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tariasi 
k ui tūros 

lietuvius.

pat buvo

šiomis dienomis mus pasic-! 
kė pluokštelis Lietuvos laik
raščių. Be kitko, randame pla
toką pranešimą apie Lietuvos j 
Mokslų Akademijos veiklą.

Lietuvos mokslininkai i 
švietėjai tarėsi pradėti platų 
kultūros darbą. Akademikų 
sąstate randame tokias plačiai 
žinomas lietuvių tautoje pa-' 
vardes: prof. Janulaitis, prof. 
Purenąs, prof. Ivanauskas, 
prof. J. Matulis, prof. D. Bud
rys, prof. M. Remeris, ir kiti, i

Be kitko, Lietuvos moksli-: 
ninkai ir švietėjai 
įtraukti į Lietuvos 
darbą ir Amerikos 
Skaitome:

“Susirinkime taip 
iškelta mintis kreiptis 1 
vos mokslininkų ir kultūros 
veikėju vardu į Amerikos lie
tuvių visuomenę su prašymu 
padėti aukomis atstatyti vo
kiškųjų grobikų sugriautą Že
mės Ūkio Akademija ir Vil
niaus Universiteto Klinikas.

“Atsišaukimui i Amerikos 
lietuvius parašyti buvo išrink
ta komisija.” (Vilniaus “Tie
sa,” 1944 m., spalio 31 d.).

Neužilgo išspausdinsime 
Laisvėje visą akademikų susi
rinkimo aprašymą.

O tuo tarpu kiekvienas 
Amerikos lietuvis privalo pa
galvoti apie tą taip svarbų už
davinį, kurį Lietuvos 
ninkai mums nusitarė 
ti.

Petras Cvirka rašo, 
riausias Lietuvos kvislingas kampenbergą, pasieniniame
Kubiliūnas paspruko į Vien- Vokietijos ruože. Pietinėje^’0;
r.ą J‘su vogto aukso lagami- fronįo dalyje francūzai pra-!

siveržė iki 5 mylių pirmyn ■ 
ir suėmė dar 1,000 vokiečių

na 
nu.

Kubiliūnas padarė, kaip
Smetona!

Neužilgo Raudonoji Armija 
pasieks ir Austrijos sostinę!...

Kai kurie amerikiečiai bu
vo susirūpinę, kas atsitiko su 
Dzūkijos (iš Galintėnų kaimo, 
Alytaus apskrities) jaunu ra
šytoju, Julium Butėnu.

Pasirodo, kad jis gyvas. 
“Tarybų Lietuvoje” (1944 
m., lapkr. 1 d.) randame jo 
raštą apie Dzūkiją: Alytų, 
Merkinę, Alovę, Daugus, Stak-i Valstijas ir Angliją prieš 
liškes, Jėzną, Varėną, Mar- Sovietus. Tie lenkų valdi- 
cinkonis, 
na, Seirijus, Ūdriją, 
Leipalingį, Veisėjus, 
miestį, Rudaminą.

Jis rašo, kaip išlaisvintoje 
Tarybų Lietuvoje dzūkų jau-' 
nimas dabar uoliai imasi 
mokslo.

Druskininkus, Sim- nįnkai skundžiasi, kad So- 
Lazdijus, vįetai, girdi, varu perkrau- 

Kapcia-i lenkus iš Vilniaus kraš- I
to, Vakarinės Baltarusijos 
ir Vakarų Ukrainos į Len
kiją. Jie pasakoja, kad So
vietų vyriausybė ir laikino
ji Liublino - Varšavos val
džia, esą, “varo pogrindinės 
lenkų armijos karius į kon- i _ 
centracijos stovyklas.” O Į pianis francūzų reikalams

Kai tik Lietuva buvo išlais
vinta, Tarybų vyriausybė pir
miausia ėmėsi darbo juo grei
čiau" aprūpinti žeme visus be
žemius ir mažažemius — vy
riausiai tuos, kurie kovojo

I dabar ai?ba atei’
mės reforma Lietuvoje buvo 
pravesta griežčiau, 
metais.

Laikinosios Lenkijos vyriau
sybės prezidentas, Boleslavas 
Bieruta, pareiškė, kad jo va
dovaujamoji vyriausybė tuo
jau paims savo žinion visas Si
lezijos ir Rytų Prūsijos sritis, 
Raudonosios Armijos išvaduo
tas.

Įdomų 
zidentas 
Prūsijos, 
linsis su
bus įvykdyta broliškoje dva
sioj. Prezidentas Bieruta nu
mato, jog Lietuvai teks šiau
rine Rytų Prūsijos dalis su 
Tilže ir Karaliaučiumi.

dalyką Lenkijos pre- 
pažymėjo dėl Rytų 
Šią sritį Lenkija da- 
Tarybų Lietuva. Tai

Be abejo, p. Bierutos pareiš
kimas nėra iš piršto išlaužtas. 
Tai busimoji artima tikrovė. 
Mažoji Lietuva bus įjungta 
Didžiojon ir visa lietuvių 
ta bus suvienyta. Garsieji 
prūsiai sugrįš pas savo 
liūs!

Lietuva turės du gerus, di-

tau-
sen- 
bro-

SOVIETAI PLAČIU FRONTU PERĖJO ODRO UPE SILEZIJOJ
Visą Eilę Nacių Tvirtovių 

ir Fabrikinių Miestų

Jungi. Valstijų Kariuomenė ! Raudonoji Armija Paėmė Dar 
Pasivarė dar Porą Mylių
Pirmyn prieš Vokiečius

- _ J Paryžius, vas. 7. — Pir- vadinamame Colmaro “kiše 
Lietu- moji Amerikos armija, ko- iniuje,” tai viso jau 10,000. 
‘.i._j manduojama generolo Hod- Talkininkai dar niekur

ges, per dieną pasivarė iki nepralaužė nacių Siegfriedo rytjnj„ pakrančių į vakari- wi.rlin iii nwitrn wi i : 4-1 n 1>E 7111 linilAC _dviejų mylių pirmyn per mi- : tvirtovių linijos, 
nų laukus; nugalėjo smar- , 
kė jaučius vokiečių pasiprie-i 
šinimus. Šie amerikiečiai at-I 
ėmė iš nacių Scheuren mies- j 
telį ir, kaip pranešama, pa
ėmė vieną iš didžiųjų Roerį 
upės tvenkinių. Hitleriniu- , 
kai planavo praardyti tuos. 7 _ Marx„.
tvenkinius ir paplukdyti . , . ’ ' j’ • •
jankius, kada šie kelsis į ry-i10 Zuko_vo . raudonarmiecia. 
tinę Roer upės pusę. | prasigrūmė per Odro upę 

Trecioji amerikiečiu ar- ! Pne Kiemtzo, 33 mylios i 
mija, generolo Pattono ko- ,zleml« ^tus nuo Berlyno, 

moksli- mandoj, atmušė vokiečių I kalP PraPe.se vaklevc^ rad1’. 
primin- kontr-ataka ties Brands- |Jas’ Nacia! ®ake> kad rusal 

eheidu, paėmė Schlausenba- į dviejose yietose taip pat 
cha, Habscheida ir Luetzen- įprasiverze per Odro upę uz 

jok vy-l kampena ir įsiveržė į Gross-I |’letL\s knu0
! “ t Frankiorto ir Fuerstenber-

— Frankforto miestas 
i yra vakarinėje upės pusėje, 
i 38 mylios į pietų rytus nuo 
Berlyno. Vokiečių komanda 
teigė, kad Sovietai telkia 
naujas .jėgas savo pėstinin
kų, tankų ir artilerijos prieš 
Frankfortą ir Kuestriną, 
kuriuos rusai jau pradėję 
šturmuoti. Tiedu miestai y- 
ra svarbiausios nacių tvir
tovės skersai Raudonosios 
Armijos kelio į Berlyną.

Londoniškių Lenkų 
Atsišaukimai prieš 
Sovietų Sąjungą

London. — Emigracinė 
Lenkijos valdžia Londone 
vėl atsišaukė į Jungtines 

ir Angliją prieš

Washington. — Amerikos 
vyriausybė sutiks duoti 
Francijai bilioną dolerių pa
skolos iš Lend-Lease fondo, 
kaip neoficialiai pranešama. 
Didžioji paskolos dalis tu- 

: rėš būti panaudota kari- 
 ____  __  __ _c ___ __ __ s 

tai esanti londoniškių valdi-j prieg nacius. Už civilius 
ninku armija. I reikmenis Francija turės

Tie emigraciniai lenkų; pilnai apmokėt Jungtinėms

avvje buvo nąją valdžią “komunistais”1 tyje.
negu 1940 Tr protestuoja net dėl to, Žymėtina, 

kad Sovietai žada Lenkijai 
“vokiškąją” Pomeraniją ir 
Rytų Prūsijos dalis.

Naciai Nustojo 500,000 Ka
reivių per 2 Savaites

London. — Maskvos radi 
jas pranešė, jog per dvi pir 
mąsias Sovietų žieminio o 
fensyvo savaites buvo 500,- 
000 vokiečių užmušta, suim 
ta bei sunkiai sužeista.

Maskva. — Sovietų kovū- 
nai visuose frontuose vas. 5 
d. sunaikino bei sunkiai su
žalojo 189 vokiečių tankus ir 
nušovė 21 jų lėktuvą.

delius uostus: Klaipėdą ir Ka
raliaučių. Kuršių Marės bus 
tikrasis lietuviškas ežeras, o 
apie 60 mylių ilgumo Nerin
gos kyšulys bus vieta, kurioje 
Lietuva turės puikiausius va
sariškus kurortus!

RUSAI ŠTURMUOJĄ
FRANKFORTĄ, KAIP

TEIGIA NACIAI

Jungtinės Valstijos Ža
da Francijai Bilioną 

Dolerių Paskolos

jog Franci j a 
turi dar gana daug aukso, 
kuris buvo laiku pašalintas 
nuo vokiečių ir tokiu būdu 
apsaugotas.

PLENTAS Į BERLYNĄ
Maskva. — Užimdami 

Thomaskirchą, Sovietai Vo
kiškoje Silezijoje perėjo per 
didžiulį automobilinį plentą, 
vedantį į Berlyną.

Amerikiečiai Italijoj 
žygiavo dar 600 jardų.

pa-

KAIP VOKIEČIAI SUNAIKINO PAKUONIO MIESTELI
Rašo Romanas Mikas:
Kada mažas Raudonosios 

Armijos dalinys įžengė į 
Pakuonio miestelį, žmonės 
jį pasitiko su dideliu džiaug
smu. Vokiečių tankai ir pė
stininkai staiga padarė 
kontr-ataką. Sovietų karei
viai atkakliai priešinosi, bet

London, vas. 7. — Marša- 
I lo Ronevo komanduojama, 
Pirmoji Ukrainos armija 
Vokiškoje Silezijoje prasi
veržė per plačią Odro upę iš 

j nes 50 amerikinių mylių 
‘ frontu ir nubloškė vokiečius 
iki 15 mylių atgal. Upė toje 
vietoje turi 1,660 pėdų plo
čio ir neužšalusi. Šiųp žygiu 
Raudonoji Armija, į pietų 
rytus nuo Breslau, Vokiečių 
Silezijos sostamiesčio, užė
mė Ohlau, Brieg, Thomas- 
kirch, Grottkau, Lowewn ir 
Schurgast miestus, galin
gus nacių gynimosi punk
tus, pramonės centrus ir 
vieškelių bei geležinkelių 
mazgus. Be to, sovietiniai 
kariai paėmė daugiau kaip 
60 kitų gyvenamųjų vieto
vių. C-

PASAULINIS UNIJŲ KONGRE
SAS LONDONE PABRĖŽIA 
REIKALU PARBLOKŠT AŠĮ
London. — Atsidarė pa

saulinis darbo unijų kongre
sas. Sovietų unijų delegatų 
vadas Vasili V. Kuznecovas, 
Anglijos Važiuotės Unijos 
atstovas Arthur Deaken ir 
kiti savo kalbose reikalavo 
visiškai sutriuškinti hitleri
nę Vokietiją ir Japoniją ir 
nuginkluot jąsias. Kuzneco
vas, tarp kitko, apgailestavo 
kad Amerikos Darbo Fede
racija nedalyvauja šiame 
tarptautiniame unijų kong
rese. Darbo Federacijos at- 
sišalinimą dalinai apgailes
tavo ir Walter Citrine, An
glijos Darbo Unijų Kongre
so sekretorius ir (dešinio
sios) Tarptautinės Darbo 
Unijų Sąjungos (arba Fede
racijos) pirmininkas.

Šiame pasauliniame unijų 
kongrese dalyvauja Ameri
kos CIO, kurią atstovauja 
R. J. Thomas, Jungtinės au
tomobilių Darbininkų Uni-

Anglai Laiko Franciją 
Didžiuoju Talkininku
London, vas. 7. — Angli

jos seimui pranešta, kad 
anglų valdžia stoja už Fran
ci jos priėmimą, kaipo ket
virto didžio talkininko, gre
ta su Anglija, Amerika ir 
Sovietų Sąjunga. Kartu An
glijos valdžia sako, jog ru- 
bežių klausimai Europoje 
turės būti sprendžiami vė
liau kada, o ne dabar.

Susprogdino Mūrinę Bažnyčią
buvo priversti pasitraukt. 
Miestelis mažai tebuvo nu
kentėjęs. Nes vokiečiai pirm 
to buvo taip ūmai išvyti, 
kad nepaspėjo Pakuonio su
deginti.

Bet šį kartą/ kai raudon- 

Mūšiuose dėl 
nukauta 1,000

Brieg mieste vokiečiai pa
liko 18 fabrikų, dirbančių 
kanuoles ir kitus ginklus bei 
amuniciją. 
Briego liko
nacių. Arti Briego raudon
armiečiai pagrobė 11 vokie
čių lėktuvų, 26 tankus ir 25 
šarvuotus trokus. Užimdami 
Gottkau miestą, jie suėmė 
1,270 hitlerininkų ir pagro
bė 37 didžiąsias tvirtoviškas 
vokiečių patrankas. Tarp 
suimtų vokiečių yra ir gene
rolas Luegge, 433-čios jų 
pėstininkų divizijos koman- 
dierius.

Berlyno radijas sakė, jog 
rusai Silezijoj paėmė ir 
Steinau miestą, vakarinėje 
Odro upės pusėje, į šiaur
vakarius nuo Breslau did
miesčio.

jos pirmininkas ir Reid Ro
binsonas, Metalo Kasyklų ir 
Liejyklų Darbininkų Unijos 
pirmininkas. Laukiama at
vykstant Sidney’o Hillmano, 
kito CIO atstovo.

Yra 240 delegatų, jų tar
pe atstovai nuo Indijos, Chi- 
nijos ir kitų kraštų unijis- 
tu.

Suvažiavimo pirmininkais 
tapo išrinkti George Isaacs 
nuo anglų, Kuznecovas nuo 
Sovietų ir R. J. Thomas nuo 
Jungtinių Valstijų; vice
pirmininkais yra Meksikos 
darbininkų vadas V. Lom
bardo Taledano, Franci jos— 
Louis Saillant ir Chinijos— 
Chu Hsueh-fan.

Kuznecovas savo kalboje, 
be kitko, priminė Švedijos ir 
Šveicarijos darbininkams ir 
jų unijoms, kad jie turėtų 
vesti griežtą kovą prieš sa
vo valdžių politiką, pade
dančią fašistinei Vokietijai.

Sovietai Antroj Odro 
Pusėj Gręsia Berlynui

London, vas. 7. — Berly
no radijas teigė, kad Sovie
tų kariuomenė perėjus per 
Odro upę, sudrūtino savo 
pozicijas į vakarus nuo Ku- 
estrino, tvirtovės miesto, 
stovinčio rytinėje tos upės 
pakrantėje. Keliose 
vietose toje srityje 
taip pat prasiveržę į 
rinį Odro upės šoną.

kitose 
rusai 
vaka-

armiečiai pasitraukė, tai 
sugrįžę vokiečių tankai va
žinėjo nuo namo prie namo 
ir padegiojo juos. Hitleri
ninkai neleido žmonėms iš
sinešti daiktų iš namų. Vo
kiečiai sudegino miestelio

Amerikiečiai Veržiasi į 
Bataan Pussalį, Luzone; 

Naikina Japonus Maniloj
Luzon, vas. 7. — Ameri

kos kariuomenė pradėję 
veržtis į Bataan pussalį, i 
vakarus nuo Manilos, Filipi
nų sostamiesčio. Jie jau at-

SKAUDŪS SMŪGIAI
NACIAM KARALIAU

ČIAUS SRITYJE
London, vas. 7. — Kara

liaučiaus apygardoje Trečio
ji Baltarusijos armija pasi- 
grūmė dar 3 mylias pirmyn 
15-kos mylių ilgio frontu; 
susiaurino “maišą”, kuria
me hitlerininkai suvaryti; 
užėmė Freimarktą, Wossde- 
ną ir kelias kitas gyvena
mąsias vietoves. Apsupti na
ciai darė skaitlingas kontr
atakas. Visos jos buvo su
muštos. Įnirtosios kautynės 
dažnai buvo vedamos dur
tuvais.

Per diena šiame fronte 
Sovietų kariuomenė nukovė 
šimtus hitlerininkų, suėmė 
1,600 jų kareivių ir oficierių 
ir sudaužė 38 priešų tankus 
bei motorines patrankas ir 
minosvaidžius. Šimtai sovie
tinių lėktuvų ardė vokiečių 
geležinkelius nuo Karaliau
čiaus iki Berlyno.

Atsistatydino Socialis- 
tuojąs Belgijos Prem

jeras Pierlot
Brussels, vas. 7. — Pra

nešama, kad pasitraukė Bel
gijos ministeris pirmininkas 
Hubertas Pierlot. Jam prie
šinosi net jo draugai socia
listai seimo atstovai. Pier- 
lot buvo kaltinamas, kad jis 
nesirūpino gaut Belgijai 
maisto. O jis kaltino Ame
riką ir Angliją, kad jos ne
vykdančios savo pasižadėji
mų.

Bekalbant Pierlotui seime, 
žmonės prie seimo rūmo 
šaukė: “Šalin Pierlotą!” Jis 
glostė buvusius nacių bend
radarbius ir persekiojo pat
riotus, fašistų priešus.

ŠVEDAI RŪKO AMERIKI
NIUS CIGARETUS

Stockholm. — Dabar Įga
benama į Švediją 20 milio- 
nų amerikinių cigare tų, ku
rie buvo užsakyti pirm ke
lių mėnesių. Pernai švedai 
surūkė 200 milionų Ameri
kos cigaretų.

mokyklą, vietinį Tarybų 
rūmą, kooperatyvo patalpą 
ir kitus geriausius namus. 
Pakuonis skendo liepsnose.

Bet atrodė, kad gal išliks 
katalikų bažnyčia sveika, 
nes ji stovėjo miestelio pa
kraštyje. Bet vokiečių tan- 

(Tąsa 5-me pusi.) 

kirto japonus tame pussaly- 
je nuo susisiekimų su pačia 
Luzon sala.

Maniloje trys amerikiečių 
divizijos skina japonus snai
perius ir užsilikusias priešų 
grupes. Įvyksta žiaurių mū
šių, dažnai durtuvais. Japo
nai padegė bizniškąją Mani
los miesto dalį palei Escol- 
ta gatve. Gaisro liepsnos be
veik apsiautė Bilibid kalėji
mą, kur japonai pirmiau 
laikė 1,100 amerikiečių ir 
anglų belaisvių. Jankiai iš
gelbėjo visus tuos žmones.

Japonų artilerija taip pat 
bombardavo šį kalėjimą ir 
Santo Tomas koncentracijos 
stovyklą, kurioj jie laikė ki
tus belaisvius, iki amerikie
čiai juos išvadavo.

Amerikos lakūnai bom
bardavo priešus Corregido- 
re ir Cavite.

Gen. MacArthur atvyko į 
Manilą, Filipinų sostinę.

Maršalas Tito Atme
ta Du Karaliaus Pet

ro Pavaduotojus
London. — Jugoslavijos 

partizanų vadas ir laikino
sios valdžios pirmininkas, 
maršalas Tito atmetė du pa
bėgėlio karaliaus Petro ski
riamus pavaduotojus (re
gentus) — gen. Dušaną Si- 
movičių ir dr. Jurą Sutej. 
Tito priima tiktai trečią ka
raliaus pavaduotoją, D. Ser- 
neca. c

Pirmiaus dr. Subasičius, 
kaipo karaliaus premjeras 
ir jo atstovas, ir Tito buvo 
parinkę tris pavaduotojus, 
jų tarpe ir Sernecą. Dabar 
karalius atmetė du, pats 
skirdamas kitus du jų vie
ton.

Pranešama, jog karalius 
Londone kalbėjosi su Ame
rikos ambasadorium Jugo
slavijai, Robertu Patterso- 
nu, kuris, girdi, daugiau 
pritaręs karaliui.

Pravoslavų Vyskupai Šaukia 
Melstis dėl Pergalės

Maskva. — Rusų pravos
lavų bažnyčios vyskupų su
sirinkimas išleido atsišauki
mą į pasaulio krikščionis, 
kad melstųsi už greitą per
galę prieš fašizmą. Vysku
pai smerkė tuos, kurie no
rėtų švelnių taikos sąlygų 
fašistams. Tas atsišaukimas, 
išspausdintas Sovietų vy
riausybes laikraštyje Izvies- 
tija, sako, jog aišku, kad 
“Viešpats Jėzus Kristus pa
laimino Raudonosios Armi
jos ginklus.”

Izviestija taip pat išspau
sdino vyskupų pareiškimą, 
kuriame jie smerkia bedie
vybės augimą.

t
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’’Bet Kas Kariaus?...”
Vilniaus “Tiesoje” (1944 m. spal. 31 d.) 

skaitome tokią įdomią žinią:
Iš išlaisvintos Žemaitijos grįžo į Ta

rybų Lietuvą daug vokiečių išvarytų 
gyventojų. Paskutines okupacijos die
nos jiems buvo labai sunkios. Hitleri
ninkai juos varė kasti apkasų. Apkasų 
kasimui Pytų Prūsijos pasieniuose 
naudojo ne tik Lietuvos gyventojus, 
bet vežė valdininkus ir įvairius invali
dus iš Vokietijos gilumos. Prie sustip
rinimų statybų, kurios dabar lūžta, 
dirbo nemaža storų dvarininkų nuo 
Tilžės, Karaliaučiaus ir iš kitų vieto
vių. Jie darbe išsikalbėdavo su lietu
viais. Vokiečiai buvo dideli pesimistai 
ir kalbėjo:

— Mes kasame apkasus, bet kas 
juose kariaus? Juk jau nebėra žmonių, 
kuriuos galima būtų apginkluoti ir 
siųsti frontam

Tie žodžiai buvo tikri ir mes mato
me, kaip hitlerininkai vis labiau netu
ri kuo užkamšyti tų skylių, kurias 
pramuša jų “tvirtovėje” Raudonoji 
Armija ir sąjungininkai.
Taip, vokiečiai kasė apkasus, jie ver

tė tai daryti ir Lietuvos piliečius, tačiau, 
šiandien aiškiau negu buvo tada, jog ap
kasai vokiečių neišgelbėjo. O neišgelbėjo 
dėl to, kad jų armija nūnai.silpnesnė, ne
gu sąjungininkų, negu Raudonoji Armi
ja!

''Skundai" ir Lietuvos Žmonių
Šelpimas

Laisvės redakcijos raporte buvo pa
žymėta, jog mūsų dienraštis praeitaisiais 
metais reikalavo tam tikrų xįstaigų^ kad 
“karo išvargintų Lietuvos žmonių šelpi
mo darbas būtų apvienytas, kad būtų į- 
kūrtas vienas Pašalpos Teikimo Komite
tas arba Fondas, atstovaująs visą Ame
rikos lietuvių visuomenę.”

Tai nepatiko Chicagos lietuviškų men
ševikų organui. Jis pabrėžia (Nauj< vas. 
2 d.), būk mes, “negalėdami skundais pa
siekti savo tikslo’”, tai reikalaujame, kad 
būtų apvienytas Lietuvos šelpimo! dar
bas.

Visų pirmiausiai, kiek tai liečia ^skun
dus”, tenka priminti, jog mūsų ’’skun
dai” kitokį niekad nebuvo, kaip tik toki, 
kad Lietuvos žmonių šelpimo darbas bū
tų apvienytas! Mūsų “skundai” visuomet 
buvo atviri, vieši, nes mes neturėjome ir 
neturime ko slėpti nuo lietuvių visuome
nės neigi nuo valdiškų įstaigų.

Tuo reikalu pasisako ir dienraštis 
Vilnis (vas. 5 d.), pareikšdamas:

Perskaitęs tuos teisingus pareiški
mus, “Naujienų” orakulas suriko ne
savu balsu, kad tai skundai.

Tai ne skundai, ne donosai, bet iš
dėstymas, kaip kas yra su Lietuvos 
šelpimu. “Naujienos” nei nebando nu- 
ginčyt R. Mizaros pabrėžto fakto, kad 
vadinamas Bendrasis Fondas Lietuvos 
žmonėms nieko nedavė, nedavė nei už 
sudilusį dvylekį.

Atitinkamos valdžios įstaigos, kurios 
įsteigtos šelpimo tikslams, juk turi 
žinoti teisybę. Jei ’’Naujienos” ir 
’’Draugas” būtų sąžiningi laikraščiai, 
jie patys praneštų viršuj įvardintoms 
įstaigoms, kad Bendrasis Fondas Lie
tuvos žmonių nešelpia, nors gerai ži
no, kad yra kelias pasiekti Lietuvą.

“Naujienos” čirškia apie skundus, 
kad nukreipti savo skaitytojų domę 
nuo pamatinio reikalo, nuo Lietuvos 
žmonių šelpimo. Tuo būdu jos sąmo
ningai apgaudinėja savo skaitytojus.
Ir dar kaip apgaudinėja!
Toliau Naujienų redaktorius 

Joti “ura-patrijotišku” arkliuku,

kindamas,” būk klerikalų-socijalistų po
litikierių ‘’’Bendrąjam” Fondui nepake
liui eiti išvien su Russian War Relief 
Komitetu. Girdi, Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas veikiąs išvien su Rus
sian War Relief Komitetu, todėl jis ne
sąs lietuviškas ir lietuvių nešelpiąs! Kas 
kita klerikalų-socijalistų Fondas. Jis e- 
sąs “atskiras nuo rusų šelpimo fondo.”

Tegu jis bus atskiras, bet ką jis davė 
Lietuvos žmonėm? Nei vieno cento, nei 
vienos kojinės’, nei vienos pirštinės! Jis 
užlaiko raštinę, keletą veltėdžių, leidžia 
pinigus (Amerikos visuomenės suauko
tus) “svarbiems darbams”, o surinktus 
rūbus tebelaiko Brooklyne Grand St. sa- 
liukėje žiurkėms!

Tuo pačiu sykiu Lietuvai Pagalbos T. 
Komitetas, veikiąs išvien su Russian 
War Relief Komitetu (kurį sudaro ame
rikiečiai ir kuris šelpia visas Tarybų Są
jungos nuo karo nukentėjusias respubli
kas), jau pasiuntė Lietuvos žmonėms net 
septynis siuntinius rūbų ir kitokių viso
kių būtinai reikalingų daiktų.

Tik vienu sykiu į Vilnių atsiųsta 14-ka 
vagonų Lietuvos žmonėms visokių daik
tų, amerikiečių suaukotų!

Štai, koks skirtumas tarp klerikalų- 
socijalistų fondo ir Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto.

Dienraštis Vilnis dėl to taipgi pasirei
škia :

“Naujienos” sako, kad jos nenori 
Russian War Relief patarnavimo. Mat, 
nenori ’’susitepti”. Viskas, kas rusiška, 
joms baisu.

Tai kodėl joms nebaisus tas faktas, 
kad paštinis susisiekimas su Lietuva 
eina sovietiniais keliais? Kodėl jos pri
ima Sovietų patarnavimą, siunčiant 
laiškus Amerikon ir iš Amerikos Lie
tuvon ?

Kas kontroliuoja paštą, ar ne Sovie
tų valdžia?

Jei “Naujienos” prisilaikytų logikos, 
tai turėtų nepriimt laiškus iš Tarybų 
Lietuvos, kurie ateina Amerikon so
vietiniais keliais.

Joms juk nevalia “susitepti” pri
imant ’’rusišką” patarnavimą!

Bet jeigu jos priima sovietinį paštą, 
tai kodėl tas žioplas užsispyrimas prieš 
sovietinį transportą, kuriuo Amerikos 
lietuvių dovanos pristatomos Vilniun?
Teisingai pasakyta!
Prie to mes norime tik štai ką pridė

ti: kai kuriose vietose tam tikri kleri
kalų-socijalistų politikieriai jau eina į 
Russian War Relief Komiteto skyrius, 
klausinėdami, kaip siunčiami į Lietuvą 
rūbai. Žmonės, kurie aukojo klerikalų-so
cijalistų fondui rūbus, mat, jau pradėjo 
karšto vandens pilti už tų politikierių 
kalnierių, reikalaudami, kad jų suauko
tieji daiktai būtų siunčiami Lietuvon!

Jei tasai klerikalų-socijalistų fondas 
norės siųsti ką nors į Lietuvą (verčia
mas aukotojų), jis, aišku, turės siųsti per 
Russian War Relief Komitetą!

Pats kun. Končius, jų fondo pirminin
kas, yra lankęsis Russian War Relief Ko
mitete, žadėjęs siųsti Lietuvon kai ku
riuos daiktus ir tuo reikalu net ir laiškų 
RWR yra parašęs.

Iš savo pusės, mes pareiškiame: nesi
liausime reikalvę, kad Amerikos lietu
viuose turi būti Lietuvos žmonių šelpi
mo darbūs apvienytas,-ir kad jis šelptų 
nukentėjusius nuo karo Lietuvos žmones, 
o ne kokius nors smetonininkus, lietuvių 
tautos atmatas, esančius kur nors Ar
gentinoje ar Švedijoje!

A r Vokiečiai Sukils?
Dabar apie Vokietiją tenka išgirsti vi

sokiausių būtų ir nebūtų dalykų. Ypa
čiai daug visokių gandų pareina iš Šve
dijos. Girdi, vokiečiai Vokietijoje nepa
sitenkinę ir jau bruzdą, kalbėdami apie 
reikalingumą sukilti. Kai kur sukilimas, 
esą, jau pasireiškiąs. Dar kitur tiek ir 
tiek sukilėlių sušaudyta, etc.

Kad Vokietijos žmonėse pasireiškia ne
pasitenkinimo ir dvasios nupuolimo — 
natūralūs dalykas. Kad vokiečiai jaučiasi 
karą pralaimėję—taipgi natūralūs daly
kas. Tačiau dėl kalbamų sukilimų tai vi
saip tenka pagalvoti. Dažnai patys na
ciai gali paskleisti tokius (apie sukili
mus) gandus, kad tuo būdu užbovinus 
Jungtinių Tautų žmones.

Vokiečių tauta perdaug sugadinta, 
perdaug sumaišyta, kad ji galėtų tučtuo
jau sukilti. Pirmiau ją “monkino” soci- 
jal-pardavikai, o vėliau — naciai. Pasta
rieji jau per 12-ką metų suko vokiečiams 
galvas visokiomis “viršžmogiškumo” te-

Kas Ką Rašo ir Sako
KITUS KRITIKUOJA, BET 
PATS TAIP PAT SUN

KIAI GRIEŠIJA
Pittsburgho Lietuvių Ži

nios smarkiai kritikuoja 
tautininkus ir ypač Julių 
Smetoną už erzinimą ir py lo
dymą prezidento Roosevel- 
to. Gabaliauskas rašo:

žinios iš Londono ir Wash- 
ingtono sako, kad Amerikos 
ir Anglijos vyriausybes su di
džiausiu kruopštumu ruošia
si būsimai “trijų didžiųjų” 
konferencijai. Amerikos se
natas ir prezidentas ruošia 
planus kaip apginti mažųjų 
Europos tautų laisvę.

Tuo tarpu, Clevelando 
“Dirvos” editorialų rašytojas 
J. Smetona jau iš anksto štai 
kaip apibūdino busimąją 
konferenciją: “Iš būsimos 
‘didžiųjų’ konferencijos yra 
visai natūralu laukti ne tei
singo (tautų laisvės—Red.) 
principo atgaivinimo, bei 
tradicinio miuncheniško kva
pelio paskleidimo.”

Kokį pagrindą turi šis tau
tininkų akyplėša taip bjau
riai kalbėti apie konferenci
ją, kurioje demokratijų va
dai tikrai rimtai ruošiasi pa
sipriešinti Stalino grobimo 
politikai ?

Ir tokiais raštais, kuriuos 
valdžios įstaigos seka, tikisi 
mūsų tautininkai išvaduoti 
Lietuvą! Po tokio parašymo 
ir mūsų demokratinės val
džios įžeidimo, kas iš Wash
ingtone sėdinčių valdžios vy
ru norės nuoširdžiai kalbėti 
su tokiais nepraustaburniais. 
Ir kas juokingiausia, kad pa
našūs į Smetonuką akypiė- 
šos dar rengiasi kovo mėne-

jie ruošiasi sugriauti didžią
ją koaliciją. Iš kur tasai 
Pittsburgho ‘tpisorius” ži
no, jog Rooseveltas ir Chur
chill ruošiasi vajavoti Stali
ną? Tai juk yra bjaurus, 
provokatoriškas melas.

Antroji akyplėšos Smeto
nos tezė yra, kad Tarybų 
Sąjunga turi būti sutriuš
kinta ir kad Amerika ir 
Anglija turi pasiruošti ka
rui prieš ją.

Lygiai tokios pat pozici
jos laikosi ir klerikalai. 
Tos pačios Lietuvių Žinios 
tam pačiam numeryje edi- 
toriale “Svarbios Konferen
cijos Išvakarėse” tikrai • ta
ravo ja Smetonai. Jos, pa-' 
vyzdžiui, sako:

“Sunku tikėti, kad Sovie
tų Rusijos vyriausybė, ap-l 
svaiginta paskutiniaisiais 
raudonosios armijos laimė
jimais, taip lengvai atsisa
kys nuo savo imperialists 

, nes politikos. Greičiausiai, 
j kad po ‘trijų didžiųjų’ kon- 
’ ferencijos, kova tarp rusų 
imperializmo gynėjų ir Va
karų demokratijų draugų 
bei Europos tautų laisvės 
šalininkų dar labiau paaš
trės.”

Vadinasi, ne tik Amerika 
lir Anglija, bet visos kitos 
i tautos turi ruoštis karui 
! prieš Tarybų Sąjungą. Ga- 
1 baliauskas sako, kad jis vi
sai netiki, jog bus galima 
geruoju susitarti bei išsprę- 
isti įvairius klausimus. Kiek 
žemiau ten pat tasai kleri- 

!kalo šmotas tiesiog šaukia:
“Jokiomis nuolaidomis ar

si susivažiuoti į Washingto- 
ną ir daryti “spaudimą” į 
patį prezidentą, kad jis už
tartų Lietuvą.

Ką tokių akyplėšų žodis 
reiškia Washingtone? Aišku, 
nieko. Bet jie turi drąsos vi
lioti žmones vykti į Washing- 
toną. (L. ž., vas. 2 d.).
Kad Julius Smetona yra 

paskutinis akyplėša ir kad 
tautininkai yra paskutiniai 
nepraustaburniai, tai gryna 
tiesa. Bet ar geresni ponas 
Gabaliauskas ir visa kleri
kalų grupė? Šiuo reikalu 
jie visi — kaip vienas lašas 
vandens.

Jau virš paduotoje citato
je pats L. Ž. redaktorius sa- 
palioja apie Roosevelto ir 
Churchillo ruošimąsi rimtai 
priešintis Stalinui. Reiškia,

kompromisais bolševikų a- 1 
petitų nenumalšinsime... Bet; 
kokios principinės reikšmės | 

; nuolaidos bolševikams, iš 
| anglų ir amerikiečių pusės, 
dabar vykstančioje konfe- 

! rencijoje, galutinai pražu
dytų ateities taiką.”

Tai tik beveik žodis žodin 1 
pakartojimas hitlerininko | 

’Smetonuko šūkio: “Tarybų į 
I Sąjunga turi būti sutrin-| 
!ta?’ I

Vadinasi, klerikalai nei ! I vi kiek nemažesni akyplėšos uz 
tautininkus. Tiek vieni, tiek 
kiti yra iškrypę iš visokio 
padorumo vėžių. Jų visų 
“principai” tie patys: truk
dyti karo laimėjimą, griauti! 
Jungtinių Tautų vienybę,; 
kurstyti Ameriką prieš Ta-| 
rybų Sąjungą.

Vaizdas iš Sperry Gyroscope darbininkų susirinkimo. 
Jie tik laimėjo War Labor Boardo nuosprendį, kad jie 
turi atgauti apie $15,000,000 algų už praeitą laika ir 
pakėlimą algų nuo 10 centų iki 35 centų per valandą. 
Jie karštai sveikina tą laimėjimą. Šio fabriko darbinin
kai priklauso prie kovingo United Electrical, Radio & 
Machine Workers Unijos (CIO), Lokalo 450. Fabrikas 
randasi New Jersey.

KA RUSSIAN WAR REUEF 
NUVEIKĖ 1944 METAIS?

Vasario 6 dieną Russian 
War Relief organizacijos 
direktoriai laikė susirinki
mą, kuriame prezidentas 
Dr. Carter išdavė platų ra
portą. Tasai raportas labai 
įdomus ir svarbus visai A- 
merikos visuomenei.

Dr. Carter parodė, kad 
tik vienais 1944 metais A- 
merikos žmonės suaukojo 
Tarybų Sąjungos žmonių, 
nukentėjusių nuo karo, pa
galbai beveik $23,000,000— 
pinigais bei daiktais. Gi nuo 
pat susiorganizavo per vi
sus tris metus Russian War 
Relief yra aplaikęs nuo A- 
merikos žmonių $46,246,240.

1944 metų surinkta pašal
pa dalinosi sekamai: tiesiai 
nuo žmonių formoje drapa
nų, čeverykų, medikamentų, 
maisto produktų ir tt., už 
$14,675,839.81, o per Natio
nal War Fund gauta gry
nais pinigais, už kuriuos su
pirkta įvairių daiktų, $8,- 
019,272.90.

Dr. Carter pabrėžė vieną 
labai svarbų faktą, būtent, 
kad Russian War Relief ad
ministracinės, agitacinės ir 
kitos išlaidos, surištos su 
vedimu organizacijos reika
lų, nepaprastai mažos. Kuo
met kitos panašios organi
zacijos turi tokių išlaidų a-

pie 10 nuošimtį visų savo 
įplaukų, Russian War Re
lief jos tepasiekė ne visą 5- 

i tą nuošimtį, būtent, tik 4.94 
nuoš.

Savo pranešime Dr. Car
ter išdėstė finansin. smulk- 

į menas, kurių čionai nežy- 
| mesime. 1945 metais Rus
sian War Relief yra pasi- 
' brėžus taip pat daug veikti 
ir daug pasiekti. Jis sako, 

| kad per pirmuosius šešius 
! mėnesius norima pasiųsti 
Tarybų Sąjungos žmonėms 

! paramos už $12,000,000. Jis 
! mano, jog tai pasiekti ne- 
i bus sunku.

Kaip ilgai Russian War 
Relief mano veikti ir gyvuo
ti? Dr. Carter pareiškė:
“Negali būti nustatyta die

na mūsų organizacijos dar
bo pabaigimui. Kaip ilgai 
bus reikalas, taip ilgai Rus
sian War Relief organiza
cija, remiama ir palaikoma 
Amerikos žmonių, gyvuos ir 
veiks. Mūsų organizacijos 
darbą pabaigs pasibaigimas 
reikalo pašalpos ir Ameri
kos žmonių valia.”

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS:

Amerikiečiai pėstininkai laukia įsakymo žygiuoti pirmyn. Sherman tankas ma
tosi jau pradėjęs kelionę per lauką ant Luzon salos sėkmingame ėjime į Filipinų 
sostinę Manilą.

orijomis ir kitokiais nuodais. Todėl nėra 
lengva taip suklaidintiems žmonėms su
kilti prieš nacizmą.

Tiesa, kai kur pasireiškia drąsesnių 
žingsnių. Pav. Raudonosios Armijos va
dovybė praneša, jog Rytų fronte kai kur 
kareiviai sušaudo smogikus (SS) ir ka
rininkus, atsisakančius pasiduoti į' ne
laisvę, ir patys pasiduoda.'

Galimas daiktas, jog ir miestuose ir 
ūkiuose yra daug žmonių, laukiančių 
progos atsiskaityti su naciškais niekšais.

Bet toki yra labai saugojami Geštapo 
agentų ir kiekvienas, kiek tiek pareiškęs 
nepasitenkinimo žmogus, tuojau esti lik
viduojamas.

O vis tik Raudonosios Armijos kertami 
vokiečiams smūgiai supurto, sujaudina 
kiekvieną vokietį, ir priverčia jį pagal
voti! Juo greičiau Vakarų Fronte talki
ninkai pradės savo ofensyvą, suderinda
mi su Raudonosios Armijos ofensyvu, 
tuo greičiau bus galima tikėtis ryškesnių 
Vokietijoje žmonių sąjūdžių.

I

Gerbiama Redakcija: pra- 
' sau atsakyti į sekamus klausi
mus :

1. Ar Lietuva vartos savo ar 
t USSR, ar abidvi vėliavas sy- 
i kiu ?

2. Kuriuos pinigus vartos, 
į ai' savo ar USSR.?

3. Ar bus atdari rubežiai 
■tarpe Lietuvos kaiminkų, kaip
USSR, Latvijos, Estijos, Len
kijos ir tt.? Tas dar niekuomet 
nebuvo paaiškinta, mes norime 
žinoti.

Su pagarba, Žiogas.
ATSAKYMAS:

L Visų Tarybų Sąjungos 
respublikų vėliava yra raudona 

’,u kuju ir pjautuvu, bet kiek
viena respublika turi savo her
bą ant vėliavos. Taip buvo 
prieš .karą, veikiausia taip pa- 

• siliks ir po karo.
2. Visose Tarybų Sąjungos 

respublikose yra vartojamas 
tas pats pinigas, tai yra, rub
lis.

3. žinoma, kad rubežiai tar
pe tarybinių respublikų yra at
dari. Bet kaip bus nustatyti 
rubežiai tarpe Tarybinės Lietu
vos ir Lenkijos, kuri neįeina į 
Tarybų Sąjungą, tai jau kitas 
klausimas. Tatai priklausys 
nuo abiejų šalių susitarimo.

Dingo Amerikos submari- 
nas Tang Pacifike.
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Dešimt "Žiedų” ir Berlynas Ataka
Raudonoji Armija ir vėl 

nustebino pasaulį. Ji daužo, 
laužo, apsupa ir krušina 
razbaininkų hitlerininkų jė
gas pačių jų lindynėj. Ji 
smarkiai eina pirmyn. Veik 
tris šimtus mylių maršą at
liko į tris savaites laiko.

“Link Berlyno 300 my
lių !n — sakė pranešimai. 
Paskui sekė: “Berlynas jau 
tik 200 mylių...” ’’Raudonoji 
Armija nuo Berlyno tik 100 
mylių!” Ir pagaliau “Rau- ; 
donoji Armija prie Oderio i 
upės, tik 40 myliu nuo Ber
lyno!”

Trijų maršalų — Rokos- 
sovskio, Žukovo ir Konevo 
Raudonosios Armijos kovū- 
nai sulaužė, perskėlė vokie
čių frontą, kaip kokis mil
žiniškas kaltas. Maršalo Žu
kovo jėgos eina priešakyj, 
sudarydamos smyglį, o jo 
dešinėj maršuoja maršalas 
Rokossovskis, gi kairėje — 
Konevas.

Smyglys nutaikintas į 
Berlyną, į širdį niekšiškų 
hitlerininkų, į tą lizdą, iš 
kurio Hitleris ir jo šaika 
pasiryžo pavergti visą pa
saulį. Ar greitai Berlynas 
bus paimtas? Ar po to ka
ras Europoj jau baigsis? Į 
šiuos klausimus daugelis 
stengiasi atsakyti.

Mums gi atrodo, kad Rau
donosios Armijos komanda, 
priešakyj su maršalu Juo
zu Stalinu, ne tiek svarbos 
deda į greitą Berlyno paė
mimą, kiek į priešo jėgų 
naikinimą. Jeigu susidarys 
aplinkybės, kad bus galima 
ir Berlyną paimti ir Hitle
rio armiją naikinti, tai ga
lime laukti jo puolimo. Jei
gu bus sąlygos, kad kitur 
daugiau galima sunaikinti 
nacių armijos, kaip Berly- i 
ne, tai su jo paėmimu dar 
gali prisieti ir palaukti.

Apsupimai ir Priešo 
Naikinimas.

Raudonoji Armija ofen- 
syvą pradėjo sausio 12 die
ną laike baisių sniego aud-: 
rų. Tūkstančiai, o gal de- ; 
šimtys tūkstančių kanuolių 
atidengė ugnį į galingus na- i 
cių apsidrūtinimus. Šimtus 
fortų, kūnų daugelis turėjo 
net po 13-ka pėdų storio 
sienas iš cemento ir plie
no, sulaužė.

Maršalo Konevo armijos 
j penkias dienas nuėjo pir
myn 100 mylių. Maršalo Žu
kovo armijos į tris dienas 
įsiveržė ant 60 mylių gylio. 
Maršalo "Rokossovskio jėgos 
darė po 15-ka mylių į parą.

Į dešimts dienų penki 
Raudonosios Armijos fron
tai suėmė 86,000 hitlerinin
kų ir užmušė 300,000. Per 
tą laiką sunaikino ir suėmė 
600 lėktuvų, 3,100 tankų, 8,- 
000 kanuolių ir 50,000 tro- 
kų.

Tuo pačiu kartu Raudo
noji Armija atliko visą eilę 
apsupimų, kaip geležiniu 
lanku suspaudė ištisas nacių 
divizijas ir jas sunaikino 
arba naikina. Didžiausias 
buvo apsupimas, tai Rytų 
Prūsijoj, kur atkirto nuo 
Vokietijos apie 200,000 Hit
lerio armijos ir jau baigia 
naikinti. Naciai buvo ap
supto Rodomo, Torunio, Po- 
znanio, Kustrino srityse ir 
kitur.

Nors po Budapešto apsu
pimo, kur buvo uždaryta 
virš 100,000 hitlerininkų, 
kur naciai manė atsilaiky
ti, kaip rusai atsilaikė Sta
lingrade, jie ir atsargesni— 
vengia apsupimų, bet suga- 
bi Raudonosios Armijos ko
manda mokėjo priešus pa
gauti į spąstus. Šiuo laiku 
apsupti naciai naikinami 
Budapešte, Karaliaučiuj e, 

Latvijoj, Poznaniuje ir eilėj 
kitu vietų, šiuo laiku Rau
donosios Armijos smūgis 
nustatytas linkui Stettino. 
Jeigu ji greitai užims tą 
miestą, tai Pomeranijoj bus 
uždaryta koki 200,000 ar 
300,000 Hitlerio armijos. 
Todėl reikia žiūrėti dau
giau į Stettiną, negu į patį 
Berlyną.

Karo “Strategai” ir 
Kenkėjai

Kiekvienas didis įvykis 
iššaukia spaudos, radio ko
mentatorių ir taip vadina
mų “karo strategų” didį su
sidomėjimą. Jų yra rimtų li
ve j o neštų ir pamestų. Ang
lų spaudoj, (New Yorke), 
blaiviai karo dalykus anali
zuoja pulk. Sergėjus Kurna- 
kovas ir Max Werner. Kiti 
dažani tik klajoja.

“New York Times” kari
nis apžvalgininkas Mr. H. 
Baldwin visada pirštu pa
taiko į dangų. Kada Rau
donoji Armija pradėjo ofen- 
syvą, tai sausio 16 d. jis ra
šė: “Rusai tikisi iki pava
sario paimti Varšavą..” Gi 
dar jo rašalas nenudžiūvo, 
o 17 d. sausio Raudonoji 
Armija jau paėmė Varšavą.

Mr. Constantine Brown, 
kuris rašo į “Washington 
Evening Star” ir kurio ko- 
lumną persispausdina tūli 
New Yorko dienraščiai, iš
vakarėse Raudonosios Ar
mijos ofensyvo niekino Rau
donąją Armiją, Sovietų Są
jungą, šaukė, kad “Stalinas 
paskelbė sėdėjimo streiką”. 
Kada Raud. Armija sulaužė 
nacių apsigynimus ant Vis
lus, tai sausio 15 d. jis su
šuko: “Russian offensive 
cheers allies”. Bet greitai 
jam “džiaugsmas” praėjo; 
jau sausio 23 d. jis rašo: 
“German retreat is not 
rout” (vokiečiai traukiasi, 
bet nėra sumušti). Kur jie 
trauksis, kuomet jau Berly
nas čia pat? Už trijų dienų 
jis vėl klajoja: “Speed of 
red blitz puzzles experts”. 
Gi vasario 2 d. jis mato hit
lerininkų išsigelbėjimą tik 
partizanų kare, o vasario '3 
d. jau vėl nugąstauja, kad 
niekas nesulaikys Raudoną
ją Armiją, nei Hitleris, nei 
SS divizijos ir ji pirma už
ims Berlyną, negu Ameri
kos ir Anglijos armijos jį 
pasieks. O dar dieną vėliau 
pranašauja, kad nei Ame
rikos nei Anglijos armijos 
vakarų fronte negali pradė
ti ofensyvą, kad bendrai su 
Raudonąja Armija sumušti 
nacius.

Taip rašo tas “karo stra
tegas”, taip į dalykus žiūri 
Mr. Wm. Philip Simms ir 
visa eilė kitų karo “strate
gų,” kurie blaškosi, kaip 
girti.
Sovietų ir Mūsų Ginklai
Minėti “strategai” ir atvi

ri anti-sovietiniai elementai 
dar toliau eina ir pasakoja, 
būk Raudon. Armija tik 
“mūsų ginklais kariauja.” 
Jiems baisu darosi, kad 
darbininkų ir valstiečių val
stybė pasirodė taip galinga 
ir tvirta. Ji galėjo išvengti 
nedarbo, krizių taikos metu, 
ir ji pajėgė parblokšti hit
leriškas jėgas.

Niekas nemažina tos pa
galbos svarbos, kurią Sovie
tų Sąjunga gavo iš Ameri
kos ir Anglijos. Sovietų Są
jungos spauda, Stalinas ir 
karo reikalais kolumnistai 
daug kartų tą pabrėžė, bet 
didžiausia netiesa, kada tū
li ponai tvirtina, kad Rau
donoji Armija tik Amerikos 
ir Anglijos ginklais kariau
ja.

Iki birželio 22 d., 1944 m., 

tai yra per tris metus Hit
lerio karo prieš Sovietų Są
jungą, iš Amerikos ir Ang
lijos Sovietai gavo, pagal 
Lend - Lease, 12,356 lėktu
vus, gi kovoj neteko 30,128 
lėktuvų, tai yra, tris kartus 
daugiau, kaip iš mūs pirko. 
Per tą pat laiką gavo 8,026 
tankus, o neteko 49,000, tai 
yra, 6 kartus daugiau; ga
vo 4,276 kanuoles, (veik vi
sas mažas), o neteko 48,000 
kanuolių, tai yra 12 kartų 
daugiau! Kas liečia maistą, 
tai ir buvo panašiai.

Tai iš kur Raudonoji Ar
mija ima ginklų? Sov. Są
jungos liaudis jų pagamina. 
Maršalas Stalinas raporta
vo, lapkr. 6 d., 1944 metais, 
kad 1944 metais Sovietų Są
junga pagamino lėktuvų 
keturis kartus daugiau, kaip 
1941 metais; tankų aštuonis 
kartus daugiau ir kanuolių 
šešis kartus daugiau, kaip 
1941 metais. >

Dienraštyj “P. M.,” vasa
rio 1 d., 1945 m., Mr. I. F. 
Stone rašo, kad nors Sovie
tų Sąjungos karo industrija 
yra mažesnė, negu Ameri
kos, bet prie socialistinės 
tvarkos ji pasigamina dau
giau ginklų ir amunicijos, 
kaip Amerikos fabrikai. Jis 
rašo: “Amerikos pagalba 
prisidėjo, bet rusų armijos 
vis yra aprūpinamos vyriau
siai iš savo fabrikų reikme
nimis.”

Mr. W. H. Lawrence, 
“New York Times” kores
pondentas, iš Maskvos rašo 
tame dienraštyje vasario 4 
d.: “Industriniai, supranta
ma, Sovietų Sąjunga pirm 
karo ir dabar nėra pasieku
si Amerikos augštumos, bet 
jos fabrikai daugiau paga
mina kanuolių, lėktuvų ir 
tankų dėl savo milioninių 
armijų ir muša vokiečius 
net jų pačioj žemėj.”

Mes žinome, kad Hitlerio 
gaujos nuteriojo didelius 
plotus Sovietų šalies, bet 
liaudis prie socialistinės 
tvarkos greitai atsigauna. 
Štai dar nėra metų, kaip 
Raudonoji Armija išlaisvino 
Donbasą, o jau spalių mėne
sį, 1944 metais, ten dirbo 
700 kasyklų, kurios į dieną 
davė po 50,000 tonų ang
lies.

Iki spalių mėnesio Sovietų 
Sąjungos darbininkai patai
sė 35,000 mylių gelžkelių ir 
du naujus nutiesė tame plo
te, kuris išlaisvintas iš po 
nacių jungo, pataisė arba 
pastatė 2,500 gelžkelių sto
čių ir 5,500 tiltų.

Sovietų Ukrainą dar tik 
pereitą vasarą baigta lais
vinti, o rudenį ji jau davė 
valstybei 600,000,000 svarų 
grūdų daugiau, kaip planas 
reikalavo.

Tarybų Lietuvoj, Šiaulių i

Vaizdas iš mūšių netoli Varšavos. Raudonosios Armijos artilerija daužo vokie
čių pozicijas.

srityj, iš vakaro ėjo žiaurūs 
tankų mūšiai, ant rytojaus 
jau valstietis aria išlaisvin
tą iš nacių vergijos žemę, 
ant kurios dar guli nukauti 
hitlerininkai.

Štai, kame yra galybė 
Raudonosios Armijos, ko 
nesuprato ir nesupranta tie 
“karo strategai.” Ji yra da
lis liaudies, jos kovūnai ži
no, už ką ir dėl ko kovoja, 
kiekvienas pilietis deda pa
stangas, kad karas būtų 
greičiau ir su mažiau aukų 
laimėtas, kad priešas būtų 
nugalėtas, kad vienybė bū
tų išlaikyta su kitomis de
mokratinėmis šalimis, kad 
suteikus pagalbą išlaisvina
miems Hitlerio pavergtų ki
tų tautų žmonėms.

Mes, amerikiečiai, kiekvie
nas pilietis turėtume iš savo 
pusės dėti pastangas, kad 
mūsų sūnai ir broliai gink
luotose jėgos būtų aprūpin
ti ginklais ir amunicija, kad 
mūsų fabrikai ir dirbtuvės 
pagamintų karo reikmenų 
užtektinai ir gerai, kad 
priešų pastangos, ardančios 
Jungtinių Tautų vienybę, 
būtų pakirstos, nes tik tas 
priartins karo galą ir žmo
nijai laimę.

D.M.š.

KAUNO KRONIKA
Įsteigta Mokslo Taryba Kovai 

Su Venerinėmis Ligomis

Spalio men. 5 dieną Sveika
tos Apsaugos Liaudies Komi
sariato patalpose įvyko orga
nizacinis gydytojų susirinki
mas Mokslo Tarybai kovai, su 
venerinėmis ligomis įsteigti. 
Tarybos pirmininku išrinktas 
drg. prof. Sidaravičius. Nau
jai suorganizuotos įstaigos už
davinys vadovauti kovai su ve
nerinėmis ligomis-, kurių susir
gimų skaičius vokiečių okupa
cijos laikais ypačiai buvo pa
didėjęs. Dab^r su tais padari
niais pradedama sėkminga ko
va.

Kokioje Būklėje Mūsų 
Plentų Tiltai

Traukdamiesi iš Tarybų 
Lietuvos hitleriniai grobikai 
sunaikino visus stambiuosius 
plentų tiltus. Be to, tiltų, ku
rių ilgis nedidesnis kaip 10 
metrų, sunaikino ’ 30 nuoš., o 
smulkiųjų tiltų ir kelio vamz
džių 20 nuoš. Smulkiųjų ir vi
dutinių tiltų naikinimas vokie
čių buvo’numatytas visu šimtu 
procentų, bet tai įvykdyti jiem 
sutrukdė greitas Raudonosios 
Armijos veržimasis į priekį.

Rokiškio Apskrityje 737 Dar
bo Valstiečiai Jau Atgavo 

Savo Žemę

Gautomis iš Rokiškio aps
krities žiniomis ligi šiol čia 
atsiėmė 737 darbo valstiečiai 
jiems priklausančias žemes. 
Grąžintos žemės bendra suma 
10.000 ha. šis skaičius dar 
padidės, nes žinios gautos ne 
iš visų valsčių.

FRANCES PERKINS ilga
metė darbo sekretorė (minis- 
terė) buvo padavus rezigna
ciją. Prezidentas Rooseveltas 
jos rezignacijos nepriėmė, 
tuomi parodant, jog jinai la
bai pageidaujama tai tarny
bai.

Imigrantų Problemos
KAIP GALIU ĮRODYTI 

AMERIKOS PILIETYSTĘ?
KLAUSIMAS:

Gyvenu Suv. Valstijose nuo 
1919, ir 1925 m. tapau Ameri
kos piliečiu. 1926 metais, kartu 
su žmona, nuvykau į senąjį 
kraštą aplankyti gimines, ir te
nai mūsų mažas sūnelis gimė. 
Ar jis amerikietis? Daug žmo
nių man pasakoja, kad jis ne 
pilietis. Kaip jis gali įrodyti 
Amerikos pilietystę?
ATSAKYMAS:

Sūnus yra Amerikos pilietis. 
Kada jis gimė 1926 m. įstaty
mas reikalavo, kad tėvas būtų 
Amerikos pilietis, kada kūdi
kis gema. Bet jau 1934 m. įs
tatymas buvo pakeistas. Tėvas 
negali perduoti Amerikos pi
lietystę kūdikiui, kuris gimė 
svetimoje šalyje, tik gali, jeigu 
jis išgyveno Suv. Valstijose 10 
metų prieš kūdikio gimimą ir 
nuo 1941 m. penki iš tų me
tų turi būti metai po 16 m. am
žiaus. Kada jūsų sūnus gimė, 
nebuvo tokių reikalavimų, tik 
tėvas turėjo būti Amerikos pi
lietis. Nuo sausio mėnesio 1944 
m. asmenys, kurie yra Ameri
kos piliečiai, nors negimė Suv. 
Valstijose, gali gauti įrodymą 
savo pilietystės. Tegul šūnus 
prašo Form N 600A iš arčiau
sio Immigration and Naturaliza
tion Service ofiso ir lai išpil
do. Jis turi įrodyti, kad tavo 
sūnus, ir kad pats esi pilietis, 
ir kad jo motina legaliai tavo 
žmona. Suprantama, kad ge
idausiąs įrodymas yra tavo na
tūralizacijos ir apsivedimo cer- 
tifikatai ir jo gimimo certifi- 
katas. Jeigu jis negali pristaty
ti tų dokumentų, Immigracijos 
Biuras jam patars, ką daryti.

Toks pilietybės certifikatas 
kainuos $5.

Pasakyk savo sūnui, kad da
bar geras laikas prašyti pilie
tystės. Per kiek laiko Immigra
cijos ir Natūralizacijos Biuras 
buvo apkrautas darbais, bet 
šiandien darbas eina normaliai.

Jeigu turite kokią natūrali
zacijos arba immigracijos pro
blemą, galite kreiptis į Com
mon Council for American 
Unity, 222 Fourth Ave., New 
York iCity, maloniai tamstai 
padės. FLIS.

Mūsų kuopa ankstį rytą 
vorelės tvarka ėjo siauru 
pramintu tirpstančiam snie
ge takeliu į apkasus, iš ku
rių turėjo pulti iš dešiniojo 
sparno įsitvirtinusius Kova- 
levcy kaime vokiečius.

Ėjome tyliai, be triukš
mo — priešas nepastebėjo 
mūsų persigrupavimo. Ap
kasai, • kuriuose išsidėstė 
mūsų kuopa, buvo siauri, 
susisiekimo eigos — gilios. 
Aukštas pylimas visiškai 
mus dengė nuo priešo sekė
jų.

Kalpoko skyrius užėmė 
poziciją labiausiai iškilusio
je vietoje, kur apkasai besi- 
vingiuodami slėpėsi už se
nos apgriuvusios daržinės. 
Kulkosvaidininkas Lengve
nis, pastatęs lengvąjį kul
kosvaidį ant aikštelės ir pa
ruošęs jį šaudyti, sekė prie
šą. Prie jo sėdėjo visai dar 
jaunas, raudonskruostis, 
mažų, judrių, kiek kreivų, 
juodų akių, jo padėjėjas 
Kumštis, savo noru įstojęs į ■ 
lietuviškąją diviziją. Jis, i 
kramtydamas sausainius, į 
kišo šovinius į kulkosvaidžio 
diską.

— Ir diskai pilni, ir duon- 
maišyje keli šimtai šovinių 
ir prieštankinės granatos. 
Stinga man dar tiktai pa
būklo. Apkrautas kaip ku
pranugaris, — pasakė jis 
besišypsodamas. — O kaip 
manai, ar teks mums visus 
šovinius iššaudyti?

— Iššaudyti tai gal ir pri
sieis, — atsakė jam nerūpe
stingai Lengvenis ir trupu
tį susigūžęs ėmė akyliau 
sekti.

Prasidėjo mūsų artilerijos 
paruošiamoji ugnis. Ji buvo 
trumpa, bet staigi ir smar
ki. Į dangų iškilo raudona 
rakieta — ženklas pradėti 
ataką. Visi stengėsi
greičiau išlipti iš apkasų ir 
bėgomis pasileisti nuo kal
nelio į slėnį.

Mikliai išbėgo iš apkaso 
Kumštis ir turėdamas vie
noje rankoje diskus, kitoje 
automatą, bėgo paskui savo 
kulkosvaidininką.

Vokiečiai iš karto nepa
stebėjo atakuojančiųjų ir 
tiktai, kai visi jau buvo slė
nyje, atidarė uraganišką 
automatų ir kulkosvaidžių 
ugnį. Bet nežiūrint to, ka
reiviai kėlėsi ir po vieną 
staigiais perbėgimais veržė
si pirmyn, perbėgo dar vie
ną aukštumėlę ir sugulė ma
žame slėnyje visai arti prie
šo apkasų.

Vokiečiai tratino ne tik
tai iš kulkosvaidžių, bet 
pradėjo metodiška ugnimi 
apšaudyti iš minosvaidžių. 
Minos, krisdamos viena prie 
kitos, sproginėjo dešiniame 
sparne ir vis arčiau ir ar
čiau rausdavo žemę ir krū
mokšnius, kur gulėjo kulko
svaidininkas su savo padėjė
ju.

Lengvenis pakilo ir susi
kūprinęs nešinąs rankoje 
kulkosvaidį perbėgo į tan
kesnius krūmelius. Čia, pa
sirodė, įsiknisęs sniege gulė
jo kito skyriaus kulkosvai
dininkas Rimšius, o greta jo 
dar vienas pėstininkas. Mi
nų sproginėjimai buvo sta
čiai nepakenčiami. Girdėti 
buvo dejavimai.

Bėkim, Povilai, pirmyn, b 
ne, tai neišvengsime skevel
dros — pasakė Lengvenis 
Rimšini. — Matai tenai 
priekyje medžius?

Lengvenis su Kumšti u ir 
dar keliais pėstininkais nu
bėgo pirmyn į kalvelę, ant 
kurios augo kelios tankios 
eglės. Krūmuose buvo pilna 
kareivių. Vokiškų kulko
svaidžių ir automatų tratė

jimas liejosi į vieną garsą. 
Rodos ir galvos nepakeltum, 
taip skabina kulkos šakeles. 
Prie medžio stovi laikyda
mas už šakos mūsų “Mak-
simo” skyrininkas. Jo baltas 
apsiaustas kruvinas. Krenta 
pakirstas taikytojas. Skyri
ninkas, nugalėdamas skaus
mą, pritupia prie “Maksi
mo” ir šaudo į priešo apka
sus. Už kito medžio priklau
pę ant kelio šaudo mūsų au
tomatininkai. Kaž kas svie
džia granatą.

Netoli ilgas klojimas, o už 
jo apkasai. Keli automati
ninkai prasiveržia per ura
ganinę ugnį, dengiasi už 
klojimo, o paskui mesdami 
granatas, šoko į priešo ap
kasus.

Kaž kas sušuko: “Į apka
sus!” Ir vienas paskui kitą 
šoko pirmyn.

Lengvenis, pamatęs ties 
apkasų pasisukimu bėgan
čius vokiečius, paleido į juos 
seriją iš kulkosvaidžio. Bė
gantis paskui jį kareivis 
sviedė granatą. Sprogimas 
ir nepaprastas riksmas.

Pastebėjus, kad keli vo
kiečiai pasislėpė blindaže, 
paskui juos nusivijo keli 
raudonarmiečiai. Vokiečiai 
uždarė duris.

Lengvenis užkabinęs ant 
kaklo kulkosvaidį trumpo
mis serijomis ėmė šaudyti į 
durų rankeną. Po kiek lai
ko durys prasivėrė. Vienas 
raudonarmietis spyrė koja 
duris ir sviedė vieną paskui 
kitos dvi granatas. Atsar
giai, išstatę automatus, įėjo 
keli kovotojai. Tai buvo ka
rininkų blindažas. Nemaža 
kaimo trioba užkasta žemė
je. Jos kampas išardytas ar
tilerijos sviedinio. Ant sta
lelio, apmėtyto žemėmis, bu
vo lėkštė su šakutėmis, iš- 

kuo virtęs prancūziško vyno bu-
telis, pradaryti norvegiški 
konservai, pastalėje gulėjo 
gerai išvalytas karininko 
batas — toks staigus ir ne
tikėtas buvo mūsų puolimas, 
kad nespėjo net apsiauti.

Išlikę gyvi vokiečiai atsi
šaudydami bėgo iš kaimo. 
Vieni iš jų stačiai per lau
ką pasileido į mišką, o kiti 
pasuko keliuku, kuris tiesė
si paliai ežerą. Kalpoko sky
rius gavo uždavinį perse
kiot ir sunaikinti vokiečius, 
nubėgusius takeliu. Uždusę 
ir sušilę vijosi raudonar
miečiai vokiečius, kurie ke
liuku leidosi žemyn ežero 
kryptimi. Staiga jie pasuko 
į ežerą— nežinia ar nendrė
se norėjo pasislėpti ar per
bėgti į kitą ežero pusę. 
Lengvenis bėgo laikydamas 
rankose kautynių padėtyje 
kulkosvaidį. Vokiečiai jau 
buvo bepranykę nendrėse ir 
tik kyšojo jų šalmai. Tik 
staiga pasigirdo klaikus 
riksmas: “Hil-fe! Hil-fe!” 
Vokiečiai stabtelėjo valan
dėlei. Bet, matydami, kad 
jiems kelias atgal yra at
kirstas, pasuko stačiai į eže
rą. Pasinaudojus tuo skyri
ninkas įsakė, šaudyti. Kas 
iš automato, kas iš šautuvo, 
o Lengvenis pastatęs kulko
svaidį ant ledo, tik spaudžia 
ir spaudžia gaiduką. Visi 
vokiečiai krito.

Skyrius pasuko stačiai 
per sniegą į mišką, čia jau 
buvo daug kareivių. Bėgan
čius per mišką vokiečius ap
supę kaimyninė dalis ir ne- 
pasidavus jiems, sunaikino 
juos.

Einant keliu, kovotojai' 
sutiko sustojusią prie nedi
delio akmens žvalgų grupę. 
Jų viduryje stovėjo aukš
tas, liesas, klaidžiojantis iš
sigandusiomis akimis vokie-

(Tąsa 5-me pusi.)
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A. Čechovas

LAŽYBOS
(Pabaiga)

Išmušė trečią. Bankierius klausėsi: 
namuose viskas miegojo ir tiktai galima 
buvo girdėti, kaip barška už lango suša
lę medžiai. Tylomis pasiėmė iš indaujos 
tų durų raktą, kurios nebuvo atsivėru
sios penkioliką metų, apsivilko apsiaus
tą ir išėjo laukan. Sodne buvo tamsu' ir 
šalta. Lijo. Aštrus vėjas švilpaudamas 
siautė po visą sodną, neduodamas me
džiams ramumo. Bankierius stengėsi 
žiūrėti, bet nei žemės, nei baltų stovylų, 
nei namų, nei medžių nebuvo matyti. 
Priėjęs prie namelio, šūkterėjo sargą, 
bet jo nebuvo. Tur-būt jis pasislėpęs nuo 
tokio oro, saldžiai kur sau miegojo. Jei
gu išteks drąsos išpildyti savo sumany
mui, tai visi Įtars sargą — pamanė jis. 
Apgraibęs patamsyj laiptus ir duris, 
įėjo nmelio priesienin; paskui perėjo ne
ilgą koridorį ir Įsibraukė degtuką. Čia 
nebuvo nei gyvos dvasios.

Stovėjo kažin keno'lova be pagalvio ir 
kertėje juodavo geležinė krosnis. Ant
spaudas (pečėtis) kalėjimo durų buvo 
sveikas. Kada užgęso degtukas, senis 
visas drebėdamas pažvelgė per langą. 
Kalinio kambaryje spinksojo žvakė. Jis 
pat už stalo sėdėjo. Buvo matyti tiktai 
jo nugara, plaukai ir rankos. Ant dviejų 
kėdžių ir suolo prie stalo gulėjo atviros 
knygos. Prabėgo penkios minutės ir jis 
pats nei kartą nepasijudino. Penkiolika 
kalėjimo metų išmokino jį nesijudinus 
sėdėti. Bankierius pabarbino langą, bet 
kalinys nepasijudino. Tada bankierius 
atsargiai nudraskė nuo durų antspaudą 
ir įkišo į skylę raktą. Užrūdijusi spyna 
sugirgždėjo ir durys sučypė. Bankierius 
tikėjosi išgirsiąs žingsnius, nustebimo 
šauksmą, bet už durų buvo tyla. Jis nu
sprendė įeiti kambarin. Už stalo sėdėjo 
žmogus, nepanašus į paprastus žmones. 
Tai buvo vieni kaulai, aptraukti oda 
(skūra), ilgais moteriškais plaukais ir 
ilga barzda. Veidas buvo tamsiai gelto
nas, įdubęs, nugara ištysusi ir siaura, o 
ranka, kuria jis buvo parėmęs galvą, bu
vo tokia laiba, jog baisu buvo į ją žiūrė
ti. Ant galvos baltavo žili plaukai ir, 
žiūrėdamas į jo veido raukšles, niękas 
nebūtų tikėjęs, jog jis tur tiktai 40 me-' 
tų. Jis miegojo ... Ties jo žemai nusvi
rusia galva ant stalo gulėjo smulkiai 
prirašytas popieris.

“Apgailėtinas žmogus! — pamanė 
bankierius. — Miega ir ištikrųjų mato 
milijonus.”

Pakaks man paėmus šią pusgyvę žmo
gystą, pavertus ant lovos, prispausti 
priegalviu ir joks tardytojas nesupras, 
jog jis užtroškintas. Bet perskaitysiu, 
kas čia parašyta ...

Bankierius paėmė nuo stalo lempą ir 
perskaitė: “Ryto 12 valandoje dienos aš 
gausiu laisvę ir teisę su žmonėmis kal
bėtis. Bet prieš paliksiant šį kambarį ir 
pamatysiant saulę aš išrandu reikalą 
pasakyti jums kelis žodžius. Su gryna 
sąžine prieš Dievą stovėdamas, kuris 
mane regi, sakau jums, kad aš neapken
čiu laisvės, neapkenčiu gyvenimo, svei
katos ir viso to, kas jūsų knygose vadi
nasi pasaulio gerybėmis, laime.

“15 metų su didžiu rūpesčiu stengiau
si ištirti žemišką gyvenimą. Tiesa, aš 
neregėjau žemės ir žmonių, bet iš jūsų 
knygų aš gėriau gardžiai kvepiantį vy
ną, dainavau dainas, gainiojau miške 
briedžius ir šernus, mylėjau moteris ... 
Dailios ir lengvos, kaip debesįs, mergai
tės, sutvertos jūsų genijališkų poetų 
fantazija, aplankydavo manę naktimis 
ir apsakinėdvo man neapsakomai gra-" 
žias pasakas, nuo kurių man galva suk
davosi. Jūsų knygose aš laipiojau ant 
aukščiausiu kalnu Elbruso ir Monblano 
viršūnių, gėrėjaus iš ten, kai]) rytais už- 
sikeldavo saulė ir kai]) vakarais apdėda
vo ji raudonu auksu dangų, jūres ir kal
nų viršūnes; aš regėjau iš ten, kaip ant 
mano galvos, perkirsdami debesis, bliz
gėjo žaibai; aš regėjau žalius, tamsius 
miškus, upes, ežerus, miestus, klausyda
vausi dainų gražumo ir piemenų vamz
džių skaudumo, čiupinėjau sparnus gra
žių angelų, kurie atlėkdavo su manim 
kalbėti apie Dievą. Jūsų knygose aš 
skraidžiojau po bedugnes, dariau stebu
klus, užmušinėjau žmones, deginau 
miestus, apsakinėjau naują tikėjimą, 
užkariaudavau dideles valstijas ...

“Jūsų knygos man davė protą. Visa, 
ką amžiais nepailstanti žjnonijos mintis 
yra sutvėrusi, sukimšta mano galvoje. 
Aš žinau, jog aš už jus visus protinges
nis.

“Aš neapkenčiu jūsų knygų, neapken
čiu jūsų laimės ir proto. Viskas juokin
ga, bjaurus apgavimas. Tegu jūs pui
kūs, protingi ir dailūs, bet mirtis jus 
nušluos nuo žemės, lyg pelenus, o jūsų 
vaikų vaikai, istorija, nemirštami jūsų 
rašytojai, filosofai užšals arba sudegs 
drauge su visa žeme. Jūsų protas pami
šęs, ir jūs einate ne tais keliais. Neteisy
bę jūs vadinate teisybe, bjaurumą—dai
le. Jūs nustebtumėte, jeigu kokių prie
žasčių dėlei ant obelų, kriaušių ir apel
sinų medžių išaugtų varlės, rupūžės, o 
rožės pradėtų arklio prakaitu dvokti; 
taip aš stebiuosi iš jūsų, nes jūs išmai
nėte dangų ant žemės. Aš nenoriu jūsų 
suprasti.

“Idant parodžius jums savo pasibjau
rėjimą tuo, kuo jūs gyvenate, aš atsisa
kau nuo dviejų milijonų, apie kuriuos 
seniau svajojau, kaip apie didžiausią 
laimę, o kurių dabar neapkenčiu. Idant 
jų negavus, aš einu iš čia penkiomis va
landomis prieš laiką ir tokiuo būdu su
laužysiu sąkalbą.”

Perskaitęs laiškelį, bankierius padėjo 
popierį ant stalo, pabučiavo keisto žmo
gaus galvą ir apsiverkęs išėjo. Niekados, 
dar-gi po didelio pralošimo biržoje, jam 
nebuvo taip neramu, niekados nejautė 
tokios neapykantos prieš save, kaip da
bar.

Parėjęs namo, jis atsigulė lovon, bet 
nerimastis ir ašaros ilgai nedavė už
migti ...

Ant rytojaus atbėgo jo persigandę 
sargai ir pasakė, jog jie matę, kaip 
žmogus, kurs gyvena nameliuose, išlindo 
per langą ir išėjo peP vartus.

Kartu su tarnais bankierius nuėjo na- 
meliuosna ir užtikrino savo kalinio pa
bėgimą. Kad kas ko nepasakytų, jis pa
siėmė minėtąjį popierį ir, parsinešęs 
namo, pasidėjo jį po užraktu nedegan- 
čiojon kasom

PITTSBURGH, PA.
Diskusijos. įvyko sausio 28 

d., LMD svetainėje. Jos buvo 
pasekmingos. Publikos buvo 
nemažai, bet galėjo būti ir 
daugiau, nes diskusuojama bu
bo labai svarbi tema, kaip 
amerikiečiai privalome teikti 
pagalbą Lietuvos žmonėms.

Daug iš pažangių ėmė bal
są ir žėdnas ramiai ir gerai 
reiškė savo mintis. Kalbėjo: 
J. Urbonas, J. D. Sliekas, E. 
Sliekienė, dr. J. Baltrušaitienė 
ir K. Kairys. Kalbėtojai nuro
dė, kad “Suvienytas Fondas,” 
tik kenkia Lietuvos žmonių 
pagalbai, veikia kaip trukdy
tojas Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui, kad ten susi
spietę ponai dirba skleisdami 
hitlerišką propagandą prieš 
Lietuvos žmones ir Amerikos 
talkininkę.

Ponia V. Količienė labai įsi
žeidė dėl tų kalbų. Ji disku- 
santams net teismu grūmojo. 
Bet tada J. K. Mažukna pasi
ėmė balsą ir kaip pradėjo įro
dinėti, kad tas “bendras fon
das” kreipėsi į draugijas, kliu- 
bus, kur J. K. M. priklauso, 
prašydami pinigų, už kuriuos 
jie nieko į Lietuvą nesiunčia, 
kad šaukė konferenciją sausio 
21 d., kur ir Mažukna buvo 
delegatu, kuri nebuvo demo
kratiškai vedama, kad kurie 
nesutiko su viršūnių veikla, 
kritikavo, tai tie turėjo tą 
konferenciją apleisti. V. Koli
čienė ir čia bandė kliudyti jo 
kalbai.

Po to J. Miliauskas faktais i 
įrodė, kad tas “bendras” fon
das tik kliudo Lietuvos žmo
nių pagalbai.

Beje, į diskusijas p. V. Ko
ličienė buvo atsinešus nuo to 
fondo angliškai atspausdintus j 
apgarsinimus. Tie apgarsini-| 
mai gražiai skamba: “Sušelpi-! 
te sergantį. Papenėkite alka
ną. Aprengk nuogą! Suteik 
patalpą benamiai!”

Kada paimi tokius apgarsi
nimus su gražiais obalsiais, tai, 
rodosi, kad jie yra labai geri 
ir geros širdies įmonės. Bet 
ką daro kum’ Končius ir jo 
komitetas? Ar jie siunčia Lie
tuvos žmonėms surinktus dra

bužius ir avalinę ? Ne, nesiun
čia. Ar jie siunčia į Lietuvą 
pagalbą už tuos pinigus, ku
riuos išgavo Lietuvos žmonių 
vardu iš Nacionalio Karo 
Fondo ? Ne, nesiunčia!

Ponia Količienė tą jų dar
bą teisina, būk Stalinas neį
leidžia į Lietuvą Raudonojo 
Kryžiaus, tai todėl jie ir ne
siunčia. Paskui sako, kad Lie
tuvoj, būk, jau nėra lietuvių, 
yra tik ruskiai-bolševikai. Kas 
dėl aprengimo, tai surinktos 
drapanos sukrautos Pittsbur
gh^ bažnytinės mokyklos pa- 
taploj, kur jas ėda kandys, 
bet į Lietuvą nesiunčia, mat, 
ponia Količienė sako, kad 
Raudonojo Kryžiaus ten neį
leidžia, tai jie vis laukia, kol 

I vėl smetoniška Lietuva jiems 
bus.

Visi gerai žinom, kad Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetas jau keli metai, kaip 
teikia pagalbą Lietuvos žmo
nėms. Pirmiau teikė pagalbą 

j pasitraukusiems giliau į. So
vietų Sąjungą, o dabar tiesiai 
siunčia į Lietuvą ir jokios 
Raudonojo Kryžiaus pagalbos 
nereikalauja. Kas jiems auka
vo drapanas, tai turėtų pro
testuoti prieš jų laikymą Ame
rikoj ir reikalauti siųsti į Lie
tuvą.

’ Tie ponai tiek dabar “no
ri” pagelbėti Lietuvos žmo
nėms, kaip jų partijų žmonės 
“gelbėjo” laike Pirmo Pasau
linio Karo, kada iš Amerikos 
lietuvių surinktas drapanas 
Lietuvoj pardavinėjo, darė sau 
biznį ir jas gavo tik tie, ku
rie galėjo nusipirkti. Tai toki 
tie “geros širdies” ponai iš to 
“bendro fondo.” Mes mano
me, kad kiekvienas lietuvis 
greitai juos pažins, negelbės 
joki gražūs obalsiai, gražios 
kalbos, nes spręsime ne pagal 
jūsų žodžius, bet darbus.

Taigi, šios diskusijos buvo 
vietoj. Pittsburgh© lietuviai 
daug tiesos sužinojo, dabar ži
nos, kad Lietuvos žmonėms

pagalba eina tik per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą. 
Kada pas juos ateis prašyti 
aukų ar drapanų ponai iš 
“bendro fondo,” tai kiekvie
nas gerai privalės pagalvoti: 
jeigu jis nori padėti Lietuvos 
žmonėms, tai jis turi reikalau
ti, kad surinkti daiktai būtų 
ten ir pasiųsti, o ne laikomi 
kur nors skiepe. S. O.

Įžangos tikietas: iš anksto 
80c, prie durų 90c. Tik šo
kiam 40c, įskaitant ir taksus. 
Todėl Detroito ir apylinkės 
lietuviai, visi maloniai kviečia
mi dalyvauti!

Kviečia Rengimo Komitetas.

Sveikinimas ir Aukos Laisvės 
Suvažiavimui

AšIšKAS SKELBIMAS

Buenps Aires. — Fašis- 
tuoj^nti Argentinos valdžia 
skelbia, būk komunistai pa
darė sąmokslą žudyt polici-' 
ninkus, kurie medžioja ko
munistus.

Paryžius. — 110,000 liko 
užmušta ir tiek pat suimta 
iš tų vokiečių, kurie buvo 
prasiveržę į Belgiją ir Luk- 
seųiburgą. Jie jau visai iš 
ten iššluoti.

Amerikos lakūnai puolė 
i japonus Borneo saloje.

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

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

Dailiosios Literatūros.

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

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

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

Detroit, Mich
Detroitiečiai Atžymėsime Vil
nies 25 Metų Jubilėjų su Pui

kiu Koncertu ir Baliumi
Sekamą sekmadienį, vas. 11 

d., detroitiečiai turėsime labai 
iškilmingą dieną, nes, tur būt, 
būsime pirmutiniai paminėti 
dienraščio Vilnies 25 metų ju
bilėjų. Jubilėjų paminėsime su 
dideliu parengimu, su puikiu 
koncertu ir baliumi. Koncertą 
pildys viešnios iš Chicagos: K. 
Abekienė ir A. Kenstavičienė, 
plačiai pagarsėjusios daininin
kės, duetų ir solo žvaigždės. 
Taipgi į Detroitą atvyksta d. 
L. Pruseika, Vilnies redakto
rius. Jis Vilnies jubilėjaus pro
ga pasakys prakalbą.

Iš vietinių detroitiečių turė
sime energingą jaunuolę Ruth 
Zigmantaitę, ji yra ne tik so
listė, bet ir dramatists. Jos 
dainavimas visiems labai pa-i 
tinka.

Dar daugiau; Liet. Moterų' 
Pažangos Choras dalyvaus N. 
programoj su savo naujomis: 
dainomis ir puikiomis melodi
jomis, po vadovyste Mrs. Alt-N 
schuler. ‘ !

Taipgi didžiulis Aido Cho
ras sudainuos eilę dainų, po j ! 
vadovyste Walter Gugas.

Tai, kaip matome, kad tu-j;! 
rėsime nepaprastą koncertą iri;' 
balių. Parengimas įvyks va-j 
sario 11 d., buvusioj Lietuvių! 
Svetainėje, ant 25th ir Ver-Į 
nor. Pradžia nuo 5 vai. po: ; 
pietų. j Į

Laisvės suvažiavimą, sausio 
28 d., detroitiečiai simpatikai 
sveikino su aukomis šie drau
gai ir draugės. Po $2: dr. Pa- 
levičius, K. Ramanauskas, Pe
tronė Jakštienė. Po $1 auka
vo: A. Litvinienė, M. Andriu
lienė, J. Nausėda, F. D. Stak- 
vel, J. Gugas, A. Vaidžiulis, 
J. M. Al vi n ai ir Stasys Tvari- 
jonas. $7, atsinaujino du Lais
vės skaitytojai $13. Viso nuo 
detroitiečių $33 Laisvės suva
žiavimui. Ačiū už aukas ir 
dienraščio Laisvės paramą.

J. Alvinas.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6728.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Iš senų 
naujus 

| lūs ir 
k sudarau 
K rikoniškais. Rei- 
9 kalui esant ir 
W padidinu tokio 

dydžio, kokio pa- 
u geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupieštam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius
Drs. Stenger & Stenger 

Optometrists 
394-398 BROADWAY 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. ST. 2-8342

F. W. Shaliiis

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Patricia Schroder, 4 rųety, 
buvo ištikta vaikų paralyžiaus. 
Ji laimingai pasveikus dėka 
National Foundation for In
fantile Paralysis pagalbai, da
bar dalyvauja vajuje sukelti 
pinigų pagalbai kitų. Ji prii
ma $1,617 čekį iš Nacionalės 
Jūrininkų Unijos porto agen
to Joseph Stack, jūrininkų su
dėtas aukas tam tikslui. De
šimtukų vajus kovai prieš vai
kų paralyžių tęsis iki šio mė
nesio 15-tos.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkaa

411 Grand St Brooklyn

NOTARY
PUBLIC

(SIIALINSKAS)

Funeral Home
i

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

S
-A CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 
žY Į tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
ffil J garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS 

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

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

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

(Jsist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

★

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

’-‘Mr-r■ > T*‘
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Kaip Vokiečiai Sunaiki
no Pakuoniu Miestelį

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kai privažiavo ir prie baž
nyčios. Jie nepadegė akme
ninių jos sienų. Jie pakasė 
po ja dinamito ir susprog-; 
dino bažnyčių.

Alena Kalauskiene, 70 
metų amžiaus, mėgino išsi
vesti savo karvę iš degan
čio tvarto. Vokietys auto
matininkas kumščiu per
kirto senelę ant žemės ir 
peršovė.

Ona Razikiene ir jaunas 
jos sūnus norėjo išgelbėti 
savo arklį. Nacis automati
ninkas nušovė motinų ir pa
vojingai sužeidė jos sūnų.

Raudonosios Armijos ka
riai pamatė gaisra ir sku
bėjo žmonėms pagalbon. 
Būrelis valstiečių bėgo pasi
slėpti nuo kryžiškos šovinių 
ugnies. Vokiečiai nušovė 14 
žmonių, nepaspėjusių pasi
slėpti. Tarp nušautųjų buvo 
miestelio gyventojai G. Ka-' 
zakevičius, Čepėnas, Gar- 
miūtė ir Gleliuvaitė.

Vokiečiai automatininkai 
jau bėgo į ta vieta, kur žmo-' 
nes buvo pasislėpę, norėda-. 
mi juos rankinėmis grana
tomis sudraskyti, bet čia vėl > 
pasirodė Raudonosios Armi-! 
jos kareiviai gatvėse. Vo-į 
kiečiai automatininkai tad i 
sušoko į savo tankus ir me-' 
tesi bėgti. Besislapstų žmo-I 
nės buvo išgelbėti, bet mies
telis sudegė. __
GRAMZDINA VOKIEČIŲ LAI

VUS TIES DANCIGU
Maskva. — Sovietų lakū

nai puolė karinius vokiečių 
laivus Dancigo Įlankoj, pie
tinėje Baltijos Jūros užla
joj; nuskandino tris nacių 
transporto laivus ir viena' 
žibalinį laivų, viso 24,000 to
nų įtalpos.

BUDAPEŠTE SUIMTA DAR 
TŪKSTANČIAI FAŠISTU
Maskva. — Naikindami 

apsuptus vokiečius ir veng
rus vakarinėje dalyje Buda
pešto, Vengrijos sostamies- 
čio, raudonarmiečiai per- 
dienų užėmė dar 12 blokų i 
namų ir suėmė 2,890 priešų ' 
kareivių ir oficierių.

PRIMETA WILLIAMSUI I 
KOMUNIZMĄ

Washington. — Kai kurie 
sėnatinės komisijos nariai i 
užreiškė, kad Aubrey W. I 
Williams negalįs tapti far- 
mų sričių elektrinimo admi
nistratorium, kaip kad ski
ria prez. Rooseveltas. Jie 
pasakojo, kad Williams, bu
vęs Nacionalio Jaunimo 
Kongreso galva, esųs komu-' 
nistas. Williams atsakė, kad 
jis niekuomet nebuvo ir nė
ra komunistas.

Bataane Japonai “Partiza
niškai” Ginsis

Japonijos radijas sakė, 
kad amerikiečių apsupti ja
ponai Luzono pussalyje Ba
taane, į vakarus nuo Mani
jos, girdi, partizaniškai gin
sis.

Frankforto - Kuestrino 
fronte, linkui Berlyno, Rau
donoji Armija užvaldė ryti
nius Odro upės krantus per 
75 amerikines myliąs.

Trečioji Amerikos armija 
dar pamuše vokiečius atgal 
ir persikėlė per Sour ir Our 
upes £2 mylių ilgio frontu.

Maniloj apsupti japonai 
sudegino ketvirtainę mylių 
namų bizniškame miesto 
centre.

Matomai pro išgriautą sieną, Amerikos kariškiai at
sargiai eina pirmyn gatve miestelio Wiltz, Luxem
bourg, jieškodami pasislėpusiu nacių šaulių. Miestelis 
jau antru kartu išlaisvinamas nuo nacių. Naciai jį buvo 
atsigriebę kontr-ofensyve.

Biskis Įspūdžių iš Lais
vės Suvažiavimo

Sekmadieni, sausio 28 d. 
teko būti, kaipo atstovui nuo 
LLD 2 kuopos, Laisves dali
ninkų suvažiavime. Nebuvau 
buvęs Brooklyne jau daugiau, 
kaip 10 metų. Tikrai buvo ma
lonu pas brooklyniečius apsi
lankyti. Cibulskienė puolė į 
glėbį pasisveikinti, tai seniai 
pažįstama draugė, dar nuo 
1915 m.; Rockforde kartu lo
šėme veikalą “Nihilistai.” Ji 
papasakojo, kokia skaudi ne
laimė patiko jos vyrą Petrą 
Cibulskų, — kitas darbininkas 
darbo uždegė jo drabužius ir 
jis baisiai apdegė. Tai atsiti
ko gegužės 4 d., 1944. Drau
gas vos gyvas išliko, dabar jau 
gerai ąpgijęs, bet nežinia, ar 
kada jis galės dirbti. Reiškiu 
jiems gilią užuojautą.

Sveikinuosi su dr. J. J. Kas-, 
kiaučium. Jis tuojau prakalba 
Rokiškio tarmėj, čia supažin
dina su dd. K. čiurliu ir P. 
Janiūnu iš Bayonnės, kurie, 
pasirodo, iš Virbališkių sod
žiaus, kur kartu 1905 metais 
gyvulius ganėme. Virbališkių 
sodžius turėjo 30 valakų gy
ventoją, kurį vokiečiai ir Pir
mame; Pasauliniame Kare su
degino. Man teko matyti sod
žiaus vietoj nuodėguliai 1921 
metaiš.

Vos spėjau pasisveikinti su 
Laisvės štabo nekurtais na
riais, kaip pirmininkas šaukia 
jau prie tvarkos ir atidaro su
važiavimą. Ir štai mus: iš 
Mass, valstijos — J. J. Bakšį 
ir mane išrenka pirmsėdžiau- 
ti, tai jau didelis bešališku
mas ir didis Mass, atstovų pa
gerbimas. Bet mes nepažįsta
me daug dalyvių, kurie dau
giausiai vietiniai. Laimė, kad i
direktorių sekretorė yra gabi 
drg. — Eva Mizarienė, tai ji 
mums, kaip kokis “supliorius” 
įvardino visų vardus, norinčių 
gautil balso.

Laisvės gaspadorius P. Buk- 
nys ne vien rūpinasi gerai 
dienraščio reikalais, bet jis pa
sirūpino, kur gauti užkandžių 
pietų metų iš toliau atvyku
sioms. Bendrai, 
yra nepaprastai svetingi drau
gai, už tai ir Laisvės bankiete 
nesutelpa svečiai prie pirmų 
stalų. Taigi, suvažiavimas ir 
bankietas pavyko gerai, gavo
me malonių įspūdžių.

D. J.

Newark, N. J.
Mirė Bronius Diržinauskas, 

50 metų amžiaus, gyvenęs 562 
E. Ferry St., Newarke. Pašar
votas pas Galenti Funeral 
Horrte, kampas Walnut ir Paci
fic Sts. Bus palaidotas šešta
dienį, vasario 10-tą, 10 vai. ry
te į Moly Cross kapines,. Ar
lington, N. J. Paliko nuliūdime 
sūnų Bronių, kuris tarnauja 
laivyne. Draugas Diržinauskas 
buvo LDS ir ALDLD narys.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
EASTON, PA.

ALDLD 13 kp. ruošia prakalbas, 
vasario 11 d., 2:30 vai. dieną. Kai- 
liasįuvių Salėje, 429 Northampton 
St, Kalbės D. M. Šolomskas, Lite
ratūros Draugijos Centro Sekr. 
Kviečiame visus dalyvauti, išgirsti 
svarbias, įdomias prakalmas.

(33-34)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. vasario, 6 v. v., 735 Fair
mount Ave. —- Sekr. Šmitienė.

(33-34)

MONTELLO, MASS.
Ekstra! Vasario 11 d., 3 vai. die

ną, ALDLD 6 kp. turės parengimą 
Lietė Taut. Namo salėje. Bus pas
kaita ir debatai. Drg. D. G. Jusius 
iš Bostono duos įdomią paskaitą; 
po paskaitos prasidės debatai temo
je: "Pripažinta, kad kareiviškas 
mokslas jaunuoliams turi būti pri
verstinas.” Kviečiame lietuvius 
skaitlingai dalyvauti. — Rengėjai.

(33-34)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 11 d., 2 
vai. dieną. 143 Pierce St. Nariams 
žinoma, kad kuopa rengia prakal
bas 18 d. vasario, ’ tad draugai ne
pavėluokite dalyvauti susirinkime. 
-- L. T. (33-34)

LAWRENCE, MASS.
Skubus pranešimas. — Prašome 

vietinių lietuvių aukoti senų drabu
žių ir avalinės (drabužiai turi būti 
išvalyti), taipgi galite prisidėti fi
nansiniai prie persiuntimo lėšų. At
neškite dovanas sekamu antrašu: 
B. Chulada, 164 Park St. Galite ir 
pranešti atvirute, kad turite ką 
nors aukoti, tai mes atsilankysime 
pas jus, nes mes jau išsiuntėm 700 
svarų, tad norime vėl tiek pat ar 
daugiau išsiųsti, nes yra skubus rei
kalas gelbėti mūsų brangią Lietu- 
bą. — Kom. (32-33)

LINDE nŲnTj.
Lindeno Lietuvių Cen tralinis Ko

mitetas rengia parengimą, Vasario 
11 d., 4 vai. dieną. Lietuvių Laisvės 
Parke, 340 Mitchell Ave. BušP graži 
programa, taipgi bus parduodama 
Karo Bonai. Kviečiame visus daly
vauti. (32-33)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 11 d., 29 Endicott St., 11 
vai. ryto. Malonėkite visi dalyvauti. 
Labai svarbu kiekvienam tuoj užsi
mokėti metinę duoklę, draugai ne
vilkinkite, jog visvien reikės mo
kėt. — J. M. Lukas, sekr. (32-33) 

ELIZABETH, N. J.
Vasario 10 d., šeštad. vakare 

įvyks vajininkų balius. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės draugus da
lyvauti šiame baliuje. Kai buvome 
surengę balių Kliube, vajaus pra-

brooklyniečiai džioje, tai buvo labai pasekmingas
ir tokiu būdu mudu su draugu Geo. 
Kudirka likome pirmoj vietoj. Tai 
dabar mudu ir jūsų nepamirštame. 
Laisvės skaitytojai ir pritarėjai, 
malonėkite dalyvauti. Bus ir dd. P. 
Buknys, pasakys gerų žinių. Būki
te Kliube, 408 Court St. A. ' Stri- 
peika ir Geo. Kudirka. (32-33)

ELIZABETH, N. J.
Svarbus lietuvių susirinkimas ir 

prakalbos įvyks vasario 11 d., 2 v. 
dieną, Liberty Hali, 269-73 Second 
Street, Elizabeth, N. J. Kalbės An
tanas Bimba, dienraščio Laisvės 
red. iš Brooklyno. įžanga veltui. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti, išgirsti padėtį ir pastan
gas dabartinio karo ir kitus svar
bius dalykus. Kviečia Liet. Prog. 
Organizacijos. (32-33)

CLIFFSIDE, N. J.
Nedėldienį, 11 d. vasario, 1945 m. 

įvyks prakalbos temoje “Moters ro
lė darbininkų progresyvčse organi
zacijose.” Prakalbos įvyks 324 An
derson Ave., kamp. Cliff St. i Pra
kalbą sakys angliškai moteris Ma- 
rusė Prichodova. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Rengia IWO 3118 Skyr. Kvie
čiame visus atsilankyti.

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

DALIES LAIKO 
DARBININKAI

Iki 30 Valandų j Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIŲ 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE
631 CENTRAL AVENUE. 

CARLSTADT, N. J.
(40)

Reikia Paprastų Darbininkų ; Nuolatinis Dar
bas. 8t»c j valandą. 40 valandų savaite. Lai

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

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

. (33)

ATAKA
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

tis ir sumišusiai kažką veb
leno. Paklaustas priėjusio 
prie jo raudonarmiečio, aiš
kinosi esąs paklydęs miške. 
Žvalgai sugautą belaisvį 
nuvedė Į štabą.

Žygiuoti per mišką neil
gai teko. Nepertoliausia 
plento buvo gautas įsaky
mas sustoti jėgų pergrupa
vimui, nes pabėgusių maši
nomis neskaitlingų vokiečių 
grupių neįmanoma buvo pa
sivyti pėsčiomis.

J. Karosas.

Wilkes-Barre, Pa.
Laisvės 28 numeryje tilpo 

aukavusių vardai, bet ten pra
leista dd. Jono Zdanio ir Ma
rės Navašinskienės vardai, ku
rie aukavo po $1. Klaidą pa
taisau ir atsiprašau.

Senas Wilkesbarrietis.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 11 d. pas dd. Gluoksnius, 
1256 Diamond . Avė., 2 vai. dieną. 
Draugai, dalyvaukite, nes yra svar
bių dalykų apsvarstyti, turime ge
rai prisirengti prie prakalbų, ku
rios įvyks 18 d. kovo, kalbės drg. 
A. Bimba. Taipgi draugai, kurio ne
užsimokėjote duokles 1945 metams, 
būtų gerai, kad padarytumėt tą 
šiame susirinkime. — P. Šlekaitis, 
sekr. (33-34)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas 

įvyks- vasario 9 d. Liet, salėje. Vi
sus narius kviečiame dalyvauti. Ne
pamirškime gauti ir naujų' aplikan- 
tų. J. K. Navalinskienė, prot. rast.

(32-33)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Applegarth Hotel su 

gėrimų leidimu (license) ir 10 ake- 
rių 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, žeme gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna Warwick, 
Applegarth Hotel, Applcgart & pro
spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hitghtstown 135-R-l.

(31-37)

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi įvairių mlnoralių 
druskų h- Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą1, 
arba $2.00 už V2 galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimoky
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTOMOTIVE MAŠINISTAS
TAIPGI VYRAI 

MOKYTIS PRIE AUTOMOTIVE 
DALIŲ IR CARBURETOR BIZNIO 

POKARINIS DARBAS 
PASTOVUS DARBAS

IR GERA ALGA 
KREIPKITĖS Į

M & G AUTO SUPPLIES, Inc.
*504 BERGEN AVE., 
JERSEY CITY, N. J. 

PRISILAIKOMA W. M. C. 
TAISYKLIŲ.

(33)

REIKALINGI DARBININKAI
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY 
gera Alga. 

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI

M. B. MFG. CO.
260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

(38)

SUPERINTENDENT
Vedęs, pavienys, mažas, ramus būdinkas, 
self service eleveiteris, anglis, maži pataisy
mai, gera alga, 3 kambariai, gesas ir elektra.

TELEFONAS CHELSEA 3-2378. 
___________________________________________ (33)

REIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI. 
Nereikalaujama Išsilavinimo. 

POKARINĖ ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO. 

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(42)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

TROKŲ VAIRUOTOJAMS
KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS.. 

PHILADELPHIA, PA.
__________________________________ (34)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

TU/zC į Valanda Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

I Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

VYRUS
Lengvam Fabriko Darbui. 

NUOLAT.

KASTENHUBER & 
LEHRFELD 

32 FLUSHING AVE. 
BROOKLYN.

___________________________________________ (33)

VYRAI
Abelnam Darbui 

PIENO GAMINIŲ FABRIKUI 
Patyrimo pageidaujama, tačiau nėra 

reikalinga.
DAIRYMEN’S LEAGUE 

19TH ST. & AVENUE B 
MANHATTAN 

GRAMERCY 5-5008.
(36)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(31)

VYRAI
NELAVINTI FABRIKO 

DARBININKAI 
Taipgi 

PEČKURIAI
Perkuriu 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)

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER!

BOY WAR BONDS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
Kodėl nesimokyti linksmą 

GERAI APMOKAMĄ AMATĄ?
MES IŠMOKINSIME TAVE 

POPIERINIŲ PATTERN LANKSTYMO
Jums bus UŽMOKĖTA laike mokinimosi.

PUIKIAUSI UŽDARBIAI
TOS KURIOS TURI GABUMŲ 

Šviesios, linksmos aplinkybės 
Patogi Transportacija

CONDE NAST PUBLICATIONS
114 East 32nd Street (Hoorn 401) 

(Tarpe Park & Lexington Avės., N. Y. C.)
♦ (37)

MERGINOS
LENGVAS ŠVARUS 

DARBAS
LINKSMOS DARBO

SĄLYGOS 
VAISTŲ IR 

KOSMETIKŲ 
DIRBTUVĖJE

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI 

NĖRA NAKTINIO 
DARBO

LORR LABORATORIES
200 GODWIN AVE., 
PATERSON, N. J. 
Reikalingas Paliuosavimo

Pareiškimas. epų

TYPISTS
JAUNA

Linksmos Darbo Siį lygos
Bonai Prisideda Prie Algos

PROGA PAKILIMAMS
30 ROCKEFELLER PLAZA 

47-tos Lubos
_________________________________________ (X)

MERGINOS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Abelnas Raštinės Darbas 
Accounting Departmente 

ŠIEK-TIEK TYPING
5 DIENŲ SAVAITĖ 

PUIKIAUSIA PROGA. 
KOSMETIKŲ PIRMA 

Kreipkitės ant 47-tų Lubų 
30 ROCKEFELLER PLAZA

(X)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
P ATY RIM AS NEREIKA LING AS 

GERA ALGA

J & M DISTRIBUTING CO. 
206 BROADWAY. BROOKLYN.

■ (35)

MERGINOS—MOTERYS
Sustatymui smulkių žaislų. Lengvus, linksmas 
fabriko darbas. 5% dienos, 48 valandų.

$28.60 pradžiai. Proga pakilimui.

WRIGLEY BROS.
39 West 19th St.

Tarpe 5th & f>th Avės.
.(35)

MERGINOS & MOTERYS
Bile amžiaus; pastovus pokarinis darbas, 
darbas nuo kavalkų išimtinai ; 40 valandų 

savaitė. Mr. Baldwin, 106 John St.,
Gale Bridge St., Brooklyn.

TRIANGLE*’ 5-2395.
..(38)

MOTERYS
t

Taikymo Rūmui
Pakavimo Rūmui 

PATYRUSIOS IR BE PATYRIMO
CY JOHNS & CO.
73 GREENE ST., 

CITY
...........................  (33)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Pagelbininkai sandėlyje vadovaujančios ! 
wholesale liquor firmos. Dieniniai ir naktį- ■ 
niai šiftai. 40 valandų savaitė. Laikas ir ' 
pusė už viršlaikius. Nuolat. Puikiausia |k>- 
karinč ateitis. Prisilaikoma WMC taisyklių.

Kreipkitės po 11 A.M. pas Mr. Mullen j
GALSWORTHY, INC., 

414 Elizabeth Ave., 
Newark. N. J.

(35)

VYRAI
Patyrę, medžio išdirbinių fabrii.ui. Nuolati

nis darbas. 55 valandos. $40.63 pradžiai.
Proga pakilimams.

WRIGLEY BROS. 
39 West 19th St. 

Tarpe Gth & 6th Avės.
*(35)

BERNIUKAS 16-20
Pagelbėjimui Showroomc, 

mokytis oriental rug biznio;
PAKILIMAI

PLAZA 5-7752
(34)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(37)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STENOGRAFĖS
KAŠTŲ RAŠTININKES

Comptometer Operatorės
Puikiausios Darbo Sąlygos 

POKARINĖS PROGOS
Pasitarimai vien tik rytais.

PRISILAIKOMA 
WMC TAISYKLIŲ

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

(33) 
_________________ ____ ____________________M

MERGINOS
PASIUNTINĖS OFISO RAŠTININKĖS 

LINKSMOS APLINKYBĖS 
Progos Pakilimams

Kreipkitės ant 47-tų lubų 
R C A BLOG.

30 ROCKEFELLER PLAZA, N. Y.
___________________________________ (33)

Reikalingos Darbininkes
BE PATYRIMO

PRIE COSTUME JEWELRY
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

M. B. MFG. CO.
260 Wallabout St., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS
RAŠTINĖS DARBAS

Nereikia Patyrimo
GERA ALGA

GREITI PAKILIMAI
NUOLAT.

EMPIRE TRUST CO.
Room 301

120 BROADWAY (arti Wall)
____________ 1____________ !»>

MERGINOS--MOTERYS
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME, 
MODERNINIAME FABRIKE

GENERAL 
ELECTRIC 

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

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

MERGINOS—MOTERYS
Švarus, lengvas fabriko darbas
PILNAM IR DALIAI LAIKO

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
WESLEY & WINTER

1026 W. Elizabeth Ave., Linden, N. J.

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.
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NpwYork(k<zW/zfei7lnlot
Graži Parama

Antradienį užėjo į Laisvės 
raštinę mūsų kaimynas, new- 
york ietis Adomas Stankevi
čius, atsisėdo prie raštinės sta
lo ir padėjo pluoštą pinigų, 
“štai,” jis sako, “$6.50 už at
naujinimą prenumeratos, $5 
dienraščio Laisvės reikalams, 
$5 Lietuvos žmonėms. . . Nors 
esu sulaukęs daug metų ir ži
nau, kad nebematysiu Tarybi
nės Lietuvos, vis vien noriu 
kaip nors prisidėti su maža 
pagalba, tai prašau priimti 
mano penkinę. . . žinoma, ne
galima pamiršti ir mūsų bran
gaus dienraščio Laisvės.”

Širdingai tariame ačiū už! 
gražias aukas!

i L. K.

Stasys Navickas Par
vyko iš Pacifiko

Brooklyne viešėjo kareivis 
Stasys Navickas, iš (Paterson, 
N. J., tik ką parvykęs iš ko
vų Pacifiko salose, kur yra 
ištarnavęs 27 mėnesius. Sve
čias gerai išrodo ir ruošiasi 
vėl grįžti kovoti, kaip jis sa
ko, kol priešas nebus galuti
nai sutriuškintas.

Rep.

Nuteisė Cigaretų 
Kainu Sukčius

_______ Į

Samuel Gellard, 49 m., ir 
Samuel Kessler, 47 m., teisme; 
pripažinti kaltais sukčiavime! 
cigaretų kainų. Jiems bausmes! 
paskirs vasario 21-mą.

Gellard gyveno 625 Elwell 
Crescent, Forest Hills, o Kess
ler — 30-34 Brighton 7th St., 
Brooklyne. Biznį jiedu vedę iš j 
New Yorko, 226 W. 42nd St.' 
Gellard buvęs vedėju, o Kess
ler pardavinėtoju.

Kaip liudyta prieš juos teis
me, tai jie telefonais ir visaip! 
kaip įtikinėdavę, kad per juos 
geriausia proga pasiųsti užjū
riuose esantiems kariškiams 
cigaretų. Tačiau jie imdavę 
po $75 iki $98 už 1,000 ci
garetų, kuomet tuo pat laiku 
visur kitur parduodavo tūks
tantį už $50. Bėgiu trijų mė
nesių tuo būdu jie susižėrę 
$11,000 ekstra pinigų nuo ka
riškių šeimų ir draugų. O gar
sinęs!, kad jie karių šeimoms 
darą specialį patarnavimą, 
būk vyriausybė remianti jų 
darbą, kaipo paramą karui.

Šiltas Oras Pagerino 
Atvežimą Produktų
Kuras ir maisto produktai 

šiomis dienomis miestan atve
žami didesniais kiekiais. Už 
tai kredituojama pagerėjęs 
oras. Daugelis įšalusių, užsnig
tų vežimų atliuosuojama ir vi
si traukiniai geriau kursuoja.

Laisvės Bazaras
Įvyks i

Kovo-March 16, 17 ir 18
----     —  . .—.—L--------------------------- J
Visas Tris Dienas Su Dainy Programa

Bus

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

RUOŠKIMĖS LAISVĖS BAZARUI

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

Liet. Komunistai Energingai 
Darbuosis R. Kryžiaus Vajuje

Karo frontams plintant, juo
se veiksmams smaukė j ant, vi
sokeriopa parama Raudonojo 
Kryžiaus darbams yra viena iš 
vyriausių mūsų pareigų. Taip 
išsireiškė lietuviai komunistai 
savo kliubo susirinkime perei
tą antradienį. Ir ne vien tik 
išsireiškė, bet 12 narių užsi
rašė rinkti aukas ateinančia
me finansiniame vajuje. Tai 
didelis skaičius iš vieno su
sirinkimo. Jis juo didesnis 
tuomi, kad didžiuma komunis
tų turi galybes įvairių kitų vi
suomeniškų pareigų.

Nėra abejonės, kad ir kitos 
lietuvių organizacijos atliks 
savo pareigą ir kad sekamuo
se susirinkimuose jau galėsi
me pasidžiaugti pradžia dar
bo.

Raudonojo Kryžiaus Karo 
Fondo vajus prasidės kovo 1- 
mą, lygiai už trejetos savai
čių. Bus veikiama visokiais 
būdais. Renkama aukos po na
mus, teatruose, organizacijo
se, įstaigose.

Ypatingai daug svarbos de
dama į lankymą žmonių jų 
namuose. Karo laimėjimas, iš
saugojimas juo daugiau gy
vasčių, pagelbėjimas grįžtan
tiems sužeistiems yra visų 
krašto gyventojų reikalas. Tad 
bus raginama, kad visi ame
rikiečiai prisidėtų pagal ge

Balsuosime Policistų ir 
Gaisragesiy Algų 
'j Klausimą

Miesto Taryba savo posėdy
je pereitą antradienį nubalsa
vo leisti balsuotojų referendu
mui policistams ir gaisrage- 
siams algų pakėlimo klausi
mą. Jeigu valstijos seimelis 
užgirs, referendumas eis bal
savimui laike ateinančio ru
dens rinkimų, kada rinksime 
majorą ir kitus miesto virši
ninkus.

Pasiūlyme reikalaujama a- 
biejii departmentų tarnauto
jams pridėti po $450 per me
tus. Už pakėlimą algos balsa
vo 15 tarybininkų, prieš 2.

Žuvininkai Prašė Mėsos
Apie trys šimtai komercinių 

žuvininkų įteikė Kainų Admi
nistracijai jTrašymą daugiau 
raudonųjų punktų. Jie sako, 
kad išlaikymui jų darbe rei
kalingos pajėgos jie turėtų 
gauti po 17.5 punktus dienai. 
Dabar pareina po 3.2 punk
tus.

Berniukų Skautų organiza
cija šiemet paaugus 15.7. Vi
sokie patrijotiški darbai, ku
riuose skautai labai aktyvūs, 
padeda organizacijos augi
mui.

riausią išgalę. O pasiekti dau
giausia žmonių galima jų pa
čių namuose.
Turėsime Apšvietus Vakarus

Dėl daugelio kitų darbų, 
mūsų savišvietos darbas buvo 
lyg ir atidėtas. Ypatingai mus 
ilgai kankino rinkimai — ne 
valdžios rinkimai, bet savo 
valdybos. Draugas Petras šo- 
lomskas, per arti 5 metus ge
rai vedęs kliubo finansus, at
sisakė. Bandėm draftuoti, bet 
ir draftas negelbėjo, reikala
vo darbo pakaitos. Kas dary
ti, reikia draugą atleisti. Ta
čiau ir kitas gauti nelengva. 
Vieni perdaug užkrauti kito
mis pareigomis, kitų vakari
nės darbo valandos neleidžia 
lankyti susirinkimų, treti, 
jaunesnieji kliubo nariai, ne
drįsta imti atsakomybės. Tai
gi, rinkimus turėjome net per 
tris susirinkimus. Vienok per
eitą susirinkimą rinkimus jau 
baigėme. Prie to, išrinkta ko
misija savišvietos darbui pra
vesti. Tad sekamame susirin
kime trumpai atliksime biznio 
reikalus ir turėsime diskusijas 
svarbiais bėgamais klausimais.

Kliubo nariai prašomi įsitė- 
myti, jog susirinkimų dienos 
perkeltos iš pirmadienio į pir
mą antradienį mėnesio.

L. K. N.

Anglies Trūksta, -- Dar
bininkas Vos Nepa- 

skendo Anglyje
Iškasta anglis, kaip ir smė

lis, — nepasi|ikėtina. Supiltas 
70 pėdų aukščio anglies kal
nas Serota Brothers Coal Co. 
sandėlyje, 1469 Utica Ave., 
Brooklyne, vos nepalaidojo 
David Lawrence, 28 metų dar
bininką, pereitą antradienį.

Darbininkai susirinko vežti 
anglies kostumeriams. Atida
rė liuktus prileisti trokųs ang
lies, bet anglis neslenka, su
šalus. Du darbininkai su špa
tais užlipo viršun anglies kas
ti. Staiga anglis pasileido že
myn ir bematant vieną iš jų, 
Lawrence, įsiurbė į save. Vie
nu tarpu jo galva buvo užpil
ta 6 coliais anglies. Jo drau
gams pavyko nuo galvos ang
lį prašalinti ir galvos tolesnei 
apsaugai užmauti ant galvos 
bačką.

Lawrence ištraukimui iš 
anglies vyrai darbavosi virš 
valandą laiko, iš apačios iš
leido 50 tonų anglies ir tik ta
da jį su virve iškėlė iš sandė
lio.

Saliamonas Damijonai
tis Ligoninėje

Atkočaičio kriaučių šapos 
čėrmonas, Juozas Zabaraus- 
kas gavo pranešimą laišku, 
kad sausio 31 d. Saliamonas 
Damijonaitis eidamas pasly
do ir nusilaužė koją. Dabar jis 
randasi St. Catherine ligoni
nėje, Brooklyne.

J. N.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO LLD 1-MOS 

KUOPOS NARIAMS 
sirinkimas įvyks ketvirtadieni, va
sario 8-tą, 7:30 vai. vakaro, 419 
Lorimer St. Visi nariai dalyvaukit 
ir atsiveskite savo draugus bei pa
žįstamus įrašyt į LLD. Katrie dar 
nesate mokėję duokles, malonėkite 
užsimokėti. Pinigai yra labai reika
lingi išleidimui knygų ir trimėnesi- 
nio žurnalo Šviesos. — 1 kp. org.

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

Tarp lietuvių
Milda ir Alex Seiliai susi

laukė sūnelio. Jam duota var
das Stanley. Scilių šeima gy
vena 60 Doscher St., Brook
lyne, tuose pat namuose su 
Mildos tėvais, Stasiu ir Vikto
rija Brusokais. Jie džiaugiasi 
anūku kartu su jo tėvais. Bru- 
sokas negali sulaukti, kol jis 
su savo brangvardžiu galės 
susikalbėti ir gaspadorystę ei
damas turės talkininką su jo 
begaliniais klausimais.

★ ★ ★
Mr. ir Mrs. Medeimio grįžo 

iš medaus mėnesio, kurį jie
du praleido Floridoj. Kelionė, 
sako jie, dabar sunki, o ir ten 
nuvažiavus sunku gauti kam
barių. Jie mano, jog dėl trum
po laiko neapsimoka tas ke
lionės ir kambarių jieškojimo 
vargas, šiaip jau įdomu pa
matyti skirtingas kraštas ir 
šilta, gražu pasimaudyti, ka
da čionai žmonės kalena dan
timis iš šalčio.

★ ★ ★
Matilda Steponavičienė pa

slydo ir, krisdama, skaudžiai 
susižeidė ranką.

Smaižiūnas, gyvenantis ant 
Glenmore Avė., taipgi susižei
dė ranką, puldamas nuo pa
slydimo.

Mr. ir Mrs. Pijus ir Ona Mi- 
čiuliai, žinomieji kriaučių ša
pos savininkai, šiomis dieno
mis labai linksmi. Jų duktė, 
Mrs. I’amigritik (malonės at
leisti, jei pavardę netikrai pa
duodu, kadangi rašytos pa
vardės nemačiau) susilaukė 
dukrelės.

★ ★ ★
Pereitą šeštadienį Susivieni

jimo 52-ra kuopa buvo suren
gus gerą vakarienę.

★ ★ ★
Bertha Glaveckas jau seno

kai išsimokino plaukų dabin- 
toja-garbiniuotoja, bet plates
nei praktikai įsigyti dirbo pas 
kitus. Dabar atsidarė savo 

I Beauty Shop, Far Rockaway.
★ ★ ★

Petras Stalionis, vaistinin
kas, šiuo tarpu randasi tarny
boje kur nors ant jūrų. Savo 
motinai trumpai atrašė, jog 
jaučiasi gerai. Paprašė nesirū
pinti, jei kada ilgiau užtrun
ka jo laiškai. Jisai pats labai 
išsiilgęs namiškių ir laiškų. Jo 
tarnybinėse sąlygose laiškai 
nespėja pasivyti .

Baigiant, noriu palinkėti vi
siems ligoniams pasveikti, 
naujiems tėvams laimingai 
auklėti mažyčius, profesijoj ir 
karinėj tarnyboj ' geriausios 
kloties., O. Y.

Sunkus darbas šaltyje ir 
atvirame ore daugiau alkina 
žmogų už dirbantį viduje ir 
lengvesnį darbą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALUS dėl Balių, Koncertų, Banketų'.
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
stalčius su naujausiais Įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave

Tel. eTagg 2-8842

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

159 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-869£

Tysliava Užsimanė 
Pasipinigaut

Praeitą penktadienį įvyko
Liet. Atletų Kliubo susirinki
mas. šį kartą narių dalyvavo 
gerokas skaičius, bet visgi ga
lėjo būti daugiau. Kažin ko
dėl nekurie nariai nepasirodo 
mitinge per ištisus metus. Juk 
tai yra mūsų pačių organiza
cija ir turėtų jos reikalai vi
siems rūpėti.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja išdavė raportą už paskuti
nius 6 mėnesius praeitų metų. 
Pranešė, kad knygos vedamos 
geroj tvarkoj. Pirmininkas Pe
tersonas pranešė, kaip daly
kai yra su gavimu pilnų “lais- 
nių” kliubo barui. Jis sake, 
kad ne taip lengvai viskas ei
na, kaip buvo manyta. Valdy
bai reikėjo iš darbo išlikti ir 
važiuoti, kur buvo šaukiami, 
atsakinėti ant įvairiausių klau
simų. Visgi yra viltis, kad apie 
.1 kovo kliubas turės jau pil
nas “laisncs” pardavinėjimui 
visokių gėrimų.

Keisčiausias dalykas šiame 
susirinkime buvo, tai “Vieny
bės” redaktoriaus Tysliavos 
laiškas. Tame laiške rašoma, 
kad jau suėjo 10 metų, kaip 
Tysliava red aktoriau j a Vieny
bėj, todėl, laiške sakoma, jū
sų kultūrinė organizacija ne
atsisakys pasveikinti Tysliava 
su dešimke... Nuo metų po 
dolerį! Toliau sako, kad tuoj 
bus išleista “knyga,” kurioj 
bus įdėtas jūsų organizacijos 
vardas. Po laišku pasirašo, ro
dos, trys Tysliavos draugai 
(ponai, žinoma). Dar laiškas 
nebuvo11 baigtas skaityti, kaip 
pakilo apie tuzinas rankų.: 
prašau balso! Pirmiausiai kal
bėjo kliubietis K. Jisai sako: 
“Vyrai, aš prie kriaučių dir
bu jau 25 metai, todėl, ar ne
galėtumėte ir mane paremti su 
dvidešimts penkine?...” To
liau jisai smerkė tokią Tys
liavos drąsą prašyti organi
zacijas . paramos sau* kaipo 
asmeniui, tik todėl, km j'sai 
Vienybėj išdirbo 10 mitų, šis 
narys nemažai ir prijuokino 
klausytojus. Kitas narys nu
rodė Tysliavos politini “nugar
kaulį,” girdi, jisai eina prieš 
visas kitas partijas arba srio- 
ves; pasiliko vienas politinėj 
dirvoj ir ve, matote, prašo, 

I kad mes duotume jam 10 dc- 
j lerių. . .

Pirmininkas, maty d amas, 
1 kad veik visi ten esanti nariai 
■ nori balso, ir, kaip matėsi, 
vargiai nors vienas būtų kal
bėjęs už davimą Vienybes re
daktoriui dešimtinės. — paė
męs balsą pasakė, kad. kaip

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į VF vakare 

Penktadieniais uždaryta
r::.. ..  ’■  ~ ■

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kalnios 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «. N. Y. 
GERAI PATYRĘ BARBERIA1 

matosi, kils ilgos diskusijos, | 
tedėl aš paaiškinsiu, kaip ias| 
viskas yra. Girdi, aš sutikau j 
vieną iš tų Tysliavos komitete j 
narių, kuris man pasakė, jog 
jie įdėjo Vienybės kui.certo 
programon kliubo skelbimą 
(nesiklausę! — Kl.) ir už jį 
kliubas teiksis užmokėti 10 
doleriu. Po šio paaiškinimo 
vienas kitas išsitarė, kad ne
mandagu nesiklausus dėt skel-, 
b.iną, o paskui reikalaut net j

MUZIKALI? KOMEDIJA

"Kuprotas Oželis" 
(Operete)

Vaidins Filrnos Aktoriai Rengia L.D.S. 50 Kuopa

Įvyks Sekmadienį, Vasario 11 February
LABOR PARTY HALL

4714 — 5th Avenue Brooklyn, N. Y.
(tarpe 47th & 48th gatvių)

Durys Atdaros 4 vai. dieną,
įžanga 60c (įskaityti taksai)

Šokiai Prieš Vaidinimą ir Po Vaidinimo 
Gera Orkestrą Gros Šokiams

Vaidinimas po vadovyste Jurgio Klimo.

AKTORIAI: .Nellie Venta, Onutės rolėje, Juozas Judžentas, Jonelio 
rolėje, Vera Bunkienė, Motinos rolėje, Pranas Bunkus, Našlio ro
lėje, Jonas Lazauskas, Piršlio rolėje.

Kelrodis: Važiuojant BMT 4th Avė. lokalu, išlipkite ant 
45th St. stoties ir eikite vieną bloką į kalną ir rasite salę.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —. . .  —- - - - - - - - - - - - - - - - - =11
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By LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

a

10 dolerių. Na, ir šis dalykas 
liko va 1< i y bos n u os p re) i d z i u i: 
užmokėt tik už skelbimą, kiek 
jis bus vertas. Bot daug narių 
stojo, kad nieko neduot nei už 
skelbimą, jei patai m e > visai 
nesiklausę kliubo valdybos.

Susirinkimui užsibaigti; ir 
nariams suėjus į “bar-rūmį,” 
nariai turėjo iš ko pasijuokti, 
kad redaktorius arba jo fron
tą’ parašė tokį kvaila laišką.

Kliubietis.

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




