raižomą prožektorių. Deja
vimas, aimanos, gaisrai ly
di ten gyvenančius. Bet ką 
padės mums skundas, aša
ros, nepalengvins mūsų da
lią. Šiandien lietuvis kęsti 
išmoko, ir tą kančią 
iki galui.

Papasakosiu, kaip
nam mes dabar. Užėjus vo
kiečiams aš Jums per Rau
donąjį Kryžių siunčiau dvi
dešimt penkių žodžių laiš
kelį. Nežinau ar gavot. Ra
šau ir dabar, bet vargu ar 
teks jums jį skaityt. Perne
šėm daug vargo ir skriau
dos viešpataujant vokiš-

: kiems plėšikams. Mūsų so
dybose šeimininkavo vokie
čiai. Vargingai gyvenom

tada. Lietuvis buvo sodina
mas į kalėjimus, sušaudo-

išneš

gyve-

Laimei buvo nepadegamas, 
todėl tik apdraskė kluoną.

Penkias dienas ir naktis 
gyvenom pusiau pragarą. 
Blogiausia buvo tai, kad 
nežinojom ar gyvi kiti na
miškiai. Vokiečiams pasi
traukus į Šėtą, susitikome 
vėl visi ašarodami iš 
džiaugsmo, kad likom gyvi. 
Namuose radom liūdną 
vaizdą. Langai nuo sviedi
nių sproginėjimų išbyrėję, 
kiaulių išpjauta, žąsų, ka
lakutų, vištų sviedinių ske
veldrų primušta. Visi gere
sni daiktai išvogti. Bet ne- 
nusiminėm, o’ priešingai,— 
džiaugėmės, kad likom 
sveiki, gyvi. Prisimenu, 
kad kai papuolęs buvau 
tarp sprogstančių sviedi
nių, rodės, kad nesigailė
tum nei, kai namai sudeg
tu, nei, kad netektum tur- 
to, — svarbu, rodos, kad 
liktum gyvas.

Vėliau sužinojom, kad 
Jankauskų Marytę sužeidė 
net tris kartus. Du kart te
ko skeveldros, trečią—kul
ka. Visus tris kart sužeidė 
į nugara. Mergaitė baigia 
sveikt. Jų namus tik svie
diniai apdaužė. Arklį ir 
karvę atėmė.

Iš Pagirio teliko tik pe
lenai ir kaminų griuvėsiai. 
Sudegė ir bažnyčia. Pamal
dos vyksta kapinių koplytė-

žiauriai liūdną vaizdą pa
liko vokiškieji grobikai ir 
pradžios mokyklų srityje. 
Štai Vilniaus apskrityje su
degintos 8 pradžios mokyk
los: Riešėje, Maišiogalo- 
je, Šalčininkėliuose, Medi
ninkuose, Poškiškėje, Mi- 
kantonyse, Gudeliuose ir 
Gaidžiuose, ši pastaroji mo
kykla okupantų sudeginta 
kartu su gyventojais ir vai
kais dar prieš pasitrauki
mą. Šiaip jau daugiau kaip 
pusė visų .Vilniaus apskri- monių įtraukti į mokslą vi-

tik 24. Mokyklų bibliotekos 
taip pat beveik visur sunai
kintos. Mokslo priemonių 
taip pat maža kur užsiliko. 
Tai tokių nuostolių yra pri
darę vokiečiai per trejis sa
vo okupacijos metus ir per 
karo veiksmus.

Vilniaus apskrityje yra a^ 
pie 18 tūkstančių mokykli
nio amžiaus vaikų. Tačiau 
nepilnais duomenimis užre
gistruotų mokyklose vaikų 
yra kiek daugiau kaip 12 
tūkstančių. Imamasi prie-

ties pradžios mokyklų su
griauta, apdaužyta, langai 
išnešta su rėmais, suolai su
laužyti arba dingę, rašomo
sios lentos taip pat sulaužy
tos arba sukūrentos, iš

sus mokyklinio amžiaus vai
kus, nes pradžios mokslas 
tarybinėje santvarkoje yra 
privalomas ir griežtai pri
žiūrima, kad visi vaikai lan
kytų pradžios mokyklas.

Dabar gyvenam nieko tį
mas vien už tai, kad jis bu- j<ro nežinodami ko sulauk-

jums rašau, ryt gal gulėsiu fyti ^86 pradžios mokyk
vo lietuvis, kad jis mylėjo 
savo kraštą taip, kaip savo 
motiną. Jauni žmonės, vy
rai ir mergaitės buvo gau
domi ir vežami vieni į'Vo
kietiją fabrikuosna, kiti į 
frontą. Lietuvis jaunuolis 
— tikras savo krašto šei- 
mininkas turėjo slapstytis J savo rytojum niekas ne- 
aancmfia kad nonak nitu i i ... ,

sime ateityje. Šiandien štai

kaip bejausmis lavonas. 
Tokių neramių laikų, kaip 
dabar, retai kada gyvenime 
tepasitaiko. Štai, rodos, ir 
'karas praūžė, ir baisios ka- 
' ro pasekmės nebejaudina,

saugotis, kad nepakliūtų į 
rudojo vokiečio žandaro 
rankas. Laimė mums buvo 
todėl, kad mažai tebuvo 
krašto viduje vokiečių, kad 
jų vietose sėdėjo daugumoj 
mūsų žmonės. O mūsų vai
dininkai, vokiečiams rody
davos paklusnūs, o žmones 
nespausdavo, kaip įsakyta 
buvo. Bet vokiečių okupa
ciją dauguma pernešėm 
laimingai. Tik veik visus 
krašto žydų tautybės žmo
nes vokiečiai sušaudė.

, i

Apvaizda užmokėjo tei
singai šiems grobikams. Ir 
štai jie turėjo nešdintis. 
Bėgdami degino ramių gy
ventojų sodybas, sprogdino 
tiltus, geresnius namus.

Štai liepos mėnuo atneša 
tai, ko nematė nei mūsų tė
vai, nei seneliai. Laukai pa
tvino kareiviais. Dauguma 
kareivių gaudė vyrus apka
sams kasti. Dauguma spėjo 
pasislėpti miškuose, bet kiti 
buvo pagauti. Pagavo ir 
Aldutės tėvelį. Dauguma 
pagautų pabėgo ir perėję 
frontą grįžo namo. Bet Al
dutės tėvelis dar negrįžo. 
Patalkininkaujame mes že
mės žemės ūkio darbuose, 
nes moteriai likus gana 
sunku. Gaila būtų, jei mer
gaitė liktų našlaite.

Mes išbėgom į mišką, iš- 
sivedėm slėpt karves. Bro
lis jau anksčiau buvo išbė
gęs su kumele. Tėtė ir ma
ma liko saugoti namų. 
Daiktus išnešėm į lauką bi
jodami, kad nesudegtų. Vo
kiečiai įsitvirtino Pagiryje 
ir iš patrankų apšaudė mū
sų sodybas. Sviediniams 
pradėjus aplinkui1 sprogi- 
nėt, pabėgo iš namų ir tė
vai. Mamą vos neužmušė,— 
sviedinys krito už trijų me
trų, bet laimė nesprogo, tik 
apnešė žemėm. Išduobė jo 
laukus sviediniai. Vien

tikras. Daug dar būtų ko 
kalbėt, daug kuo skųstis, 
bet..: negi sutalpinsi vis
ką į šį menką popierėlį. Iš 
dienos įvykių galėtum kny
gą parašyt, o ką gali apra
šyt, kas buvo jau penkerių 
metų bėgyje. Baigsiu. Tu
riu vilties, kad visgi dar 
teks vedžiot šia ranka po 
puslapį. Tai gal dar dalį 
sielvarto išliesiu vėliau. Vi
so gero jums linki

Edvardas.

durų išimtos rankenos. Žu-I . v. , 2
vo taip pat visi tu mokyklų i . V01^C1^ ekstermina-
dokumentai. ‘ ' cin«s Poht.lk.°s įr k^o

I veiksmų trūksta dar Vil- 
1940 - 41 metais dešimty- niaus apskrities pradžios 

j‘e Vilniaus apskrities vals- mokykloms ir mokytojų ka- * 
■drų, tuo tarpu, kai prieš tre
jis metus t. y. 1940-41 tary
biniais metais‘ jokių trūku
mų šiuo atžvilgiu nebuvo. 
Štai dabar dvylikai Vil
niaus apskrities valsčių rei
kia iš viso 176 mokyklų ve
dėjų ir 272 mokytojų, pa
skirta gi yra 153 mokyklų 
vedėjai ir 218 mokytojų. 
Vadinas, dar trūksta 23 mo
kyklų vedėjų ir 54 mokyto
jų. Šis trūkumas betgi pa
laipsniui išlyginamas.

Be 176 pradžios mokyklų, 
Vilniaus apskrityje bus dar 
Lietuvos TSR Švietimo 

j Liaudies Komisariato pa
tvirtintų 13 progimnazijų ir 
viena mišri gimnazija Nau
joje Vilnioje. Progimnazijos 
įsteigtos valsčių centruose. 
Nemenčinės valsčiuje veiks 
net trys progimnazijos: vie
na pačioje Nemenčinėje, vie
na prie vaikų namų Lauruo
se ir viena Bezdonyse. Iš

čių buvo iš viso 154 pradžios 
mokyklos, dabar, padidėjus 
apskričiai dviem — Dieveni
škių ir Šalčininkų valsčiais, 
mokyklų tinklas padidėjo 
iki 176. Iš jų 48 mokyklos 
telpa valstybiniuose pasta
tuose, likusios gi — priva
čių asmenų pastatuose. Vo
kiečių okupacijos metu ir 
per karo veiksmus daugiau
sia nukentėjo valstybiniuose 
pastatuose esančios mokyk
los — beveik 50%. Tame 
tarpe aštuonios minėtos mo
kyklos visiškai sunaikintos. 
Šių metų rugsėjo mėn. 1 
dienai pavyko pilnai atsta-! . X* 1 V • 1 T I
los — 18 valstybiniuose pa
statuose ir 68 — privačiuo-: 
se pastatuose.

Inventoriaus atžvilgiu 
mokyklos taip pat yra atsi
radusios dėl tų pačių prie
žasčių labai sunkioje būklė
je, juo labiau, kad dėl tech- 
ninių kliūčių naujojo inven- kitos betgi pusės, Maišiogą-

loj, Šalčininkuose ir Mickū
nuose progimnazijų visai 
nebus.

Vilniaus Apskrities Vyk
domojo Komiteto Švietimo 
Skyrius, norėdamas patik
rinti, kur ir kiek mokyklų 
yra pasiruošusių darbui, 
buvo įsakęs pravesti nuo 
rugsėjo mėn. 1-15 d. patikri
namąjį mokymą. Tuo būdu 
ir buvo nustatyta, kad Vil
niaus apskrityje 86 mokyk
los turi normalias sąlygas 
darbui pradėti. Kartu taip 
pat paaiškėjo ir esamieji 
mokyklų trūkumai. Rastieji 
trūkumai antroje rugsėjo 
mėn. pusėje energingai im
tasi likviduoti, kad mokslo 
darbas mokyklose galima 
būtų pradėti nustatytu lai
ku.

toriaus pagaminimas ir se
nojo papildymas sutinka vi
sokių sunkumų. Visoms Vil
niaus apskrities mokykloms 
reikia 8100 suolų, o tuo tar
pu pavyko sudaryti tik 3,- 
580 suolų; rašomųjų lentų 
reikia 450, yra 100; staliu
kų reikia 450, yra 130; kė
džių bemaž nieko nėra likę, 
spintų yra tik 27, reikia 
300; kabyklų reikia 152, yra

LAIŠKAS IŠ TARYBŲ SĄJUNGOS

bet 
tur-

Jonas Gricius,
Montreal, Canada. 

Gerbiamas Dėdžiuk!
Rašiau jums laišką, 

atsakymo nesulaukiau,
būt negavote visai laiško 
nuo manęs. Aš randuosi So
vietų Sąjungoj ir kariauju 
už savo mylimą tėvynę Lie
tuvą, kur esu atskirtas nuo 
jos ir nuo namiškių.

Lietuvis raudonarmietis 
Vladas Gužauskas, apdova
notas “Raudonosios Žvaigž
dės” ordenu. Jis pareiškė: 
“Aš keršinu jiems už 
griautą Tarybų Lietuvą, 
kankinamus brolius, už 
sas nelaimes, kurias jie 
nešė mano kraštui.”

su- 
už 
vi- 
at-

Kur atbloškė tas nelabasis 
karas!

Jūs ir taip pat, dėdžiuk, 
suprantate, kaip brangi sa
voji tėvynė.

Dažnai pamislinu apie sa
vo šalį, tai tik kartais iš
traukia iš mano krūtinės 
karčias ašaras.

Bet visgi galutinai nenu
simenu. Tikiuosi grįžti į 
Lietuvą, o į tėvynę grįžti 
kelias užaugęs piktomis žo
lėmis, kurias reikia iškapoti 
ir praskinti sau laisvą kelią.

Buvau sužeistas, bet greit 
pagijau. • Sveikatos mažai 
nustojau.

Esu apdovanotas valsty
bės medaliu už drąsą, ir esu 
pasišventęs kariauti iki ga
lo. Šiaip gyvenu fronto są
lygose, jūs galite ir taip su
prasti iš kariško gyvenimo 
apie manę.

Parašau jums trumpai, 
nes nežinau, ar gaunate nuo 
manęs laišką.

Pasistengkite,
parašyti nors keletą žodelių, 
kurių aš be kantrybės lauk
siu nuo jūsų.

Linkiu jums sveikatos ir 
gero gyvenimo.

Julius Gricius. 
2-VI-44 m.

A. Liepinis.

Kauno Kronika

dėdžiuk

Panemunės Valsčiaus Valstie
tis Valstiečiui Skolina 

Gyvulius
Panemunės valse. Kauno 

apskr. žinia apie teisę atsiim
ti pagrobtą žemę apibėgo 
kaip kibirkštis. Ligi šiol darbo 
valstiečiai jau atsiėmė 70 skly
pų. Teisė grįžti į savo žemę, 
kurią suteikė III-sios Aukšč. 
Tarybos sesijos nutarimai, Pa
nemunės valstiečių buvo sutik
ta didžiu džiaugsmu. Valstie
čiai, tik išgirdę pranešimą, 
tuoj pasikinkė arklius ir išėjo 
arti savo žemės.

šiuo metu valsčiuje vyksta 
gėja. Kadangi hitlerininkai iš
grobė gyvulius ir stoka trau
kiamosios jėgos, valstiečiai 
draugas draugui skolina ark
lius, aria net naktimis.

—Jei paliksiu žemę dirvo
nuoti, padarjrsiu nusikaltimą 
prieš tėvynę, — sako valstie
čiai. i •
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Vasario 1, 1945. 
Drg. S. Vėšys, 'Sekretorius 
ALDLD 1-mo Apskričio, 
Chicago, Ill.
Brangus Drauge:

Ačiuojų jums širdingai 
laiškutį, rašytą 27 d.
1945, kur jūs iššaukiate, 
dan ALDLD 1-mo Apskričio, 
ALDLD 2-rą Apskritį lenkty
nėsna gavime naujų narių ir 
paskiriate kvotą ant dviejų 
šimtų. Nors man dar neteko 
sušaukti, kad ir ant greitųjų 
Antro Apskričio Komiteto po
sėdį dėl šio reikalo, tačiau ga
liu pasakyti, vardan mano bro
lių ir seserų, mūsų apskrityje, 
jog ALDLD 2-ras Apskritys 
priima ALDLD 1-mo Apskri
čio kontestą naujų narių ga
vime šiais jubilėjiniais Litera
tūros Draugijos metais.

Dabar, drauguti, turiu pa- 
į lenktynes ALDLD■ sakyti, jog aš jūsų apskritį

“TRIVOGA!” Visiems 2-ro 
Apskričio Kuopų Nariams 
čia, draugai, ne juokai, ale 

rimtas reikalas, kuris verčia 
susidomėti. Ir tuojaus pama
tysite, kas čia dedasi, kai to
liau pradėsite skaityti, 
miau telpa drg. S.
ALDLD 1-mo apskričio sekre
toriaus laiškas. Jį perskaityki
te atydžiai, idant suprastumė
te reikalo svarbą.
ALDLD 2-ro Apskr. 
Pirmininkui, 
Drg. A. Gilman, 
New York City.
Gerb. Drauge:

šiuomi pranešu jums, kad 
ALDLD 1-mo Apskričio laiky- 
toj metinėj konferencijoj, 14 
d. sausio, 1915, Vilnies svetai
nėj, 3116 So. Halsted St., Chi
cago, Ill., vienbalsiai nutarta, 
iššaukti
2-rą Apskritį naujų narių ga-| dikčiai apgailestauju, kad jis
vime dabar einančiame ALD- 

. LD jubilėjiniame vajuje.
ALDLD 1-mas Apskritys, pa

siskyrė sau kvotą 200 naujų 
narių prirašyti į Literatūros 
Draugiją šio apskričio ribose.

Praeitais, 1914 m., ALDLD
1- mas Apskr. turėjo lenktynes 
su draugais kanadiečiais. Va
jaus pasekmės išėjo taip, kad 
nepralenkėm vieni kitų, 
kaip jie, taip ir mes 
po 152 naujus narius, 
ėjo lygiomis.

Šiais metais, 1945, 
rime išbandyti lenktynes su 
jūsų apskričiu. Lenktynės pa- 
akstins kuopas ir priduos dau
giau 
dirbti šiame jubilėjiniame va
juje, 
1000 naujų narių į Literatū
ros Draugiją.

Liekuosi, laukdamas greito 
pranešimo apie jūsų ALDLD
2- ro Apskr. Komiteto nuo-

nes 
gavome 
todėl iš-

mes no-

energijos vajininkams

kad gavus pasibrėžtą

• T ■ 1.'. ** ‘

I. amerikonai ’ sako, ; “run for 
their-money”-Bet galim .lenk
tynes ir laimėti, jeigu tik pri
sirengsime gerai ir pasigamin
sime tam reikalui gerus pla
nus. Reikia atsiminti, jog mes 
turime apie dvidešimts kuopų, 
o tose kuopose turime taipgi 
geroką skaičių geru visuome
nininkų darbuotojų ir įvairių 
vajininkų, kaip, pavyzdžiui, 
Laisvės vajininkai, čampijonai 
—Stripeika ir Kudirka Eliza- 
bethe.

Tad visi dabar rimtai susi
rūpinkime Literatūros Draugi
jos 
mi, 
nūs 
čio

> So. Boston, Mass.
Pranešimas

Kurie norite užsirašyti ge
rą dienraštį Laisvę arba atsi
naujinti prenumeratą, tai ga
lite atlikti pas mane. Ne vien 
sutaupysite laiką, nereikės 
persiuntimo, bet dar gausite ir 
$1 vertės knygų dovanų.

Mane galite matyti Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto 
skyriaus centre, 318 W. 
Broadway, So. Boston, arba 
Amerikos Piliečių Kliube, 376 
W. Broadway.

A. Dambrauskas.

pasirinko kviesti mano apskri
tį lenktynėsna. Tai bus jūsų 
apskričio nelaimė. Mano ap
skritys jūsų apskritį taip su- 
1 ankštys ir į ragą suvarys, kad 
jūsų apskritys nežinos, nei kas 
atsitiko. Taip, draugučiai, gai- 
lėsitės, kad mus pakibinote. 
Gal jums teks ir verkti.

Na, daug nėra ko čia plepė
ti, einu planų daryti lenkty
nėms, kur Lmas Apskritys bus 
dulkėmis apneštas!

Spausdamas Jūsų dešinę ir 
linkėdamas geriausių pasek
mių, liekuosi.

Draugiškai,
A. Gilman, 
ALDLD 2-ro 
Pirmininkas.

naujų narių gavimo vaju- 
darykime tinkamus pla- 
kiekvienoje Antro Apskri- 

kuopoje, kiekviename
mieste ir miestelyje, idant va
jų pradėjus galėtume ištikimų
jų naudos turėti, naujų narių 
gauti į mūsų organizaciją.

Pagaliau, manau, mums 
gauti 200 naujų narių, tai ne
sunku, jeigu sukrusime iš šir
dies ir dirbsime su pasišventi
mu savo organizacijai.

Taip, yra galimybių Antram 
Apskričiui apnešti dulkėmis 
Pirmąjį Apskritį naujų 
gavimo lenktynėse!

A. Gilmanas, 
ALDLD 2-ro
Apskr. Pirmininkas.

Binghamton, N. Y

Apskr.

n ari t]

Hillside, N. J

Serga drg. N. Garnienė. Ji 
yra savo namuose. Draugė yra 
narė LDS 6 kuopos ir LLD 
Moterų Skyriaus, taipgi Lais
vės skaitytoja ir rėmėja.

Jau ilgokas laikas serga 
Benediktas Kvietkauskas, ran
dasi Johnson ligoninėje. Tai! 
dienraščio Laisvės skaitytojas. 
Dar vis serga Mrs. E. Bela- 
zarienė, ji taipgi yra Johnson 
ligoninėje. Linkiu visiems li
goniams pasveikti.

Jau sveiksta Mrs. A. Lu
biene, taipgi susveiko Luzinas, 
kuris daug veikia Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto Bin
gham to n o skyriuje. Man pa
čiai teko sirgti virš 4-rių sa-

./Antradienis, Vasario 6, 1945

LAISVES BAZARAS

Pirkite Karo Bonus!

GAUKITE EXTRA
RAUDONŲJŲ PUNKTŲ!

Taupykite Atliekamus Riebalus
Savo Šaliai!

Vise taupykite visus panaudotus virtuvės riebalus.

Jie labai reikalingi jūsų šaliai ... kaipo dalis me
džiagų dirbti vaistams, parašiutams, dirbtinei gu
mai, amunicijai, maliavoms ir muilui kariniams ir 
civiliams reikalams.

Taigi tęskite gerą darbą. Taupykite kiekvieną gali
mą panaudotų riebalų lašą. Atsiminkite, už kiek
vieną pristatytą svarą jūs gaunate 2 racionavimo 
punktus!

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(Isist. 28 m.)

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

ŠIANDIEN. (Jei turi chroniškų | 
gėlimų, eik pas gydytojų.) . . . Vi- ' 
reikalauk TIKROJO, Johnson and .

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

2

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

rie mane aplankėte ir ačiū už 
dovanas Zmitrų šeimai, taip
gi J. K. Vaičekauskui už pra
nešimą Laisvėj. Daug draugų 
mane atlankė, ačiū visiems. 
Nėra linksmesnio dalyko li
goj, kaip draugų ir draugių 
užuojauta ir atsilankymas, kas 
padeda ligą nugalėti.

J. K. Navalinskienė.

Japonai Dūsauja Ginklo prieš 
B-29 Bombanešius

Japonų radijas pripažino, 
jog Amerikos bombanešiai 
B-29 padaro žiaurių nuosto
lių Tokio miestui, Japonijos 
sostinei.

Tokio laikraštis Asahi dū
savo, kad japonų mokslinin
kai neišranda jokio tikres
nio pabūklo apsiginti nuo tų 
bombanešių.

Paryžius. — šeštadienio 
pranešimais, 3,000 Amerikos 
ir Anglijos lėktuvų naktį ar-| 
dė ir degino geležinkelių 
stotis vakarinėje Vokietijo
je. Lengvieji anglų bomba
nešiai vėl mėtė bombas Į 
Berlyną.

Laukiame Laisves Bazarui 
dovanų iš visų lietuviškų ko
lonijų, iš visų Laisvės patrio
tų. Bazaras Įvyks kovo-March 
16, 17 ir 18 dd., bus Grand 
Paradise Salėje, 318 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

KARŠTIS NAIKINA
NUGAROS GĖLĄ!

Karštis palengvina raumenų skausmus — 
greitai, sėkmingai. Norint gaut pageidaujamų, 
nuolatinį palengvinimų karščiu ištisas dienas, 
pačioj skaudamoj vietoj, uždėk vienų didelį 
Johnson's RAUDONOJO KRYŽIAUS PLAS- 
TERĮ — arba stovesnįjį, šiltesnį Johnson’s 
Piaster; Nugarai . . . Lengvi, veiklūs jo vais
tai švelniai kaitina nugarų, išjudina kraujo 
apytaka, veikia prieš jo susikuopimų, atliuo- i 
suoja skausmų . . . Šiltas audeklinis apdangas l 
palaiko kūno karštį, saugo nugarų nuo atšali- I 
mo, teiki nuolatinę paramų . . . Išbandyk šį j 
švarų, lengvų, patikrintų būdą “karščiu gydy- | 
ti" paprastų nugaros gėlimų ir kitus raumenį; I 
skausmus 
nugaros . 
suomet 
Johnson pagaminto.

RED GROSS PLASTER j
back plaster ;10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS
Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS 
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 8-6723.

Taupykite Panaudotus Rie’oalus- 
Kovos FrontuiGal čia mano ir 

pasakyta, bet ką 
negi gulsi dar nesumuštas. Ti
kiu, kur yra noro, ten yra ir 
galimybių. Tiesa, chicagiečiai 
gana veiklūs darbininkiško 
judėjimo žmonės ir jie turi be 

didelę lie- 
ituvišką koloniją, kur gali gau
ti ne tik 200 naujų narių į sa
vo apskritį, ale nebūtų dyvo, 
jeigu jie gautų net 2000.

Bet tai nereikia nusiminti 
ir mums. Mes Antrame Ap
skrityje irgi turime geroką 
kiekį lietuvių visoj New Yor- 
ko apylinkėje. Todėl, jeigu tik 
sukibsime, tai chicagiečius, 
jeigu ir nesumušime, bet ga
lėsime jiems duoti, kaip tie

sprendį šiame svarbiame klau- ' ^alo, palyginant, 
sime.

Su pagarba,

ALDLD
Sekret.,

S. Vėžys. 
1-mo Apskr. 
Chicago, ’ Ill.

O aš, nelaukdamas nei An
tro Apskričio Komiteto posė
džio, turėdamas pilną pasiti
kėjimą savo apskričio nariams 
ir draugams, atsakiau drg. S. 
Vėšiui tuojau, trumpai ir sto
rai. Mano laiškas seka:

per storai 
gi darysi,

draugijų atstoviu su- 
parengimo pelnas $18.-

Lietuvių Pleasure Kliu-

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000 

Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15. 
Visiems įstojimas veltui. 
Mėnesinė mokestis pigiausia.
Priima naujus narius nuo 2 metų iki

60 metų amžiaus.WORKS R5. 1HC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą (rašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.
Mano vardas....................... i...........................................................

Jau seniai šiame mieste 
draugijos yra išsirinkę atsto
vus, kurie sudaro komitetą 
Lietuvai šelpti. Vasaros metu 
buvo surinkta daug drapanų. 

. Paskiau pinigine kvota mums 
skirta išpildyta daugiau negu 
dvigubai. Dabar jau vėl pra
dedam dirbt. Sukėlėme $40.- 
30 aukų.

Draugė O. Yankauskienė 
ant blankos surinko $13.80.

Nuo 
i’engto 
50.

Nuo 
bo $5.

Po $1 aukavo K. Majaus
kas, K. Rušinskas, J. Gaspa- 
raitis.

Dabar Pleasure Kliubas ren
gia parengimą, kurio puse pel
no paskirta dėl Lietuvos nuo 
karo nukentėjusių žmonių. 
Labai remtinas darbas. Vėliau 
pranešiu, kada parengimas 
įvyks; tėmykite ir visi daly- 
yau kite.

Paskiau draugijų atstovai 
taipgi nutarė turėti didelį pa- 

■ rengimą ir visą pelną skirs 
• dėl kare nukentėjusių Lietuvos 
i žmonių.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Užgynė OPA ir WFA. Apmokėjo Pramonė.

G. Kudirka.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam Planus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Antrašas

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

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

Dailiosios Literatūros.

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

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

aa/vw>

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

Pas mus, kaip ir visur kitur, 
vieni turi linksmas naujienas, 
kiti smūtnas. Tik aš nežinau, 
kodėl niekas apie tai nepara
šo. Mūsų S. Puidokas yra per
daug užimtas su Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto rei
kalais, su draugysčių darbais 

‘ir neturi laiko parašyti, tai 
nors aš parašysiu.

Leonas Venckus, sūnus Juo
zo Venckaus, sugrįžo iš Nau
josios Guinejos karinės tarnys
tės. Jis paliuosuotas iš kari
nės tarnystės dėl sveikatos 
stovio. Antanas Karpinas pa
liuosuotas iš tarnystės ant vi
sados. Volteris Stasiulis, laivo 
kapitonas kovoj neteko laivo, 
bet patsai išsigelbėjo.

Walteris Jonaitis buvo par
važiavęs pas tėvą vakacijoms 
ir nenorėjo grįžti į karinę tar
nybą, išbuvo apie- keturias sa
kaites ant farmų. Atvažiavo 
policija ir suėmė abudu, tėvą 
ir sūnų, ir išsivežė. Sako, kad 
tėvą pasodino į kalėjimą. Ne
žinia, kaip tas baigsis. „

Bukavecko vienas sūnus din
go, sako, nuskendo ant laivo, 
o kitas pargrįžo su apdegin
ta krūtine. Dabar jau pasvei
ko ir gali dirbti.

Žiogas.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

i

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

JONAS STOKES 
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

pnie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St Brooklyn

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home

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

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

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

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y,

NOTARY 
PUBLIC

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

KAS YRA TIKRAISIAIS KVISLINGAIS?
Man skaitant lietuviškus 

laikraščius dažnai tenka pa
stebėti toki išsireiškimai: 
“Stalininiai, maskviniai, kvi
slingai, ruskių patrijotai” ir 
tt. Šitaip progresyvius lietu
vius vadina tautininkų, ka
talikų ir taip vadinamų so
cialistų vadai ir redaktoriai.! 
Jau tik pažiūrėjus į šiuoš iš- Hitleris užėmė Lietuvą ir 
sireiškimus ateina mintis su, tautininkų, katalikų ir so- 
klausimu: Kam šitie vyrai icialistų vadai ir redaktoriai 
tarnauja ir kas keno yra:šaukė: Valio, Lietuva nepri- 
kvislingai? Kad priėjus prie i gulminga! Hitleris išvadavo 

kia panagrinėti abiejų dar-Tuvos vardą buvo panaiki- 
bus ir elgesį. : nęs ir neti “naują lietuvį su-

Visi žino, kad ši mūsų ša-! tvėrė”, o jiems vis buvo 
lis yra paskelbus karą Hit-'“valio!” Lenkai su londoniš- 
leriui ir jo talkininkams, i ke valdžia savinasi Vilnių ir

goms. Reiškia, jie tik gelbsti 
patys save. O jie dar drįsta 
kitus vadinti kvislingais! 
Da nėra buvę tokio atsitiki
mo visoje istorijoje, kad bū
tų draugai vadinami kvis
lingais. Tai tik Hitleris ir 
jo draugai gali taip elgtis.

O štai dar daugiau faktų.

teisingo atsakymo, tai rei- i Lietuvą! Hitleris net ir Lie-* - /

STIPRYBES ŠALTINIS
(Feljetonas)

Po tam, kaip Smetonų Ju
lius pareiškė baisiai grau
dingu balsu rėkiantį atsi
šaukimą į pasaulį, kad Ju
lius be sosto nenurims, o 
pasaulis į Juliaus šauksmą 
nekreipė atydos, pasirodė 
kurčiu, kaip akmuo, tai Ju
lius suprato, kad išeities 
reikia jieškoti kur kitur, o 
ne pasaulinėje opinijoje. 
Turiu prisipažinti, kad šia-

; me reikale, ne tik Julius, bet 
ir jūsų Paulius apgailėtinai 
nusivylė. Perskaitęs Ju
liaus šauksmą: “Ei, pasau
li, mes be smetoninės Lietu
vos nenurifrisim!” pama
niau sau: dabar kad bus, taiTodėl mūsų visų, pareiga,: nežada jo lietuviams grąžin- bug. visag ulis suju’d6S)

kurie gyvename šioje šaly-1 ti, jeigu jiems pavyktų už- 
je, daryti viską, kad kokiu ’ valdyti Lenkiją. Bet mūsiš- 
nors būdu pagelbėjus šiai kiai trejankinįai su jais ei

na išvien, bile tik anie eina 
prieš Tarybų Sąjungą, prieš 
mūsų šalies talkininkę. Šitie 
jų darbai parodo, kokie jie; 
yra patri j o tai. 
šioje šalyje, 
Hitleriui. Jie visai neatboja 
lietuvių ir Lietuvos. Jų dar
bai tai aiškiai parodo.Tai jie j 
yra kvislingai ir Hitlerio : 
patrijotai, o ne progresy
viai. W. G. Lasky

nors būdu pagelbėjus 
šaliai karą laimėti. Me^ ne 
tik patys turime veikti vie
ningai, bet taip pat turime 
stengtis gauti kuodaugiau- 
sia draugų mūsų pusei. Ne 
tik gauti draugus, bet turim 
ir palaikyti juos savo pusė
je. Visi supranta, kad kuo 
daugiau mes turėsime drau
gų, tuo mažiaus turėsime 
nuostolių ir pagreitinsime 
mūsų pergalę.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
elgiasi progresyviai lietuviai 
iš Laisvės ir Vilnies. Dabar 
visi žino, kad Tarybų Sąjun
ga yra viena iš mūsų ge
riausių talkininkų. Ji išgel
bėjo beveik visą pasaulį nuo 
pražūties. Tą supranta vi
sas pasaulis ir tą supranta 
mūsų progresyviai lietu
viai. Todėl progresyvia^ at
lieka gerą darbą, kuomet jie 
stengiasi pagelbėti Tarybų 
Sąjungai ir jos žmonėms. O 
reikia žinoti, kad Lietuva 
yra dalis Tarybų Sąjungos, 
tad pagalba eina ir Lietuvos 
žmonėms. Jie renka drapa
nas ir pinigus, kad pasiun
tus kuodaugiausia paramos 
Lietuvos žmonėms be skir
tumo tikėjimo ir politikos. 
Ir tą visą darbą progresy
viai atlieka visai dykai. Tai 
daroma, kad parodžius tų 
šalių žmonėms, kad mes e- 
same jų draugai. Taip dary
dami mes padedame sustip
rinti jų energiją, kad jie 
pasiliktų su mumis iki per-

Šitie progresyviai lietu
viai jau surinko ir pasiuntė 
desėtkus tonų visokių reik
menų savo broliams Lietu
voje. Tai šitie lietuviai ir 
pasirodė geriausiais patrijo
tais, ne tik Lietuvos, bet ir 
šios šalies. Betgi tautininkų, 
katalikų ir socialistų vadai 
juos vadina kvislingais savo 
skaitytojų akyse.

Dabar pažiūrėkime, ką 
anie yra nuveikę ir kiek jie 
yra davę paramos Lietuvos 
žmonėms. Jie po priedanga 
“tautiško fondo” jau senai 
rinko aukas, bet da nėra su
šelpę nė vieno vargdienio 
Lietuvoje. Bet jie yra jau iš
leidę tūkstančius dolerių dėl 
palaikymo propagandos biu
ro New Yorke, kuris sėmė 
ir semia žinias iš Berlyno. 
Pirmiau ėmė tiesiai iš Ber
lyno, vėliau per Lisaboną, o 
dabar per Švediją. Jie Hit
lerio propagandą skleidžia 
šioje šalyje, kad ardžius vie
nybę tarpe šios šalies lietu
vių, kad niekinus Rusiją ir 
jos draugus.

Dabar jau ir jie sakosi 
turį surinkę daug drabužių 
dėl pavargėlių, bet ar jie 
pasiuntė nors vieną drapa
ną tiems mūsų broliams 
Lietuvoje? Atsakymas: ne, 
nepasiuntė nieko! Iš žmonių 
surinktas drapanas laiko 
sukrovę į sandėlį ir pūdo, o 
tuo tarpu išleidžia tūkstan
čius dolerių randoms ir ai-

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

< HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE * 
REIKALINGOS MOTERYS

kaip į gaisrą iššauktas ir 
Smetonų Juliukas Užgavė
nių vakarienę valgys Lietu

-vos sostinėje, nereikės lauk- 
iti nei smetonininkų šaukia- 
! mo suvažiavimo Washing- 

T. r tone. Bet pasirodė, kad pa- 
le gyvena sauiįui įįeį jaučiamas Ju- 

bet. tarnauja Haus buvimaJg jame, kaip 
ąžuolui uodo tupėjimas ant 
jo lapo.

Iš to, kas atsitiko, Julius 
! tuojau suprato, kad pirma 
Į visko, reikalinga stiprybė. 
' Julius nebūdamas žioplių 
į veislės, o paeinąs “iš aukš- 
Į tos, garbingos” Smetonų 
■ giminės, bėgyje trijų savai- 
I čių įtempto pasiryžimo, su
rado stiprybės šaltinį. Dir
vos Nr. 2, šių metų, Julius

B-29 Sukėlė Tuzinus 
Gaisrų Japonijoje

Guam, vas. 5. — Ameri 
kos bombanešiai B-29 užku-: t . x.v1 . . . . .
re daugiau kaip 34 smarkius ! entuziastiskai suiinka, kaip 
gaisrus Kobe, Japonijoj. Ko- ‘vaidas atradęs pamestą pei- 
bė miestas yra laisvastatyk-: Nugi,. broliai srPe^°" 
lų ir. kitų karinių pramonių I ninmkal> V1S1 didžiausia e- 
centras.

Nei vienas bombanešis 
nežuvo, bet jie sunaikino ke
liolika japonų lėktuvų.

nurodo Julius, tai iš tos pra
eities nieko pro-naciško ne- 
pasisemtume. Turtingiau
sias pro-nacine šyla praei
ties laikotarpis, tai yra nuo 
1941 m. pradžios vasaros iki 
tam laikui, kuomet įvyko 

dr. Grigaičio su šimučiu pa
sibučiavimas. Šis praeities 
laikotarpis tai buvo pro-na- 
cinio žydėjimo laikotarpiu, 
įkuriame yra tiek susikaupę 
bro-nacinės ugnies, prie ku
rios galima sušildyti visų 
pro-nacių į ledą sušalusias' 
sielas. Kas nežino, kad ta
me laikotarpyje Stilsonas irį 
St. Strazdas nepajėgė savo 
Gadynės išgelbėti nuo bank- 
rūto, o buvo toki kytri, kaip 
vyriausias pro-nacių prava- 
dyrius — dr. Grigaitis.

Kaip matote, mieli mano 
pro-naciai, šioje visai nese
noje ir trumputėje praeity
je tūno dideliausi pro-naci- 
nės stiprybės klodai, iš ku
rių galime semtis stiprybę 
pilnomis rieškučiomis ir vis 
tiek tos stiprybės užteks pa
kol paskutinis pro-nacis pa- 
kratys cibukus. Viskas, kas 
pro-naciam dabar galima, 
tai dėti pastangas, kad įsi
kalbėti saujjogei gyvename 
ne 1945 metus, kurie jiems 
yra juodo nusiminimo, tam
sios ateities, širdies sopulių 
ir dantų griežimo metai, ne- i 
ša pro-naciam šiurpulingas ; 
žinias iš karo frontų, kadį 
hitlerinė armija —paskuti- ' 
nis šiaudas pro-nacių išsi-• 
gelbėjimo — krinta, kaip! 
lapai šalnosi pakąsti, vėtrai 

o kurie spėja iš-

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų į Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE 
CENTRAL AVENUE.

CARLSTADT, N. J.
(40)

TURRET LATHE 
OPERATORIAI 

1-MOS IR 2-ROS KLASĖS 
NAKTINIAI ŠIFTAI 

KREIPKITĖS 
PARTMAN TOOL 

& DIE WORKS 
162-08 CROCHERON AVE. 
162ND ST. OFF NORTHERN 

BLVD., 
FLUSHING, L. I.

STENOGRAFES

631 (31)

Reikia Paprastų Darbininkų ; Nuolatinis Dar
bas. 85c į valandą. 40 valandų savaitė. Lai

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

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

(33)

VYRAI
DIRBTI PRIE FURNACE 

IR SHEET METAL DARBO 
PRIIMAME PRADINIUS 

75c I VALANDĄ PRADŽIAI.
KREIPKITĖS 8 A.M.

HOLLAND FURNACE CO.
965 ATLANTIC AVE., 

BROOKLYN.

KAŠTU RAŠTININKĖS
Comptometer Operatorės
Puikiausios Darbo Sąlygos 

POKARINĖS PROGOS
Pasitarimai vien tik rytais.

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

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

(33)

I

BUY
UNITCD
STATUS

WAR
BONDS

AND
STAMPS

VYRAI
Abelnam Darbui

PIENO GAMINIŲ FABRIKUI 
Patyrimo pageidaujama, tačiau nėra 

reikalinga.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19TH ST. & AVENUE B 
MANHATTAN

GRAMERCY 5-5008.

MOTERYS
Taikymo Rūmui

Pakavimo Rūmui 
PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO 

CY JOHNS & CO.
73 GREENE ST., 

CITY
(33)

i

(3G) i

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Suorganizavęs 1-mąją kuo-i 
pa Brooklyne, L. Pruseika tuo
jau atvyko į “Moderniškuosius 
Athenus,” į Bostoną, kur aš 
tuomet gyvenau. Jam, ten vos 
paaiškinus reikalą, mes tuo
jau įkūrėme antrąją ALDLD 
kuopą. Ir šiandien ji gražiai 
tebegyvuoja!

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c j Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

Tl’/zc j Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, B MT 14th St 
Canarsie Unija

MERGINOS
RAŠTINĖS DARBAS

Nereikia Patyrimo 
GERA ALGA 

GREITI PAKILIMAI 
NUOLAT.

EMPIRE TRUST CO.
Room 301

120 BROADWAY (arti Wall)
'______________________________________ (33)

MERGINOS
1 Abelnai Raštinės darbui. Galinčios gerai
I skaitliuoti. 40 valandų savaite. Nuolat. 

BUTLER’S. 44 WEST 18TH ST.
___________________________________ (32)

VYNIOTOJOS
. PATYRUSIOS PRIE RAYON IR COTTON. 

NUOLATINIS DARBAS.
V. s. WOVEN LABEL CO..

915 FRANKLIN AVE., BROOKLYN, N. Y.
_______________________________ (31)

(32)

LIETUVIŲ - LENKŲ RU- 
BEžIUS PRŪSIJOJ

Varšava. — Atimtoje iš 
nacių Rytinėje Prūsijoj bus 
pravestas rubežius tarp 
Lenkijai ir Lietuvai skiria
mų vietų, atsižiūrint į tai, 
kur daugiau žmonių laikys 
save lenkais ar lietuviais,— 
pareiškė Boleslovas Bie- 
rut’as, Lenkijos laikinosios 
valdžios prezidentas.

PAĖMĖ SVEIKUS VOKIE
ČIŲ FABRIKUS

Maskva. — Kai Sovietų 
kariuomenė užėmė Gleiwjt- 
zą, Vokiečių Silezijoj, tai 
mieste rado sveikus dide
lius Hermann Goeringo me
talo fabrikus ir kelis kitus. 
Tie fabrikai jau dirba So
vietams. i

nergija iš praeities stiprybę užėjus, 
semkime! Už šį Juliaus bri- trūkti, tai bėga su šimte
li jan tiška sumanymą, Pau- riopa paskuba ir persigan- 
Įius sako caca, caca, pane! dimu, kaip Smetonų giminė 
Julek! Šis sumanymas šiuo . su savo žvalgyba bėgo į Ber- 
laiku labai tinka ne vien tik . lyną, 
smetonininkam ale ir visiem !
pro-naciam, kiek tik jų ran
dasi visame sviete.

Kad pro-naciam nereikė
tų eikvoti laiko ir energi
jos be naudos, jūsų Paulius 
mato būtiną reikalą nuro
dyt, praeities laikotarpį, ku
riame pro-nacinė macis yra 
susikaupusi. Jeigu mes eitu
me į tolimą praeitį, kurią

CLEVELAND, OHIO
Vasario 11 d., LDS 55 kp. ruošia 

balių, bus žaidimai ir dovanos. 
White Eagle Salėje, 8315 Kosciusko 
Ave. Pradžia 3 vai. dieną. Bus gera 
muzika šokiams, skanių valgių ir 
gėrimų. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Atsiveskite ir 
naujų narių. Seniai kuopa turėjo 

'parengimą, tad šia proga paremsi-
knfDątrnfną i mc Lietuvos žmones. Dalyvaukite 
KcllctS 11 OLOS, ; vjsj peikia paremti Liet, žmones ir 

• taipgi kuopą. — Kom. (31-32)

LDS 3-čio APSKR.
KUOPŲ ATYDAI

Išvengimui
visi pronaciai stipriai įsisą
moninkime, kad gyvenam 
anąja laiminga praeitimi, 
kurioje kiekvienas pro-nacis LDS 7”^’ Xpšk,‘ kuopos, n. j.

Žibalinių Laivų Gaisras 
New Yorko Uoste

New York, vas. 5. — De
ga trys žibaliniai laivai 
Stapleton prieplaukoj, S. I. 
Per eksplozijas užmušta 
bent 6 asmenys ir sužeista 
50.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mes Vėl Grįžtame į Gyvenimą

Pažaislio valsČ. Kalnicų km. 
varguolis, 6000 kv. mtr. že
mės savininkas Bortkevičius 
Jonas, atvažiavęs raudonojoje 
gurguolėje su aukomis, sako:

—Mes vėl grįžtame į gyve
nimą. Esame maži žmogeliai, 
tačiau, kada mums vadovauja 
LKP (b) — mums yra užtik
rintas rytojus. Rinkdami au
kas Raudonosios Armijos lie
tuviškiems daliniams mes su
tikome savų brolių gryną nuo
širdumų. Turėdamas 6000 kv. 
mtr. žemės, lygiai kaip ir kiti 
varguoliai aukojome tam, kad 
kuo daugiau prisidėtumėm 
prie bendro mūsų labo, kuris 
yra įmanomas tik nugalėjus 
hitlerinį žvėrį. . .

Songaila Juozas, Petrošių n ų 
km. Pažaislio valse, mažaže
mis valstietis, turįs 5 asmenų 
šeimą, sako su dideliu įsitiki
nimu:

—Trejis metus, persekioja
mas vokiškųjų okupantų,/aš 
laukiau tarybinės santvarkos. 
Šiandien esu laisvas. Dėkui

ma-Raudonajai Armijai, kuri 
ne grąžino į gyvenimą.

Limovas Dementijus, maža-’ 
žemis valstietis, prie tarybų 
valdžios buvo gavęs 2,50 ha 
žemės.

Sužinojęs apie Aukščiau
siosios Tarybos IlI-čios Sesijos 
nutarimus, vienas iš pirmųjų 
grįžo į savo sklypą ir pradėjo 
rudens sėją.

—Turėdamas devynis šei
mos narius, aš esu tikras, kad 
Tarybų valdžiai esu skolingas 
už tą gyvenimą, kurį jau an
trą kartą ji yra man davusi. 
Visomis išgalėmis įvykdysiu 
rudens sėją, kad tuo būdu at
likčiau pilietinę tarybinio pi
liečio pareigą.

Lisauskas Ągapijus, Pažais
lio valse. Narepų km. valstie
tis, turįs 11 asmenų šeimą, 
trumpai pareiškia:

—Hitlerinis žvėris prie pas
kutinės savo agonijos. Kąda 
jis bus visiškai sutriuškintas, 
mums valstiečiams prašvis vėl 
skaidrus rytojus, rytojus, į ku
rį mus veda LKP(b) ir mūsų 
Tarybinė Vyriausybė.

jautėsi turįs nenulaužiamus 
ragus.

Ar tai jum žertas, kokia 
tuomet buvo optimistiška 
gadynė pro-naciam! Tada 
ir dr. Grigaitis nematė rei
kalo palikinėt plyšių išlin- 
dimui, jeigu jo filozofija at- 
sidaužtų į sieną. Tuomet at
sargumas pro-naciam atro
dė kvailystė. Tada dr. Gri
gaičiui jau ir komunizmas 
buvo “nugaišęs” ir Moloto
vas Londone ’’buvo privers
tas Pabalčio valstybių išsi
žadėti” ir Paleckio portfelis 

■pūpsojo išmestas į sąšlavy
ną pagal Grigaičio prisaky
mą, ir daugybė kitokių pro- 
nacius tiešijančių apsireiški
mų įvykdavo. Tai buvo bent 
gadynė, broliai pro-naciai, 
kurioje gyvenimas apsimo
kėjo !

Todėl dėkime visas pas- 
tarigas, kad įsikaltume sau 
į makaules, kad to visko, 
kas dabar vyksta, visiškai 
nėra. Visi nusistatykime 
taip, kaip Pranas Bajoras 
yra nusistatęs: Nebuvo, nė
ra ir nebus! Taip ir visi pro- 
naciai sakykime: Hitlerinin
kų niekas nesumuš, bolše
vizmas išnyks ir pro-naciai 
pasiliks skerėčiotis, kaip tik 
kuriam patinka!

Jeigu kuris iš pro-nacių 
šiame pasiryžime (gyventi 
praeitimi) pajusite silpnu
mą, susvyravimą, tuojku 
patraukite kelias burneles 
iš geros bonkos razumo, ge
rai iškeikite bolševizmą jr 
semkite pro-nacinę stiprybę 
iš praeities, o pamatysite, 
kad jūsų silpnybė pasikeis į 
milžinišką ryžtumą ir pikto
ji pagunda sugėdinta pasi
trauks į šalį, kaip velnias 
nuo kunigo!

Paulius.

VYRUS
Lengvam Fabriko Darbui. 

NUOLAT.
KASTENHUBER & 

LEHRFELD
32 FLUSHING AVE.

BROOKLYN.

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

(33)

JAUNI VYRAI
Su mechaniškais patyrimais 

Mokytis Bizniško Supratimo 
NUOLAT

LAIKAS IR PUSK UŽ. VIRŠAUS 
40 VALANDŲ

FAIRBANKS MORSE 
& CO.

533 CANAL ST.,

(31)
ir N. Y. apylinkėje turite įsitėmyti, 
kad Apskričio piknikas įvyks 27 d. 
gcg., Vaičionio Farmoje, Crapford, 
N. J. Gi LDS bendras kuopų pikni
kas įvyks 12 d. rugp., Liberty Park,' 
Linden, N. J. LDS kuopos ir mūsų | 
broliškos organizacijos turite įsitė- i 
myti ir nieko tą dieną nerengti,1 426 
kad nepakenkus vieni kitiem. — i 
Apskričio Valdyba. (31-32)

MAŠINISTAI
Patyrę perbudavoti ir taisyti 

POPIEROS KERTAMĄSIAS IR KNYGŲ
LANKSTYMO MAŠINERIJĄ 
Turi būt pilni mechanikai.

NUOLAT.
LAWSON,

WEST 33RD ST., N.Y.C
(31) .

Parsiduoda Applegarth Hotel su 
gėrimų leidimu (license) ir 10 ake
čių žemės, ant gero kelio tik 3 mai- 
lės nuo Hikhtstown, N. J. Namas 
gražiai atrodo ir geras. Iš viso 14 
kambarių. Biznis per daug metų ge
rai išdirbtas, žemė gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna Warwick, 
Applegarth Hotel, Applegart & pro
spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hitghtstown 135-R-l.

(31-37)

MEDUS

<11

¥

R

<!

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

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

i Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir citrine 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
ves administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45.42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

3

1

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI. 
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARINE ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO. 

113 EAST CENTER ST., 
NUTLEY, N. J.

Prisilaikoma WMC Taisyklių.

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
Švarus, lengvas fabriko darbas 
PILNAM IR DALIAI LAIKO 

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
WESLEY & WINTER

1026 W. Elizabeth Ave., Linden, N. J.
__________ - ________________ (35)

(12)

VYRAI
NELAVINTI FABRIKO 

DARBININKAI 
Taipgi 

PEČKURIAI 
PečkuriŲ 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) 
—   i ———

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS 
PAGELBININKĖS DIRBTUVĖJE. LENGVAS 

DARBAS. NUOLAT. 40 VALANDŲ. 
5 DIENŲ SAVAITĖ.

U. S. WOVEN LABEL CO..
915 FRANKLIN AVE., BROOKLYN, N. Y. 
___________________ __________________ (3J2

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE I’O 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
• arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(37) I

QLILLER
PATYRUSI PRIE KASPINŲ VYNIOJIMO. 

NUOLATINIS DARBAS.
H. S. WOVEN LABEL CO.,

915 FRANKLIN AVE.. BROOKLYN, N. Y.
(31)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

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

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

4

(37)

M
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NewWto^feŽzfe7lnk»
Antanas Matulis Lietuvos Žmonėms Drabužių Centre Daug

Sveiksta Nudirbta ir Daug Dar Yra Darbo
Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

LDS lll-čiojo Apskričio 
mininkas, Antanas Matulis, 
kuriam neseniai buvo padary
ta operacija, jau namie. Pra
eitą savaitę teko ligonį aplan-l 
kyti: jis jaučiasi tvirtesnis, —< 
jau pasėdi ir

pir- Drabužių Centre, 417 Lori 
mer St., 
mis dirbt 
nudirbta.

-- • _ J __ I daug yra
r pavaikšto ] nors I ma v’sa‘s šios savaitės vaka-

pastarosiomis dieno
si daug ir nemažai

Tačiau dar labai 
darbo. Ir bus dirba-

i “A Song to 
ma is Chopin’o gyvenimo ir 
meilės prietikių, perstato vir
pinančioje, spalvotoje dramo-

•S

Prie kalbėtojų stalo pobū- atstovavo redaktorius

įįįKil

&

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1 kuopos susirinkimas 
įvyko ketvirtadienį, vasario 1 
d., Laisvės svetainėje. Nors 
oras tą vakarą buvo šaltas, 
narių atsilankė nemažas būre
lis. Valdybos raportas priimtas 
be diskusijų.

J. Grubis, finansų sekreto
rius, buvo pasilikęs sekreto
riauti tik iki šio susirinkimo, 
buvo abejotina, ar apsiims to
liau. Pasisakė, kad bus sekre
torium dar ir 1945 metais. Na
riai užgyrč rankų plojimu.

Atstovų Raportai
G. K. davė raportą iš Ame

rikos Komiteto Sveturgimių 
Teisėms 
įvykusios sausio 20 d., New 
Yorko mieste. Delegatų buvę tolimoje ateityje. Tai bus pri- 
apie 200 nuo unijų ir pašai-j sirengimui prie jubilėjinės pra- 
pinių draugysčių.

Tikslas konferencijos: Per
žvelgti demokratiniai nusista
čiusių žmonių veiklą 1944 me
tais ir nusistatyti veikimą šiais 
metais. Iš kalbėtojų praneši- 

ir tapo pristatytas prie darbo. Į mų paaiškėjo, jog daug nu- 
Jurgis Klimas atnešė plosčių. j veikta politinėj dirvoj: Roose- 
Jo laimei, tuo tarpu mūsų fa
brikas jau buvo prisipildęs, jis 
išliko nuo drafto. Taip pat iš- 

elizabethietis Antanas 
atvežęs nuo Bar

kauskienės, Jankauskų ir kitų 
žmonių drabužių, taipgi atvy
kęs įvairių kitų reikalų atlikti 
Laisvės įstaigoje.

Prašome Talkos
Draugės ir draugai kviečia-į 

mi per visą šią savaitę užeiti I 
bile vakarą. Jeigu nebus dar-; 
bo, pareisite anksčiau namo, 
jeigu bus — padėsite dirbti. 
Dar yra muilo krauti į dėžes. 
Ir drabužių dar nei pusės ne- 
sudėjome ,o bus apie 100 ru
tulių. P-kč.

A. Bimba ir V. Kariūnas 
4 vakarus (ar dienas).

A. 
d oris, 
Mary 
liard,

Ankudavičienė, 
P. Rainys, T. 
Wilson, Mrs. 
V. Čepulis, S.

po

C. Ben- 
Lis a jus, 
V. Hil- 
Titanis,

$

R. Mi-

■ Miįviį^^įriįlįi

į gatvę dar nedrįsta kojos kel-!ra's’ ^<a(^ Pabai£ti ri* išsiųsti 8- L. Gavrilovičius, A. Rudis, S. 
Sasna po 2 v.

i

V. Venskunaitė, N. Nagu- 
! levičiutė, II. Jeskevičiutė, J. 
j Clark, M. Klimas, G. Ware- 

JKisonas, V. Bunkus, K. Meškė- 
I n as, J. W. Tomsonas, J. Lit- 
i vinskas,

- i vičienė, 
; th ietis),

.. į .Jakštas, 
po I v.

Turėjome ir Svečių
Drabužių pakavimo talką

tl. I <
A. Matulis mano, kad jam! 

dar teks pabuvoti namie kele-i 
tą savaičių, iki jis sugis ir ga-i 
lės pradėti dirbti. Galvoja; 
apie Laisvės bazarą, manyda-Į 
mas, kad jame jis tikrai gale-j 
siąs dalyvauti ir su prieteliais! 
susitikti.

Matuliai gyvena Jersey Ci-i 
ty (147 Fulton Ave.).

N dr.

Susižeidė Ona 
Lazūnienė

jį Siuntinį.
Nemažos grupės žmonių ' 

dirbo penktadienį, šeštadienio 
popietį ir dalį sekmadienio. 
Tačiau nenudirbta tiek, kiek' 
pageidauta. Tam vis tebetruk-! 
do ankštuma.

Ir spaudžiamoji mašina daug į • 
ilgiau ima atlikti savo darbą• •• 
už anas, RWR patalpose ture-; -

i tas elektriškas. Anoms tik 
knypkutį spustelėjai, suzirzė 
ir bematant rutulys jau gata
vas, risk, čia reikia patiems 
prisukti. Prikrovimui mašinos atlankė ir daugelis svečių vie- 
taipgi darbas lėtesnis, kadan- tinių ir vienas iš toliau. Tūli 
gi nesant vietos iš anksto dra- atsilankę svečiai buvo prista- 

į bužius sudėstyti pundeliais, 
prisieina juos imti tiesiai iš dė- 

įžių. O dėžėse ne visi reikia- 
^moje tvarkoje sudėti, neat-

vyje neangliškosios spaudos 
atstovų, susirinkusių aptarti 
1945 metų Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondo kampanijos 
pravedimą neangliškojoj spau
doj New Yorko mieste. Daly
vavo redaktoriai ir leidėjai 60

žara.
Paveiksle (iš kairės 

ne): Mr. Victor

G. Belinis, M. Mise- 
J. Kalvaitis (maspe- 

Gus Diržui aitis, L.
J. Siurba, P. Buknys

j deši- 
Ridder, 

Staats-Zeitung leidėjas; Red 
Barber, generalis šių metų 
kampanijos pirmininkas; po
nia Denise Davey, įsteigėja 
Fighting French Relief Komi
teto; Sigmund Gottlober, Rau-

donojo Kryžiaus Svetimkalbių 
Divizijos pirmininkas; Dr. Jan 
Papanek, Čechoslovakijos at
stovas Jungtinėms Valstijoms; 
Mrs. Bertha Jackson, Raud. 
Kryžiaus Tautinių Grupių pir
mininkė; Miss Irma Gonzalez, 
City Center Grand Opera Co. 
sopranas (paskutinės vardas 
nepažymėta).

lietuvius dalyvauti tame kon
certe. šokiams gros gera 
kestra. Įžangos bilietas

Ginti konferencijos, (įskaitant taksus).
Kuopos turės parengimą

or-
$1

ne

Reikia Daugiau Kraujo 
Gelbėjimui Karių 

Gyvasties

Sausio 3 d., Ona Lazūnie
nė, Maspeth, L. L, gatve eida-I 
ma paslydo ant ledo ir taip skirti rūšimis, kiti nei neper- 
smarkiai parpuolė, kad net; 
ranką išsilaužė. Dabar randa-! 
si Wyckoff ligoninėje.

Ona Lazūnienė yra motina1 
Jules Lazūno, Leipų žento.

tyti ir prie darbo, jei tuo tar
pu darbininkų trūko. Dabar, 
mat, drafto gadynė. Leo Jakš
tas atnešė drabužių dovanoti

Kliubiečiy Žinios
Praeito penktadienio vaka-i Gatavas rutulys, 

ra, tai yra, antrą vasario, i tas sandėliu, 
įvyko Amerikos Lietuvių Pi-į 
liečiu Kliubo mėnesinis ir sy-I 
kiu mažas, bet triukšmingas, 
susirinkimas.

Triukšmui medžiagą davė 
tarybininkų prisiųsti 25 tikie- 
tai po 75 centus. Vieni argu-j 
mentavo, kad reikia tuos ti-1 pakavimo 
kietus nupirkti ir atlikti pra- darbu dirbo:

! rinkti. Užsitrukdo mašinos pri- 
! krovimas.

Ateityje, ruošiant 9-jį Siun
tinį, šie darbai geriau susitvar-

; kys, kai kurių darbų duplika-1 liko 
yimas pasinaikins, kadangi at-’ Stripeika, 

į rinkus pakankamai bile kurios!
i rūšies drabužių, tuojau bus ga-!
Įima jie sukrauti į rutulius. I 

kartą pade-; 
nereikalaus 
iki vežimo 

bus galima,

jau 
daugiau ‘ atydos

[ lai van. Visa tai 
kadangi nuo pradžios turėsi
me savo mašiną, šį kartą ne
turėjome.

Dirbo Centre:
Galop pereitos savaitės

> drabužių ir

kilnų, šimtaprocentinį lietuvių _ 
patrijotų darbą. *

Kiti nurodinėjo, jog tas ta-i j 
rybininkų veikimas, apart pa- j 
dalinimo Amerikos lietuvių į į 
dvi dalis, jokios naudos none- j 
ša ir demokratiniai nusistačiu- į 
siems lietuviams nėra reikalo į 
juos remti! į

Eina balsavimas: 14 už ir j 
14 prieš. Tikietų pirkimo sali- Į 
ninkai sukelia lermą, (jie jau j 
ne pirmu sykiu tą daro), kad I 
negerai suskaitė balsus. Bal- t 
suoja antru sykiu: 16 už ir j 
16 prieš. 1

Tiškus, pašokęs priekin ir į 
pusgalviškai rėkia, kad vėl i 
negerai-. Jeigu būtų buvęs ki- i 
tas toks karštagalvis, tai ir j 
muštynės! į

Pirmininkas paima kitą į 
klausimą svarstymui, bet nie- ' 
kas jo neklauso. Susirinkimas | 
ūžia, rėkia, kaip žąsys mėto- ’ 
mos iš avižų. Susirinkimas pa- ; 
sibaigia.

prie 
kitu

Laisvės Bazaras
įvyks

Kovo-March 16, 17 ir 18
Visas Tris Dienas Su Dainų Programa

Bus

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

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

Laukiame ba-zarui Dovanų iš visos Amerikos, nes 
dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lietuvių mo
kytojas ir vadas.

voltas išrinktas 4-tam termi
nui milžiniška didžiuma bal
sų. Darbo Partijoj laimėjo pro
gresyviai. Į Miesto Tarybą iš
rinkti Komunistų Politinės Są
jungos nariai. Vis tai darbai, 
kuriuos rėmė šis komitetas.

Tie laimėjimai demokrati
niai nusistačiusių žmonių re
akcionierius tarsi ant skaura- 
dos užmetė. Kepa-sudaro prieš 
ateivius įvairius bilius, kurie 
bus įnešami į J.' V. Kongre
są. Mūsų Sveturgimių Teisių 
Gynimo Komitetas būna ant 
sargybos, mums duos per mū
sų atstovus žinią, kaip kovoti 
prieš tuos bilius.

Kuopos nariai buvo šį ko
mitetą ir jo konferenciją pa
rėmę ir finansiniai, paaukoję 
ant kuopai atsiųstos blankūs. 
Komitetas LDS 1-mai kuopai 
atsiuntė toki padėkos laiškutį:
Mieli Draugai:

Amerikos Komitetas Svetur- 
gimiams Ginti nori pareikšti 
jūsų organizacijai padėką už 
duosnias aukas Ernest’o Fox 
gynimui (čia randate ir kvi
tą). Yra dar vienas būdas, 
kuriuomi jūsų organizacija ir. 
nariai galėtų pagelbėti. Prašy
mai prezidentui — formoj as1 
meniškų laiškų ir organizaci
jos priimtos rezoliucijos — la
bai padėtų Fox išląisvinimo 
kampanijai. Mes prašome jūsų 
veikti tuojau. Malonėkite ko
pijas visų laiškų ir rezoliucijų 
atsiųsti mums, adresuojant: 
Am. Committee for Protection 
of Foreign Born, 23 W. 26th 
St., New York 10, N. Y.

Draugiškai,
Abner Green, 
Sekretorius.

• mogos — vakarienės, kuri bus 
rengiama ant didelės skalės.

Kuopos stovis: Eina prie 
susispendavimo 3, ligonių 2. 
Pereitą susirinkimą buvo ap
kalbėta narinių duoklių mokė
jimas. Didžiumos nuomonė 
buvo, kad nariai turi ateiti į 
susirinkimą pasimokėti. Dau
gelis narių tą padarė šiame 
susirinkime. Nespėjusieji tą 
padaryti susirinkime, nuneški
te mokestį pas finansų sekre
torių. Jo antrašas: J. Grubis, 
64 Ey^k St., Brooklyn 6,

Korespondentas.

Liūdna Žinia
Veteranas Isidore Chalkis 

sunkiai susirgo ir išvežtas į li
goninę. Jo adresas: Isidore 
Chalkis, U.S.A. Veterans Hos
pital, 130 West Kingsbridge 
Rd., Bronx 63, N. Y. Lankymo 
valandos antradieniais, ketvir
tadieniais, sekmadieniais ai’ 
šventadieniais tarp 2 ir 4 po 
piet. A. B.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.
UNION SQ. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St.

Akis Ištiria
gydytojai

100 nuoš. unija Japoj 
Telcf.: GR. 7-7553 

j 2539
DETROITE: |

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai ,

Woodward Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Remember,” fil- je muziko
Sand. Kiti 
lėse yra
Oberon, Cornel Wilde, Dabar

rodoma Radio
Hall, 6th Ave.

'New Yorke.

meilę poetei George 
vadovaujančiose ro-
Paul Muni, Merle

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užein. 
pas "Green Star Bar and Gri’l ” nes žino, kad visados bus patenkinti

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
H DM

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

Music
ir 50th St.,

i

Padįdėjus karo veiksmams, 
reikia kur kas daugiau kraujo 
ir kraujo plazmos gelbėjimui 
karių gyvasčių. Gi kraujo da
vėjų skaičius pastaruoju laiku 
sumažėjęs, kaip skelbia Rau
donojo Kryžiaus kraujo priė
mimo centras, Brooklyne. Per-i^jenjuj 
eitą savaitę 
kvorčių mažiau, negu kvota'nė

reikalauja. Kam nors, gal vie
nam iš mūsų artimiausių, 
trūks kraujo, reikės mirti be 
reikalo.

Kraujo priėmimo centras 
randasi 57 Willoughby St., 
Brooklyne. Telefonas TRiang- 
le 5-8040

Tikimasi Daugiau Šalčio
Gale savaitės pas mus pa

buvojęs šiltesnis oras, sakoma, 
neilgas svečias. Antra- 

žadėta temperatūra 
gauta 800 pus-j 15-kos laipsnių ar gal žemes-

būsiąs

t

Naujas Užkvietiams
Kuopa užkviesta dalyvauti 

Pabalti jos tautų koncerte-ba- 
liuje. Koncertas įvyks vasario 
24-tą, Irving Plaza salėje, Ir
ving Place ir 15th St., New 
Yorko mieste. Programa bus 
įvairi. Nuo lietuvių dainuos 
mūsų mylimi: Biruta Ramoš
kaitė ir Aido Choras, po va
dovyste Aldonos Anderson. 
Raginame LDS narius ir visus

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

1BF LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose Šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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