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bepalieka pūsty- Amerikiečiai Dar I
nę. i

Argi tie vandalai gales už 
viską atlyginti? Argi ir po šio! 
karo bus'pamiršti vokiečių iri 
japonų griekai, kaip buvo pa-! 
miršti vokiečių nusidėjimai po

‘i 10-tyj Vietų Įsi
veržė Vokietijon

Preze Rooseveltas, Stalinas ir 
ChwrcMias Suderino Smogius

Hitlerįninkant s Sutriuškini
M c

ir

&

Raud. Armija Įsiveržė į 
Kuestriną; Paėmė Vietą

Apie 30 Myk nuo Berlyno
Pirmojo Karo?

★ ★ ★
The New York Times kores

pondentas Lawrencg aplankė 
Varšava ir dabar paduoda sa
vo įspūdžius. Miestas esąs vi
sai sugriautas. Visoje Varša- 
voje nesą likusio nė vieno ne
apgriauto pastato!

Bet Varšava vėl pakils — 
daug gražesnė ir protingesnė. 
Lenkai ją atstatys.

Naujoji Varšava simboli
zuos naująją Lenkiją. Toje 
Lenkijoje nebebus pavergtų 
žmonių. Laikinoji Lenkijos vy
riausybė atstovauja nauja 
d vašią.

★ ★ ★
Londone sėdintiems lenkų 

ponams nepatinka nei ta vy
riausybė, tai ne ta nauja dva
sia. Jie tebegieda apie praei
tį — apie dvarus ir palocius 
ponams.

Kaip dabar atrodo, tai jiems 
ten ir teks pasilikti ir giedoti.
Tai nykstanti šlėktų veislė, 
priešinga ir svetima lenkų tau-; 
tos interesams.

★ ★ *

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyriai, didžiųjų or
ganizacijų kuopos ir kliubai 
gaunate laiškus. Ten prašomi 
pasiųsti Lietuvos vaikučiams 
dovanų proga Tarptautinės 
Moterų Dienos. Ypatingai 
kreipiamasi į motinas. Jos ra
ginamos pasveikinti motinas 
Lietuvoje, pasiunčiant jų vai
kams dovanėlių.

O tos dovanėlės gali susidė
ti iš drapanų, čeverykų bei 
maisto produktų.

Ar daug tokių lietuvių mo
tinų atsiras, kurios tokius pa
sveikinimus Lietuvos moti
noms pasiųs ?

Su kiekviena dovanėle eis ir 
korta. Kortoje bus įrašytas au
kotojo vardas ir ądresas.

. štai kas reikalinga būtinai 
atminti: nereikia į tą patį 
pundeli sudėti viską. Maistas 
turi sudaryti atskirą pundelį, 
čeverykai ir drapanėlės atski
rą.

Nepamirškite!

Mūsų armija ir laivynas 
skundžiasi, kad nepakanka! 
slaugių. Sužeistųjų skaičius di
dėja, frontams aštrėjant.

Slaugių Amerikoje yra pa-, 
kankamai. Bet daugelis jų vi-! 
sai ne savo profesijoje darbuo
jasi.

Jeigu jau kas užsitarnauja 
geros, pilnos priežiūros, tai 
sužeistieji mūsų kariai.

Karo ir laivyno viršininkai 
siūlo slaugių draftavimą. Ir| 
turės taip būti padaryta, jei
gu slaugės pačios savanoriai 
neis prie savo didžiųjų parei
gą- *

Gana ilgai garsiai kalbėjo
me apie reikalingumą Centra- 
linio Archyvo. Turėjome daug 
entuziastų. Jie sakė: Tik pra
dėkite darbą!

Dabar darbas jau pradėtas. 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Archyvo Komisija padarė at
sišaukimą. Išsiuntinėta organi
zacijoms laiškai.

Archyvo įsteigimui reikia 
mažiausia penkiolikos šimtų 
dolerių!

Pa ryžius, vas. 8. — Pi r- i 
moji Amerikos armija su- ! 
davė smarkų smūgį vokiė-i 

’čiarn šiauriniame amerikie-, 
;čių fronto gale 15 mylių į i 
pietų rytus nuo Aacheno ir
įsiveržė į Schmidt miestų. 
Kiti šios armijos daliniai ar
tinasi prie Roer upės tven
kinių. Trečioji jankių armi-
ja į pietus dešimtyje vietų 
persigrūmė per plaukiančias 
rubežium Our ir Sauer li
pęs, ir įsiveržė į Vokietiją 

.20 mylių frontu.
Pirmoji armija bent dvie

juose punktuose prakirto 
vakarinį ruožą nacių Sieg- 
friedo linijos Schleideno sri
tyje. Amerikiečiai pažygia- 

įvo mylią iki pusantros my
lios pirmyn per dieną ir, be 
kitko, užėmė Hontheimą, 
Sellerichą ir Herscheldą, 

! Vokietijoje.

MANILA ENTUZIASTUS j 
KAI PASITIKO GEN.

MacARTHURA
Manila. — Atvykus gene

rolui MacArthurui į Filipi
nų sostinę Manilą, išvaduo-; 
tieji belaisviai ir gyventojai 
didžiausiu entuziazmu svei- i 
kino jį. J

Šiaur. Manilos dalis visai J
apvalyta nuo japonų; tebe-; 
naikinami priešų likučiai 
pietinėje Manilos dalyje. Ja
ponai susprogdino visus ke
turis tiltus per Pasig upę, 
tarp šiaurinės ir pietinės 
Manilos. Dar tebeliepsnoja i 
priešų užkurti gaisrai.

|------------------------

Stockholm. — Berlyno 
priemiestyje šimtai moterų 
sukėlė riaušes, reikalauda
mos maisto. Moterys parmu
šė vieną nacių policininką.

Jankiai Nušlavė Jau
48,000 Japoną Lu- 

zon Saloje
Manila, vas. 8. — Gene

rolas MacArthur . pranešė, 
jog amerikiečiai per ketu
rias savaites nuo sugrįžimo 
į Luzoną, didžiausią Filipi
nų salą, sunaikino iki 48,- 
000 japonų. O amerikiečių 
nuostoliai buvo tik tokie: 
1,600 užmušta, 191 be žinios 
dingo ir 5,276 sužeista. Tai
gi japonų nuostoliai apie 7 
kartus tiek didesni už ame
rikiečių.

Jankiai užėmė vieną na
cių vadų mokyklą.

Amerikiečiai pamuše vo
kiečius dar kiek atgal Bo- 
lognos srity j, Italijoj.

Archyvo entuziastai, atsi
liepkite !

Bus Archyvas, jei bus pini
gą!

Priekyje sėdi maršalas Stalinas, prez. Rooseveltas ir Anglijos premjeras W. 
Churchillas. Kairėje stovi Sovietu užsienio reikalų komisaras Molotovas ir
anglų užsienio reikalų ministeris Anthony 
konferencijos.

Dabartinėje k o n f e i • e n c i j o j e Juodosios 
riausi Sovietų ir Anglijos atstovai, o su 
valstybės sekretorius Ed. Stettinius.

Eden. šis paveikslas yra iš Teherano

Jūros srityje dalyvauja tie patys vy- 
prez. Rooseveltu yra dar Amerikos

Posėdžiaudami Juodosios Jūros Srityįe, 
Rooseveltas, Stalinas ir Churchillas 

Dabar Svarsto Politinius Klausimus
--------------- H

Washington. — Baltasis 
Rūmas prezidento vardu 
paskelbė vasario 7 d. šitokį 
pranešimą apie konferenci
ją, kurioje tariasi • prezid. 
Rooseveltas, maršalas Stali
nas ir Anglijos premjeras 
Churchillas:

“Amerikos Jungtinių Val
stijų prezidentas, Sovietų 
Sąjungos premjeras ir Di
džiosios Britanijos ministe
ris pirmininkas, drauge su 
savo karo štabų galvomis, 
šių trijų kraštų užsieniniais 
ministeriais ir kitais patarė
jais, dabar veda pasitari
mus Juodosios Jūros srity
je.

“Jų tikslas yra suderinti

Londoniškė Lenkų Val
džia Paleidžia Savo 
“Armiją” Lenkijoje

London. — Emigracinės 
lenkų valdžios prezidentas 
VI. Račkievičius Londone 
paskelbė įsakymą, kuriuomi 
paleidžia vadinamąją po
grindinę savo armiją Lenki
joje. Sako: “Kai Raudonoji 
Armija veja vokiečius įsi
veržėlius iš lenkų žemės, tai 
mūsų naminė armija nusto
jo veikus ginklais ir tapo 
išsklaidyta.”

Dedama Pastovios Taikos 
Pamatai Trijų Didžiųjų— 

Talkininką Sueigoje
planus visiškai sumušti ben
drąjį priešą ir, sykiu su jų 
talkininkais, padėti stiprius 
pamatus pastoviai taikai. 
Pasitarimų posėdžiai nuolat 
tęsiami.

“Konferencija prasidėjo 
karinių klausimų svarsty
mais. Buvo peržvelgta da
bartinė padėtis visuose Eu
ropos frontuose ir apsikeis
ta pilniausiomis žiniomis.

“Gyvuoja pilna sutartinė 
dėlei bendrų karinių veiks
mų galutinajame karo tarpe

Žuvo 15 Angly, Belekiant i 
Trijų Talkininkų Sueigą

London. — Nukrito di
džiulis lėktuvas, kuriuom 
skrido į Roosevelto-Stalino- 
Churchillo konferenciją try
lika anglų specialistų bei 
technikų. Tik vienas jų te
išliko gyvas. Žuvo ir trys 
lakūnai. Keturi kiti lėktuvo 
įgulos nariai sužeisti.

Roma. — Užginčijama, 
kad prez. Rooseveltas lan
kysis pas popiežių.

prieš nacių Vokietiją. Ka
riniai šių trijų valdžių šta
bai dabar bendrai daro 
smulkmeningus tam planus.

“Taip pat prasidėjo svar
stymai klausimų, surištų su 
saugios taikos įsteigimu, šie 
svarstymai apims bendruo
sius planus dėlei Vokietijos 
užėmimo ir kontroliavimo, 
dėlei politinių ir ekonominių 
klausimų išvaduotoje Euro
poje ir pasiūlymus dėl to, 
kaip galima būtų kuo grei
čiausiai įkurti nuolatinę 
tarptautinę organizaciją tai
kai išlaikyti.

“Kai konferencija pasi
baigs, tai bus išleistas ofi- 
cialis pranešimas.”

Dar 13 Nacią Generolą 
Suimta bei Nukauta 
Sovietiniam Fronte

Maskva.— Vidurinėje da
lyje rytinio fronto Sovietų 
kariuomenė nuo sausio 12 i- 
ki vasario 4 d. suėmė pen
kis vokiečių generolus ir 
rado tarp užmuštųjų prie
šų dar aštuonis nacių gene
rolus, kaip pranešė Sovie
tų Žinių Biuras.

Pirmadienį ir antradienį 
šią savaitę Raudonoji Armi
ja rytiniame fronte suėmė

— Sovie-1 Berlyno.London, vas. 8.
tų kariuomenė paėmė Kues- 
trino priemiestį Alt-Drewi- 
tzą, o pasak nacių, rusai su 
tankais pasiekė Kuestrino 
vidurį. Kiti raudonarmiečiai 
užėmė Kunersdorfą, 3 my
lios nuo Frankforto. Kues- 
trin miestas su tvirtove sto
vi rytiniame Odro upės šo
ne, 38 mylios nuo Berlyno, 
o tvirtoviško miesto Frank
forto didžioji dalis yra va
karinėje tos upės pusėje, 33 
mylios į rytus nuo Berlyno. 
Kunersdorf jau antrą kartą 
istorijoj paimtas rusų. Pir
mą sykį rusai 1759 metais 
prie Kunersdorfo supliekė 
Prūsijos karaliaus Fridricho 
Antrojo armiją ir sekamais 
metais užėmė Berlyną.

Raudonoji Armija išmušė 
vokiečius iš Zaeckericko, ry
tiniame Odro upės šone 31 
mylia į šiaurės rytus nuo

PRŪSIJOJ UŽMUŠTA 
DAR 3,000 NACIU, 

SUIMTA 2,260
Washington. — Valdinė 

Amerikos Susisiekimu Ko
misija paskelbė Maskvos 
pranešimą apie tokius So
vietų žygius Karaliaučiaus 
apylinkėje:

Trečioji Baltarusijos ar
mija perėjo Pasmor upę ir 
užėmė Posmalius, Liepni- 
kus, Leidkaimį, Pašlošius ir 
apie 30 kitų gyvenamųjų 
punktų. Per dieną sovieti
niai kariai užmušė daugiau 
kaip 3,000 vokiečių kareivių 
ir oficierių, o vasario 5 ir 6 
d. raudonarmiečiai Kara
liaučiaus srityje suėmė 2,- 
260 hitlerininku.

Silezijoj Sovietai 
Turėjo Nauju Di
delių Laimėjimų

London, vas. 8. — Marša
lo Konevo Pirmoji Ukrainos 
armija per dieną pažygiavo 
iki 8 mylių pirmyn vakari
nėje Odro upės pusėje Vo
kiškoje Silezijoje ir paėmė 
Grossburgą, P r e i sdorfą, 
Wuerbena ir 50 kitų gyve
namųjų vietovių. Vasario 5 
ir 6 d. raudonarmiečiai Si
lezijoj suėmė daugiau kaip 
4,200 vokiečių kareivių ir 
oficierių ir pagrobė 28 jų 
lėktuvus iš stovyklos. O pir
miau užimdami Brieg mies
tą, sovietiniai kariai sučiu
po 19 nacių tankų, 62 pat
rankas, 1,000 trokų ir daug 
reikmenų.

daugiau kaip 16,000 vokie
čių kareivių ir oficierių. 
Vien trečiadienį šiame fron
te buvo užmušta 8,000 prie- 
šų. i

Naciai skelbė, kad 
rusai keturiose vietose per
simetė iš rytinių Odro kran
tų į vakarinius ties Kuestri- 
nu ir Frankfortu. Per die
na šiame fronte maršalo Žu
kovo komanduojama Pirmo
ji Baltarusijos armija lai
mėjo astuonias gyvenamą- * 
sias vietoves ir užmušė 5,- 
000 vokiečių. O vasario 5 ir 
6 d. toje apylinkėje sovieti
niai kariai suėmė daugiau 
kaip 4,000 nacių kareivių ir 
oficierių ir pagrobė 69 jų 
lėktuvus pačiose stovyklose.

100,000 NACIŲ TEBĖRA 
FRANCUOS UOSTUOSE

Paryžius. — Vakariniame 
Franci jos pajūryje tebėra 
100,000 vokiečių kariuome
nės St. Nazaire, Lorient, La 
Rochelle ir Gironde uostų 
srityje, kaip kad pranešė 

i spaudai amerikietis majoras 
Charles M. Parr. Jis sakė, 
kad tuos vokiečius lanko na-: 
cių submarinai. Nacių lėk
tuvai kelis kartus per sa
vaitę atneša jiems laiškus. 
Siunčiama jiem gydytojai ir 
dentistai.

Talkininkų artilerija ap
šaudo kai kuriuos tų vokie
čių punktus, ir sudaužė di
delį nacių kekšių namą. 
(Pirmesnės žinios rodė, kad 
tiktai francūzų partizanai 
sulaiko hitlerininkus tame 
pajūrio ruože.)

Didžiąją Talkininką 
Sueiga Sovietuose

Maskva, vas. 8. — čionai- 
tinis radijas ir spauda pra
nešė, kad prez. Rooseveltas, 
maršalas Stalinas ir Angli
jos premjeras Sovietų žemė
je laiko savo konferenciją.

Urmu Ima Nelaisvėn Hitleri
ninkus Budapešte

Maskva. — Naikindami 
apsuptus vokiečius ir veng
rus vakarinėje Budapešto 
dalyje, Sovietų kariai Užėmė 
dar 10 miesto blokų, o vasa
rio 5 ir 6 d. suėmė 5,600 
priešų.

Pralaužta Nacią Linija 
Kelyje į Berlyną

London, vas. 8. — Neofi- 
cialės žkiios iš Maskvos tei
gia, kad Raudonoji Armija 
sulaužė vokiečių gynimosi 
liniją palei Odro upę ir gru
miasi pirmyn linkui Berly
no. Nacių radijas skelbė, 
jog rusai septyniose vietose 
prasiveržė per Odro upę to
je srityje.

Maskva. — Sovietų kariai 
vas. 6 d. visuose frontuose 
sudaužė, išdegino bei sun
kiai sužalojo 140 vokiečių 
tankų ir nušovė 26 jų lėktu
vus.
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Kaip Mulkintojai Mulkina 
Žmones

Niūjorkiškio liberalų dienraščio PM 
redaktorius aną dieną parašė savo laik
raštyj straipsniuką, kuris atkreipė mū
sų dėmesį. Mr. J. P. Stone kvotuoja 1940 
metų kovo mėnesio “Reader’s Digest” 
straipsnį apie Tarybų Sąjungos milita- 
rinius pasiuruošimusa (arba nepasiruo
šimus). Bet kitko, tasai žurnaliukas ra
šė, pranašaudamas, kas būtų, jei Tary
bų Sąjungai tektų kariauti su Vokietija. 
Girdi, ”iš pat karo pradžios... Raudonoji 
Armija būtų taip negabiai (stupidly) 
vadovaujama ir taip prastai aprūpina
ma, kad ji niekad negalėtų pravesti savo 
ofensyvo.”

Kodėl taip įvyktų?
Todėl, kad Stalinas 1937 metais visiš

kai sunaikinęs armijos vadovybę!
Kuo gi tuomet “Reader’s Digest” rė

mė savo pranašavimus? Ogi tų laikų 
Francijos militarinės ir civilinės vyriau
sybės žvalgybos daviniais! Francijos val
džioje tuomet, kaip žinia, buvo pilna kvi- 
slingų, — faktinai, Franciją valdė kvis- 
lingai, na, ir jų pateiktais daviniais pa
siremdamas, Amerikos “Reader’s Digest” 
rašė tokius nonsensus!

Tame pačiame laikraštyj buvo teigta, 
jog Tarybų Sąjunga, prasidėjus karui su 
Vokietija, “negalėtų į vakarinį frontą 
pasiųsti daugiau, kaip vieną milijoną ka
rių del Rusijos geležinkelių sistemos 
silpnumo ir negalėtų ji savo kariuomenės 
aprūpinti būtinais kariniais reikmeni
mis.”

Pasak to laikraštuko, Tarybų Sąjungos 
oro pajėgos—niekai, laivynas—taipgi. Na, 
ir dėlto Francijos (kvislingų-nacių agen
tų) valdžia negalinti eiti į militarinę są
jungą su tokia silpna šalimi, kaip Tarybų 
Sąjunga!

Pacitavęs tuos kvailus “Reader’s Di- 
gesto” sapaliojimus, Mr. Stone mano, kad 
šiandien tokių dalykų spausdinimas laik
raštyje mažiau pakenktų pasauliniams 
reikalams, negu jų spausdinimas 1940 
metais.

Tai, ką tuomet pliovojo “Reader’s Di
gest”, buvo tik mažmožis, palyginti su 
lietuviškų pro-nacių kliedėjimais.

Apie tąjį laiką tūla Amerikos lietuvių 
spauda buvo užkišta kur kas kvailesniais 
Raudonosios Armijos “įvertinimais.” 
Raudonarmiečiai jiems buvo alkani, ap
driskę, basi, tamsiausi žmonės pasaulyj, 
šautuvus nešiojęsi pasirišę virvutėmis, 
etc., etc., Keleivis, Naujienos, klerikalų 
spauda, atvira smetonininkų - fašistų 
spauda šitaip “menkino” ir ’’menkino” 
savo biednuosius skaitytojus.

Netenka abejoti, kad tokia elgsena ši 
spauda ne vieną savo skaitytoją taip ap
mulkino, kad jam jau nebus progos atsi
griebti. Reikia pripažinti ir tai, kad tas

nuolatinis tos spaudos nesąmonių tauški
mas apie Tarybų Sąjungą, paveikę ir tū
lus Lietuvos žmones, nes minėtoji spau
da tuomet Lietuvoje buvo skleidžiama.

Na, ir kas tokiais melais buvo pa
siekta ?

Amerikoje, kaip sakėme, buvo suklai
dinta tam tikra, mažai protaujanti lietu
vių visuomenės dalis.

Lietuvoje padaryta vienas kitas ekstra 
pro-nacis, tikėjęsis, jog Tarybų Sąjunga 
visvien bus sumušta, todėl jis iš anksto 
privaląs stoti su naciška Vokietija.

Tai ir viskas!
Nepaisant to visko, “žemė vistiek su

kasi”! Raudonoji Armija žygiuoja nesu
laikomai. Naciškoji Vokietija braška ir 
ji bus sutrėkšta. Visos kvailos pranašys
tės apie Tarybų Sąjungą šiandien pata
po juoko objektu.

Po tokio susikompromitavimo, po to
kio žalingo darbo, toji pati spauda, rodo
si, turėtų nors dabar susivaldyti ir pakei
sti savo taktiką. Kur tau!

Tie patys lietuviški pro-naciški laikra
ščiai tebesinaudoja tame pačiame “Rea
der’s Digeste” telpančiais kitų ’’eksper
tų” straipsniais apie Tarybų Sąjungą! 
Antai “Reader’s Digest” pasigavo kaž 
kokį melagį White, kurio jovalą spausdi
na, o lietuviškoji pro-naciška spauda tą 
jovalą kiša savo skaitytojams!

Ir vėl kvailybės! Ir vėl nauji išgalvoji
mai. Ir vėl nauji melai apie Tarybų Są
jungą! Toji spauda, matyt, šitaip galvo
ja: jau kad mulkinti žmones, tai mulkin
ti daug ir be perstojimo!

Iš to visko mums išvada išplaukia to
kia: privalome juo energiškiau skleisti 
savo spaudą, demokratinio nusistatymo 
spaudą, paduodančių skaitytojams teisin
gas pasaulines žinias ir objektyvų jų a- 
nalizavimą!

Dabar Williams9 ą!
Jungt. Valst. senato reakcininkai šian

dien turi pilnas rankas darbo, tik tasai 
darbas, žinoma, yra neigiamas, tasai dar
bas yra ardymo darbas, nepasakius pra
sčiau.

Jie visomis keturiomis kovojo prieš už
tvirtinimą Wallace komercijos sekreto
riumi. Vos spėję baigti inkvizuoti buvu
sįjį šalies vice-prezidentą, tuojau pasi
grobė Aubrey Williams’a, prez. Roose- 
velto paskirtąjį Rural Electrification 
Administration (Ūkių Elektrifikacijos 
Administracijos) vedėją arba direktorių.

Reakcininkai nenori Mr. Willliams’o 
tai vietai užginti. Jis jiems perkairus, jis 
jiems “nekošer”; jis jiems komunistas, 
tokis ir kitokis. Jų argumentai prieš Mr. 
Williams’a toki patys, kokius buvo išsta
tę prieš Wallace. Jų tikslai pateisina 
jiems priemones.

Amerikos visuomenė gerai pažįsta 
Aubrey Williams. Jis yra gražiai nusi
pelnęs, būdamas direktorium National 
Youth Administration,—įstaigos, kuri 
nedarbo laikais rūpinosi bedarbiu Ame
rikos jaunimu. Mr. Williams’as pasižy
mėjo ir eidamas National Far
mers Union direktoriaus pareigas.

Amerikos visuomenė žino Mr. Wil
liams’a kaipo pažangų, demokratinio nu
sistatymo, sugabų žmogų. Jo reakcinin
kams nusikaltimas keri tame, kad jis, 
Mr. Williams, kovoja prieš sociales ne
teisybes, kad jis nori padėti biednesniems 
žmonių sluogsniams, kad jis nori matyti 
mūsų kraštą tvirtą, ir laimingą.

Paskirdamas jį naujoms pareigoms, be 
abejo, prezidentas Rooseveltas žinojo ką 
darąs. O jeigu šiandien reakcininkai se
nate bąndo Mr. Williamsa atmesti, jo 
neužgirti, tai Amerikos visuomenė turėtų 
tuo reikalu tarti savo žodį senatoriams, 
kad jie prezidento paskyrimą užgintų.

, Wallace perstatė J. V. Senato komercijos komisijai 
savo ekonominę programą, kaip jis mano vesti reikalus 
užtikrinimui amerikiečiams 60 milionų darbų ir gerovę 
pokariniu laikotarpiu. Raportą jis pateikė kaipo kandi- 
tas i komercijos sekretorius (ministerius).

Daugiau Sveikinimų

Kas Ką Rašo ir Sako
TEGUL IR VOKIEČIAI 
PRISIDĖSIĄ PRIE NU

BAUDIMO SAVO
KRIMINALISTŲ

Daugelis šiandien bando 
atsakyti į klausimą: Nejau
gi visi vokiečiai taip pasiu
to, jog visi jie remia Hitle
rį ir nacius?

stovyklose ir policijos patal
pose.

“Pats nacių teisingumo 
ministeris Dr. Thierack ra
portavo, kad 1941 metais 
buvo nuteista mirtin 1,292 
žmonės; už 1942 metus skai
tlinė nepaduota, taipgi dar 
nepaskelbtos mirties baus
mės už 1944 metus.”

. Iš pačios Vokietijos žinių | "Toliau laiško autorius ci- 
Iš jų niekur nesigirdėt, jogituoja raportą iš parubežinio 
ateina labai j------ • * 1 r,t"mažai, j miesto Schaffhausen. Iš ten 
pačioje Vokietijos būtų ko- esą pranešama: 
kia nors stipri naciams opo
zicija.

Tačiau sunku tikėti, kad Wuerttemberg provincijos 
ten nebebūtų nei vieno vo- I sost|nes> Teisingumo Palo-

“Reguliariškai baisios sce
nos pasikartoja Stuttgarto,

kiečio, kuris nepritartų na
ciams ir priešintųsi Hitle
riui. Vienas iš tokių neti
kinčiųjų yra tūlas Alexan
der .S. Lipsett. Jis parašė 
The New York Timesui 
(vas. 6 d.) labai įdomų laiš
ką. Jis yra įsitikinęs, kad 
daugybė vokiečių priešinasi 
hitleriniams kriminalistams 
ir jų darbams. Jog tai ne
būtų tiktai jo vieno plika 
nuomonė, Lipsett paduoda 
tam tikrų faktų. Jis sako:

“Taip vadinami nacių 
liaudies teismai tik vienais 
1943 metais išdavė 5,336 
mirties bausmes. Iš tų bau
smių 1,853 buvo bausmės už 
išdavystę ir puldymą Vokie
tijos ginkluotų jėgų moralo. 
Dar daugiau: ši skaitlinė 
neapima paprastųjų teismų 
išneštų mirties bausmės 
sprendimų, neigi geštapo, 
Elito Sargų ir kitų taip va
dinamo saugumo organų be 
jokio teismo nužudytų žmo-

Šie . pasveikinimai gauti 
po suvažiavimo. Prašom pa-, 
siskaityti.

Schenectady, N. Y.
“Sveikiname dienraščio 

Laisvės 25 m. sukaktį. Jei 
mes Laisvės ir Vilnies netu
rėtume, pas mus būtų pras
ta padėtis. Lietuvių mulkin
tojam būtų daug lengviau, 
nebūtų kam jų melagysčių 
priparodyt. Jie būtų tvirtes
ni, o mes silpnesni. Priešai 
pogreso neapkenčia. Po $5 
auka nuo: P. Ramonas ir A. 
Gudžin. Viso $10. Draugiš
kai, A. Gudžin.”

Detroit, Mich.
“Gerbiami Draugai: LDS 

21 kp. sveikina Lietuvių 
Kooperatyvės Spaudos Lai
svės Bendrovės metinį su
važiavimą. Dėl paramos įsi
gijimui patogesnio namo, 
aukuojam $10. Geriausio 
pasisekimo jūsų planuose. 
Kuopos sekr. J. J. Butkus.”

Stamford, Conn.
Brangūs Broliai ir Sesu

tės! Mes labai norėtume da
lyvauti drauge su jumis 
šiandien šiame labai svar
biame Liet. Bendrov. dali
ninkų suvažiavime, bet ne
sveikumas ir taipgi būtini 
kariniai darbai sulaiko mū
sų dalyvavimą. Visvien, mes 
siunčiame jums draugai mū
sų nuoširdžius linkėjimus ir

ciaus kieme. Kiekvieną sa
vaitę po du sykiu atliekama 
legališka masinė skerdynė. 
1943 metais tarpe rugsėjo 9 
ir lapkričio 30 d., nukirsta 
galvos 265 žmonėms. O 
tarpe 35 žmonių, nužudytų 
rugsėjo 9 dieną, buvo vie
nuolika karių ir viena mote
riškė. Gi tarpe visų minėtų 
265 nužudytų svetimšalių 
buvo tik šeši: trys karinin
kai ir trys profesoriai iš če- 
choslovakijos.”

Ir tas Schauffhauseno 
pranešimas klausia: “Jeigu 
bėgyje mažiau kaip trijų 
mėnesių buvo nugalabinta 
265 žmonės tik vienam 
Stuttgarte, kuris tesudaro 
tik vieną visų Vokietijos gy
ventojų nuošimtį, tai koks 
baisiai didelis skaičius turi 
būti rudojo teroro aukų vi
soje šalyje?” 
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lodei Lipsett yra įsitiki- vardę užrašyti tokiomis mažo-' 
nęs, kad. pačioj Vokietijoje mis raidėmis, kad tik per žiū- 
anti-nacių yra gana daug. į roną galima būtu įžiūrėti.
Jie irgi yra rudojo teroro' šiame suvažiavime ir vėl'

nių. Neigi šita skaitlinė ap- aukos. Jų irgi reikia nepa-
ima nesuskaitomą daugybę 
mirčių bei taip vadinamų 
saužudysčių koncentracijos

Amerikiečiai perbėga Bailey Tiltą., Louxembourge, nacių apšaudomi. Vokiečiai 
buvo pasitraukę - pabėgę nuo amerikiečių karo smūgių.

linkime kuo geriausio pasi
sekimo dienraščiui Laisvei 
1945 metams. Aukuoja: Po 
$5 — Anna Phillipse ir Wil
liam Deksnys. Po $2: Domi
nick Burba ir Amelia Bur
ba. Viso $14. Draugiškai, 
Amelia Burba.”

Nuo pavienių aukų gavo
me sekamai:

Po $5: Lietuvių Moterų 
Kliubas, Philadelphia, Pa., 
Moterų Apšvietos Kliubas, 
Brockton, Mass.

S. . Ketchin, Windsor 
Locks, Conn., $3.50.

Po $2: J. Grybas, Nor
wood, Mass ir Marcelė Ma
zurka, Worcester, Mass.

J. Thomas, New Kensing
ton, Pa., $1.50.

Veronika Vitartienė, Nor
wood, Mass. $1.

Pirmiaus buvo pranešta, 
: kad iš Chicagos gavome 
$200, dabar vėl prisiuntė 

, $14. Tai viso $214.
Vladas Danielius, Easton, 

j Pa., įsigijo už $10 Šerų.
Iš anksčiau buvo paskelb

ta, kad pasveikinimų su fi
nansine dovana gavome 
$1260.50. Dabar iėjo $68.00. 
Viso $1328.50.

Šerų buvo įėję už $315.00. 
Dabar už $10. Viso $325.

Širdingai tariame ačiū už 
aukas.

Laisvės Administracija

Skaitytojų Balsai
bet praeina pro šalį, nuduoda
mas tavęs nemato. Kas kita 

čyfais,” ypačiai 
Šolomskas, Buknys,

Klausimas Redakcijai Ar 
Pastabos

Laisvės bendrovės šėrininkų yra su mūsų 
suvažiavimas praėjo. Iš jo ap- Bimba, 
rašymus perskaičiau ščyrai. kada pamato draugą, tai žino
Bet drg. A. Gilmanas, kaip pavardę ar ne, bet — sveikas, 
man aišku, kad jis, apart bar-1 šia ranką. Maž daug kiek 
bėrio, yra ir veikėjas, rašyto- “mandresnis” R. Mizara, bet 
jas, karikatūrų piešėjas ir LLD i ir su juomi galima susikalbė- 

dar pirminiu- , ti.2-ro apskričio dar pirminiu- ti.
kas. Bet kas dėl raštu, tai pa-1 Tegul drg. Gilmanas per- 

pasidarė daug nežemina koresponden- 
; tų. Aš žinau daug korespon
dentų, kurie moka piešti kari
katūras, ar parašyti pasaką ar 
apysaką ne prasčiau už drau
gą Gilmaną, bet kada tas dar
bas neapmokamas, tai jiems 
reikia žiūrėti, iš ko duoną val
go.

staruoju laiku jis 
skūpus ir keistas.

Pereitais metais jis Laisvės 
šėrininkų suvažiavime pareiš
kė, kad kas aukoja daug do
lerių ($$$), tai to pavardę 
reikia užrašyti didelėmis rai
dėmis, kaip vyža, o kas au- 

! koja tik 25 centus, tai to pa-

drg. A. Gilmanas pasakė kal

V. J. Stankus.

Chester, Pa
miršti. Jie irgi turi gauti 
progos suvesti sąskaitas su 
savo kankintojais.

Masiniai .Kapai Šakiuose !
■■■ ■ ■

upis, Šukys, Spirauskas, 
Vilkeliškis, Valaitis ir daug 
daug kitų, kurių pavardės 
žinomos tik gestapui. Hero- 
iškai žuvo nežinoma 17-18 
metų didvyrė— komjaunuo
lė, kuriai gestapiečiai pasiū
lę laisvę: su sąlyga, kad ji 
turinti išsižadėti komunisti
nių idėjų. Narsioji didvyrė 
su panieka atmetė jų siūly
mą ir su šūkiu ”Už Tarybų 
Lietuvą”, ”Už drg. Stali
ną” krito kulkos perverta.

Petras Valaitis.

Rudojo gestapo teroras 
skaudžiai palietė ir mažą 
šakių miestą, kuriame gyve
no vos 3000 gyventojų. A- 
naįs tarybiniais metais ša
kiai, kaip ir kiti Tarybų 
Lietuvos miestai, buvo pra
dėję žengti sparčiai pirmyn 
tiek ekonominiu, tiek ir kul
tūriniu atžvilgiu. Užėjus ru
dosioms gaujoms, mieste 
pradėjo šeimininkauti vo
kiečių batlaižiai ir įvairaus 
plauko nusipolitikavę “vei
kėjai.” Dar vėliau, lyg skė
riai, viską plėsdami, iš badu 
stimpančio “faterlando” su
plaukė gaujos ’’repatrijau
tų,” kurie grasino lietu
viams išnaikinimu, kad pa
tys galėtų įsikurti lietuvių 
ūkeliuose ir gražiai sutvar
kytuose sklypuose.

Netoli šakių, prie miško, 
miesto ganyklos ribose, sle
piasi didžiulis masinis ka
pas, kuriame gestapininkai 
sušaudė ir nukankino dau
giau kaip 3000 šakių mies
to ir apskrities gyventojų, 
čia buvo sušaudytas senas 
partijos narys drg. Gurskis 
su žmona ir sūnum, paimtu 
iš ligoninės, be to, drg. Už-

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama Redakcija: La
bai noriu paklausti apie į- 
eigų taksus. Ar turi mokėti 
taksus, kaip dirbi ant farmų 
ir kai tasai darbas yra ne 
nuolatinis? Labai ačiū.

Laisvės Skaitytoja.
Atsakymas:

Kiekvienas Amerikos žmo
gus, kuris pavienis būda
mas, uždirba daugiau kaip 
penkis šimtus dolerių per 
metus, turi mokėti taksus. 
Nesvarbu, kur jis dirba ir 
kaip dirba.

bą, kuri man atrodo no tiktai: 
keista, bet ir nesuprantama. I 
Jis sakė: “Redakcija raporta
vo apie bendradarbius, bet 
kiek aš pastebiu, tai Laisvėj | 
visai nėra bendradarbių, tik! 
redaktoriai prirašo. Gi korės-j 
pondentus negalima bendra-: 
darbiais skaityti, o bendradar-Į 
bių labai reikia.” z

Aš klausiu : ar tie korespon
dentai, kurie dalyvauja Lais
vės skaitytojų vajuj, renka au-i 
kas ir drapanas Lietuvos žmo
nėms, per metus parašo po 
kelis tuzinus korespondencijų, 
ar jie nėra bendradarbiai? 
Jeigu jie nėra bendradarbiai, 
tai kas jie toki yra? Kokiais 
vardais juos tada pavadinti?

Kapitalistų dideli laikraš
čiai turi savo korespondentus 
karo frontuose, Sovietų Sąjun
goj ir kituose pasaulio kam- 
puse. Jie juos vadina savo ko
respondentais - bendradarbiais 
ir jiems dar riebias algas mo
ka. Jų raštai yra svarbiausi tų 
laikraščių raštai, pagal tas ko
respondencijas redaktoriai ra
šo savo straipsnius.

Menamas Senas Vincas, S. 
Jasilionis ir patsai Gilmanas, 
apart pasakų, apysakų, eilių, 
dar rašinėja ir korespondenci
jas. Jeigu korespondentai nė
ra. bendradarbiai, tai jie yra 
niekas, ia patsai Gilmanas 
sau per nosį užsivažiuoja.

Apart to, draugas A. Gil
manas yra nedraugiškas drau
gas, koncertuose ar piknikuo
se jis kad ir pažįsta žmogų,

Pas mus įvyko prakalbos 
pagalbai Lietuvos žmonių. 
Gerbiamas kunigas J. J. Zi
tas iš Philadelphijos pasakė 
gerą prakalbą ir aukavo $2. 
Po Pirmo Pasaulinio Karo ku
nigas Zitas buvo parvažiavęs į 
Lietuvą aplankyti saviškius, jis 
važinėjo po Lietuvą ir surado 
betėvius vaikučius, kurie bu
vo laikomi, kaip koki žvėre
liai skiepe, kuris buvo karo 
metu vokiečių išmūrytas sudė
jimui ginklų. Reikėjo mokėti 
1 litą Lietuvos valdžiai į me
tus, kad vaikus laikytų skie
puose. Vaikų veidai buvo iš
blyškę, jie alkani, suvargę. 
Aišku, kad ir dabar Lietuvoje 
naciai daug vargo paliko.

Draugas J- A. Bekampis pa
sakė gerą prakalbą ir aukavo 
$5 pagalbai Lietuvoj našlaičių, 
taipgi nieko neėmė už kelionę.

Išrinktas komitetas iš seka
mų .draugų : V. Gužauskas, P. 
Šlajus, K. Agentienė, Ona Na
vickienė, P. Dudėnienė ir Mrs. 
Gabalienė, kurie rūpinsis pa
galba Lietuvos žmonėms. Mū
sų miesto majoras užgyrė tą 
komitetą, kad jis atlieka labai 
gerą darbą.

Rinktos buvo aukos Lietu
vos žmonių pagalbai. Aukavo 
sekamai:

A. Lipčius $20.50.
J. Argazinskas $10.
A. K. Agentai aukavo $10 

ir pasiuvo 6 sukneles, kurioms 
drabužį $5 aukavo.

(Tąsa 4-me pusi.)
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Varpų Likimas
Rašo ILJA ERENBURGAS

Ruduo; miškai nepamiršo 
pasipuošti rudens gelsvu
mu; girgžda gurguolės; vai
kučiai, kaip magiška dėžu
tę, atverčia pirmąją knygą.

Darbymetis krašte tebesi
tęsia. Karas išraižė ir žemę, 
ir moterų veidus. Ties tėvy
nės sienomis Raudonoji Ar
mija triuškina priešo pasi
priešinimą. Pasižiūrėjęs į 
kovotojus prie laužo, į kas
dieninę Maskvą, į laikraščių 
vidaus skiltis — “Duonos 
paruošos” arba ’’Karo topo
grafija,” ne iš karto atspėsi 
valandos rimtį. O tačiau a- 
pie šį rudenį bus rašoma ir 
rašoma.

Ar seniai Europa kanki
nosi pragare? Priešingai 
kalendoriui, ne pavasarį — 
rudenį Prozerpina išėjo iš 
požemių karalystės. “Mar- 
seljietė” kilnoja žiluosius 
Paryžiaus akmenis. Gaudžia 
į susirinkimus šaukiantieji 
Belgijos bokštai. Maršalo 
Tito didvyriai sveikina Rau
donąją Armiją. Audra išva
lė Balkanus. Slovakijos val
stiečiai ir Čekijos darbi
ninkai perėjo į puolimą. Vi
sur šūviai, džiaugsmo aša
ros, bombos, gėlės, vėliavos, 
kalbos... Ji, mūsų mieloji se
noji Europa, gyva! Jos lau
kia nauja didelė diena.

Aš prisimenu kitą rugsė
jį. Tai buvo prieš šešerius 
metus; Europa tikėjosi atsi
pirkti, nutylėti, būti palai
kyta mirusia. Jos valstybės 
vyrai kalbėjo apie “kartos 
likimą”: aklieji apsimetė 
aiškiaregiais. Paryžių vie
nam vakarui aptemdė; ir 
kai vėl uždegė žibintus, ap
gautieji paryžiečiai džiau
gėsi; jie nesuprato, kad 
priešakyje tamsa ir tamsa, 
baisus “naujosios tvarkos” 
užtemimas. Dar tebestovėjo 
dabar išgriautieji miestai; 
dabar jau nebegyvi jaunuo
liai dar juokėsi, šoko, mokė
si. O Prozerpiną išdavė pra
garo valdovui.

Aš leisiu sau čia pateikti 
ištrauką iš seno savo straip
snio. Jame aš kalbėjau apie 
mokytoją iš Uralo, kuris, 
paskaitęs prancūzų rašytojo 
Drije la Rošelio romaną, 
pasipiktino ir man parašė: 
“Paklauskite Drije la Roše- 
lį, kokia piktoji dvasia kuž
da jam įvairias nesąmones, 
kaip šią: “Tai, kas buvo gy
venimu, neturi absoliučiai 
jokio įdomumo. Suvokimas 
daugiau negalimas, nes ne
bėra, ko suvokti.” Praneški
te jam, drauge, kad vienas 
iš mūsų šalyje gyvenančių 
žmonių užtikrina jį garbe, 
jog gyvenimas pilnas abso
liutinio įdomumo ir kad be 
jojo liguistos sąmonės yra 
dar nepaliesti klodai milijo-( 
nų sąmonės.” Aš parodžiau 
Drije la Rošeliui šį laišką; 
jis perskaitė ir nusišypsojo. 
Aš tuomet rašiau t “Šiame 
laiške yra tai, kuo mes tu
rime teisę didžiuotis: mūsų 
gilus susidomėjimas visuoti
nės žmonijos kultūros liki-' 
mu. Skitais pasirodėme ne 
mes esą. Ne mes spjaujame 
į tai, kas ‘buvo gyvenimu”. 
Kas gi imsis ginti tai, kas 
buvo geresnio šiame senaja
me pasaulyje: ir Balzaką, ir 
Paryžiaus Dievo Motinos 
bažnyčią, ir didelį Paryžiaus 
žmonių linksmumą — Drije 
la Rošelio tipo literatai ar 
Uralo mokytojai?” Po šio
mis eilutėmis padėta 1932 
m. data. Atsakymas dabar 
duotas. Drije la Rošelis 
prieš kelias dienas suimtas 
francūzų patriotų kaipo iš
davikas. Kai dėl Uralo mo
kytojų, tai argi ne jiems tin
ka Paryžiaus išvadavimo

komiteto žodžiai, sveikinan
tieji Raudonąją Armiją 
kaip armiją išvaduotoją?

Europa ir pasaulis žino, 
ką jie skolingi tarybinei 
liaudžiai. Aš nenoriu mažin
ti narsumo mūsų sąjungi
ninkų, įsiveržusių į fašistų 
urvą. Garbė jiems ir šlovė! 
Tačiau bene jį sumažins, 
jeigu aš pasakysiu, kad jie 
įstengė išsikelti Normandi
joje ir taip greitai nužy
giuoti nuo Šerburgo ligi 
Triro dėl to, kad prieš tai 
per trejus metus dieną ir 
naktį nuo Barenco ligi Juo
dųjų jūrų, pelkėse, stepėse, 
ligi juosmens purve, ligi 
juosmens sniege, pūgose, 
karščiuose Raudonoji Armi
ja naikino vokiečius? Juk 
negalima iš Europos istori
jos išbraukti Stalingrado; jo 
gaisrų pašvaistės nušviečia 
mūsų dienas.

Aš manau, kad Vakarų 
žmonės, kurie nemėgo mūsų 
liaudies, nemėgo ir Europos, 
nemėgo jie nieko, buvo be 
meilės ir mirę, kaip Drije la 
Rošelis ir, tapę išdavikais, 
jie neišdavė savęs. Žinoma, 
ne visi jie kalbėjo taip atvi
rai,, kaip ciniškas francūzų 
literatas; daugelis dangstėsi 
skambiomis frazėmis, įtiki
nėjo, kad broliuodamiesi su 
Hitleriu, duče ar Franku, 
jie gina kultūrą. Vieni jų bi
jojo žmogėdrų ir galvojo pa
sotinsią juos svetima žmo
giena: “Suk, prieteliau, į ry
tus”... Kiti tikėjosi, pogro- 
mininkų, padegėjų ir smau- 
gikų pagalba, sunaikinsią 
šalį, kur buvo gerbiama 
žmoniškoji sąmonė. Neži
nau, ko čia buvo daugiau: 
kvailumo ar gudrumo. Už 
viską sumokėjo Europa, jos 
sodai, jos vaikai. Ir dabar 
visos tautos su pasibiaurėji- 
mu prisimena tą laiką, kai 
Hitlerio naudai dirbo ne tik 
Vokietijos fabrikai, bet ir 
sutrūnijusios Europos 
plunksnos.

Dideliu liūdesiu Prozerpi
na apmokėjo savo pabudi
mą. Paklaus: kam skaudin
ti senąsias žaizdas? Nėra 
reikalo. Kovų draugystė su
jungė mus su Anglija, su A- 
merika, su Francūzija, su 
visomis pavergtomis, bet ne
sutramdytomis tautomis. 
Jeigu aš prisiminiau “sutai
kinimo” metus, tai dėl to, 
kad šmeižimo mohikanai ne
nurimsta; staiga pasigirsta 
kuždesys apie tai, kad Rusi
ja esanti ne visiškai Euro
pa arba kad mes norį kažką 
skriausti, arba kad pas mus 
mažai esą tradicijų, arba 
kad pas mus ėsą daug tra
dicijų, tačiau tradicijos ne 
tos: žodžiu, yra dar pasau
lyje nepataisomų miunche- 
niečių; gal būt, jų pasiliks 
ir po to, kaip Miunchenas 
dings po bombomis: ne 
daug tokių, kalba jie dabar 
atsargiai, švelniai, bet vis 
dėlto neišnyko ir nesiliovė. 
Štai kodėl verta dar kartą 
priminti gilią, neišardomą 
fašizmo neapkenčiančiųjų 
tautų sąjungą.

Į nacionalizmą rusų liau
dies siela niekuomet nelin
ko. Mylėdami kas mūsų., 
mes vertinome ir svetimą. 
Mes mėgome kas kitose tau
tose geriausio, mėgome nuo

širdžiai, nesavanaudiškai 
Gal būt, geriausiai rusų pa7 
triotizmo prigimti nusakė 
Dobroliubovas: “Gyvas, 
veiklus patriotizmas kaip 
tik ir pasižymi tuo, kad jis 
išskiria bet kurią tarptauti
ne nesantaiką ir tokiu pat
riotizmu persiėmęs žmogus 
yra pasirengęs dirbti visai 
žmonijai”... O Dostojevskis

Laisvė-—-Liberty, Lithuanian Daily

Be stipraus naminio fronto karinis frontas būtų be
jėgis. Tai tiesa visur: tiek Amerikoje, tiek Tarybų Są
jungoje. šis paveikslas parodo vaizdą tarybiniame lėk
tuvų fabrike kur nors Uraluose. Beveik visi Tarybų 
Sąjungos Įmonių darbininkai priklauso prie darbo uni
jų. Šiandien ten randasi 25,500,000 unijistų.

pabrėždavo gilų rusų susi- 
interesavimą svetimų kraš- 

1 tų kultūros plėtimusi ir pri- 
j mindavo, kad Šekspyras, 
i Baironas arba Dikensas ru
sams yra artimesni ir su
prantamesni kaip vokie
čiams. Rusų tautai niekuo
met nestatė savęs prieš ki
tas tautas. Vidaus jėgos ju
timas ir teisingumo ilgesys 
darė mus taikingais. Mato
mai, šį taikingumą apjakė- 
liai skaitė silpnumu.

Mes ir dabar nesame per- 
j galių apsvaiginti: mes 
džiaugiamės, kad mūsų liau
dies jėga padėjo kitiems. 
Kai Raudonosios Armijos 
kovotojas išvaduoja miestą, 
jis mato šypseną, girdi ma
lonius žodžius; po to jis nu
eina toliau; toli jau tas mie
stas, ir gėlės, ir moterys, 
sakiusios jam: “Atėjote!...” 
Tačiau jo širdyje kažkas ne
išdildomo; nežinau, kaip ge
riau šį jausmą, nusakyti — 
ar tai pasididžiavimas, ar 
pasitenkinimas, ar tiesiog 
džiaugsmas dėl kitų? Bega
liniai toli nuo Lietuvos, kur 
dabar kaunasi ir miršta 
žmonės, ligi karštligiškai 
pagyvėjusių minių Pary
žiaus, Lijono, Briuselio, Lie- 
žo gatvėse; bet už tūkstan
čių kilometrų juntamas lais
vės virpesys, ir mūsų ka
riai džiaugiasi, jie rašo laiš
kuose: “Paryžių išvadavo! 
Tai didelis dalykas”...

Karo metais dar stipriau 
pajutome ryšį su kitomis 
tautomis; ir veltui kai ku
ris atkara trokšta pavaiz
duoti mus savanaudžiais, i- 
zoliacionistais. Ne pokyliuo
se žmonės pažįsta vienas ki
tą, bet darbe ir nelaimėje. 
Sako: “Suvalgyti pūdą dru
skos su juo,” o druska sūri... 
Prieškariniais metais Lon
donas tarybiniams žmonėms 
buvo milžiniškas miestas— 
miglos, parkai, senasis Vest- 
minsteris, Pikadilijos žibu
riai, Dikenso apdainuotosios 
landynės, kolonialinės pre
kės, teisėjų perukos.. Ir tą 
nelaimingąją žiemą, kai 
bombos kankino Londoną, 
mums atsivėrė šio miesto 
siela. Mes supratome anglo 
atšparumą; mes supratome, 
kodėl Anglijoje yra Charta, 
kodėl anglai į autobusus į- 
eina, nesistumdydami, ko
dėl Diunkircheno katastro
fos metu jie gelbėjo kovos 
draugus. Dabar mes džiau
giamės, kad Londonas iš
gelbėtas nuo sviedinių - lėk
tuvų, kad anglai išvaduoja 
Belgiją. Už daugelio kilo
metrų mes šypsomės ameri
kiečiams; jie gražiai padir
bėjo; ir gerai, kad jų “villi- 
sai” jau tarška vokiečių že
mėje. Ne kartą buvo atžy
mėtas mūsų artimumas A-

merikai; mus artina jaunu
mas, užsimojimų platumas, 
laukų ir svajonių didumas. 
Aš nekalbėsiu daug apie 
mūsų meilę Francūzijai. Kai 
Paryžius išvadavo save, kai 
frantirieriai ir partizanai 
pasipuošė garbe, mes nenu
stebome: mes juk žinojome, 
kas tai yra Francūzija, iš 
knygų mes žinojome apie 
sankiulotus, insurgentus, 
komunarus; dabar mes juos 
matome — tai mūsų bend- 
ralaikiai. Čekų ir serbų ne
laimę mes pergyvenom kaip 
savąją; kaip savaisiais di
džiuojamės Tito karių ir 
čekoslovakų narsumu, kurie 

‘dabar vaduoja savo tėvynę. 
Visa tai toli nuo senojo sla- 
vofiliškumo: mes nestatome 
vienos žmonijos dalies prieš 
kitą. Mes ne rasistai; tačiau 
slavų tautose mes matome 
daug artimo; mus jaudina 
mums suprantama kalba, 
liaudies dainos artima me- 
liodija, rankšluostis slovako 
pirkioje arba senos juodkal- 
nietės pasekta pasaka.

Priešai šaukia, kad mes 
užkariautojai. Tai sako tie 
patys vokiečiai, kurie svajo
jo užkariauti pasaulį, arba 
politinės koketės, kurios liū
di kokio nors fon Papeno 
meilikavimų. Šmeižtas, že
mas šmeižtas. Mes peržen
gėme sieną kaipo teisėjai 
prispaudėjams, kaipo išva
duotojai prispaustiesiems. 
Štai dėl ko dabar visos tau
tos su meile kalba apie Rau
donąją Armiją, su viltimi 
žiūri į Maskvą. Mūsų jėga 
baisi tik kalėjimo sargams, 
ir net mažasis Luksembur- 
gas žino, kad Maskvos jėga 
— tai jo tėvynės nepriklau
somybės atrama.

Į mus su viltimi žiūri vi
si, išskyrus žmones, paro
džiusius, kad juose nieko 
žmoniško nėra. Mūsų šalta 
nusistovėjusi neapykanta 
hitlerininkams, mūsų tvir
tas nutarimas išnaikinti fa
šizmą, neduoti jam užsimas
kuoti, persirengti, tatai kaip 
tik traukia prie mūsų tai
kingųjų tautų širdis. Aš ati
džiai skaitau įvairius fašiz-** 
mo išnaikinimo projektus. 
Amerikiečių laikraščiuose 
aš radau eilę pasiūlymų, ku
rie būtų juokingi, jeigu mes 
galėtume juoktis po liublini- 
ško Maidaneko, po Babji Ja
ro ir Trostianeco. Vienas 
juokdarys įtikinėja, kad hit
lerininkai žiaurūs dėl to, 
jog mažai vitaminų nuryda
vo; kitas sako, kad vokie
čius galima pataisyti jaudi
nančiomis kino filmomis; 
trečiasis, paliesdamas hitle
rinės partijos viršūnių liki
mą, siūlo pavesti joms sa
lą prie Kalifornijos ir joje 
namus su patogumais. Ne,

Atskaita Dovanų Lietuvos Žmonėms
Nuo Gruodžio 18, 1944 iki Vasario 5, 1945.

V. Bunkus, Brooklyn, N. Y. (Dec. 10 paren.) $406.90
C. Stasis, Sellersville, Pa. 3.50
LPTK, Rochester, N. Y. (R. Braus) 125.00
J. Kruwalis, Philadelphia, Pa. 2.00
L.D.S. 142 kp., Pittsburgh, Pa. (J. D. Sliekas) 100.00 
P. ir M. Budai, Baltimoiv, Md. 5.00
J. ir O. Deltuvai, Baltimore, Md. 15.00
Wm. Deksnys, Stamford, Conn. 10.00
Helen Puishes, J. Miškeliūnienč, Newark,

(po $5) 10.00
Bridgewater Citizens Club, Bridgewater, Mass. 42.00 
Liet. Mezg., Rochester, N. Y., (L. Bekešienė) 100.00 
Antanas Kazakevičius, Newark, N. J. (blanka):

P. Tamašauskas $10. A. Kazakevičius $5.
Po $1: J. Gerulis, Mrs. Mikušackienė. Viso 17.00 

J; Stupur, Portland, Ore. (vardai tilpo) 41.50
Anna S. Warwick, Hightstown, N. J. 15.00
Jonas Žvingilas, Jewett City, Conn. 20.00
R. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y. (Kom. jeigos) 3.65 
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre, Pa. (blanka):

Juoz. Damižsauskas $2. J. Juozupaitis $1.41.
Po $1: J. Daugirda, A. Stikliūnas. Franas 
Mažeika, 35c. Eva Dingilienė, 25c. drg. Za
karauskiene 10c. Viso 6.11

LPTK, Brooklyno Skyrius 427.72
Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J. (blanka):

P. Samolis $10. Po $5: Helen Kudirkiene, 
Charles Simon. Po $2: A. Saulėnas, John 
Shinauskas. Po $1: Anna Liaudanskienė, A.
Stripeika. Viso 26.00

I. Strelčiūnas, Cuddy, Pa. 1.00
A. Dilius, Paterson, N. J. 2.00
LDS 3 Apskr. (B’klyn-N. J. — J. Dainius) 100.00 
Mrs. Steve Guardino, Brooklyn, N. Y. 3.00
Grigalius Belinis, Brooklyn, N. Y. 2.50
J. Kairys, Brooklyn, N. Y. 5.00
D. Blažinskas, Monaca, Pa. 5.00
Jos. Graibus, Carle Place, N. Y. 2.50
J. Stankus, Buckner, Ill. 3.50
LPTK, Worcester, Mass. (M. Sukackienė) 200.00
K. J. Abakan, Easton, Pa. (blanka):

Po $5: F. Malkaitis, Mr. & Mrs. J. Drilling, 
L. Tilwick, Harry Ziev. V. Lingvinas $2. 
Po $1: Alex J. Alexander, Easton Clothing, 
A. Lipčius, J. Maison, V. J. Stankus, P. Jo
nikas, K. J. Abakan. Po 50c: T. Adomčik,
J. Katinas. Viso 30.00
Lietuvos Sūnų Kliubas, Wilmerding, Pa.
(J. Piontka) 100.00

Mezgėjų ir Rėmėjų Kl., San Francisco-Oakland,
Calif. (V. Sutkienė) 400.00

Vilijos Choras, Waterbury, Conn. 10.00
Nuo dien. L. parengimo, Waterbury, Conn.

(M. Vaitonaitė) • 10.00
LPTK, Detroit, Mich. (M. Alvinienė):

SLA 200 kp. $25. Vladas ir Petronė Prapies
čiai, $20. Vincas Povilaitis, $10. Petras Ži
linskas $1. (Kiti vardai tilpo.) Viso 100.00 

Liet. Moterų Pažangos Kl., (M. Alvinienė),
Detroit, Mich. 300.00

LPTK, Binghamton, N. Y. (Ig. Liužinas) 75.00 
S. Puidokas, Rumford, Me. (blanka):

Po $10: A. Kilienė, S. Puidokai, J. Glodenis.
S. Jankauskas $5.50. Po $5: J. Wiskantas, F. 
Lipskiai, J. A. Pleuple, V. Padgalskas, A. 
Pranskaitis. Po $2: S. Saltmeris, M. Chu- 
zienė, F. M. Pakštis, J. Pidzin, J. J. Vens- 
kus, M. Gružinskienė. Po $1: S. Venskienė, 
J. A. Venskus, J. Kavaliauskas, A. Lindau, 
J. Motuzas, S. J. Vanavičienė, A. Chuzas, 
A. Mankausky, D. Krizienė, A. Alenskienė.
A. Motuzas 50c. Prisiųsta 70.65

Anna Philipse, Stamford, Conn. 15.00
Mrs. Sophie Kashkevich, Newark, N. J. 50.00 
Mrs. Ed. Kaunas, Perkasie, Pa. 10.00
K. Mikolaitis, Baltimore, Md. 13.00
A. Grubinskas, Gardner, Mass. 3.50

. A. Pakter, Sturtevant, Wis. 2.00
Antanas Filipaitis, Brooklyn, N. Y. 20.00
Charles Astramskas, Waterbury, Conn. 5.00
LPTK, Hartford, Conn. (J. Kazlaus) 10.00
Peter Thompson, Simpson, Pa. 10.00
And. Zaleckas, Scranton, Pa. 1.00
John Semkus, Khedive, Sask., Canada 15.00
Charles Ruck, Elizabeth, N. J. 22.00
C. Pakštis, Springfield, Mass. 6.00
LDS 115 kp. Cliffside, N. J. (Geo. Stasiukaitis) 10.00 
Antanas Rudis, Brooklyn, N. Y. (Korn, jeigos) 2.00 
J. Chelus, Perth Amboy, N. J. 5.00
S. Daugelis, New Kensington, Pa. 5.00
Jos., Emilija ir Robt. Bender, Philadelphia, Pa. 25.00 
V. J. Stankus, Easton, Pa. (blanka):

John Zabotko $5. Frank Martinkus $3. Sta
sys Matonis $2. Po $1: V. Virbickienė, V. J.
Stankus. Viso 12.00

S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.:
Po $5: Mrs. Charles Kowker, dd. Kaunai, 
dd. Naravai, dd. P. Kvalkauskai, dd. Kuz
mickai, Vytautas Maurukas, SLA Shaft kp.

Viso 35.00 
ALDLD 32 kp., New Haven, Conn. 10.00
Per M. Paulauskas, Aurora, Ill.:

Liet. Kultūros Draugija $5.: Po $2: J. Pet
kus, Pr. Damidavičius, M. ir M. Paulauskai, 
S. ir M. Sumbrei. Po $1: Gab. Večera, .P. 
Sipavičius, J. Unickas, Olga Unickas, O. Da- 
-midavich, B. Švidris, Mary Paulauskas, Aug.
Bartulis, J. Uža. V. Benevičius, 50c. Viso 22.50 

John & Sophie Žukai, Portland, Ore. 20.00
Mike Grakey, Asbury, N. J. 10.00
LPTK, Rochester, N." Y. (per V. Chemey):

A. Arlauskas $10. Jonas ir Katrė Žemaičiai
$5 ir F. Manelis $J. Viso 16.00

J. Labanauskas, Pittsburgh, Pa. 1.00

tatai ne juokinga, bet bai
su. Juk milijonai užkankin
tųjų pavedė mums įvykdyti 
teisingumą; mes kalbame už 
mirusius. Nusikaltėliai turi 
būti nubausti; krauju ir 
prakaitu jie turi išpirkti 
Europos išgriovimą, nekal
tųjų pavedė mums įvykdyti 
neatsisakys nuo kardo; tei
singumas atneš svarstykles. 
Ne žemas pyktis veda mus 
į Vokietiją, bet susirūpini
mas ateitimi, vaikais, var
pomis, kultūra. Argi galima 
pamiršti Naugardo, Ruano, 
Perudžijos praradimą? Bet 
ir akmenys niekai, patys 
švenčiausi, ir Girlandajo 
frėskos, žuvusios ugnyje, 
nublunka sugretinti su vai
kučių bateliais Maidaneke. 
Kuri moteris pajėgs auginti 
savo vaikutį, žinodama, kad 
tebegyvi fašistai, kad jie, į- 
sigiję kitus pasus, gieda 
psalmes ir valgo užjūrio vi
taminus? Vardan Europos,

K. Slegeris, Gardner, Mass. 3.50
George Murnik, Fitchburg, Mass. 20.00
Jonas Ragauskas, Shelton, Conn. 20.00
P. Kardokas, Linden, N. J. 1.00
Anna Wollow, Danielson, Conn. 100.00
Per P. Paserskis, Baltimore, Md.:

A. Martin $5.50. J. Kasparavičius $5. P. Ku- 
pris $1.45. ALDLD 25 kp. $8.63. LDS 48 kp.
$10. Gauta 30.00
(Klaidos pataisymas: V. ir E. Stankevičiai 
$5. C. Vitkuvienė $2. E. Skodinienė $1.50).

ALDLD 136 kp., Keamy-Harrison, N. J. (V. Zelin): 
Naujų Metų vakarėlyj surinkta $30.20. Prisi
dėjo po $1: O. Žilinskienė ir P. Maršonas.

Viso 32.20
D. Norkienė, Detroit, Mich. 10.00
Nuo Aliquippa, Pa. lietuvių (J. D. Sliekas) 87.00
C. Austrą, Portage, Pa. 13.50
Elizabeth Anderson, Watervliet, N. Y. 1.00
Antanas Rudis, Brooklyn, N. Y. (Kom. jeigos) 2.50 
L. Petrokis, Leechburg, Pa. 1.00
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich. 5.00
Nuo Liet. Liaudies Teatro parengi (gruod. 10 d.

J. Gužas) 250.00
LDS 142 kp., McKees Rocks, Pa. (J. D. Sliekas) 36.45
S. Puidokas, Rumford, Me. 1.25
Nuo A. Tamošiūno, Hudson, Mass, (koresp.

tilpo) 47.00
J. Kraucevičius, Hart, Mich. 1.00
Nuo LPTK Brooklyno Skyr. J. Augutienė 285.18
Nuo LPTK Brooklyno Skyr. J. Augutienė 30.50'
Jurgis Kupčinskas, Minersville, Pa. 3.00
Nuo V. J. Pšalgausko, Fitchburg, Mass.:

Jonas ir Ona Samulėnai $20. V. J. Pšalgaus-
kas $10. George Murnik $5. Viso 35.00

D. Senkauskienė, Paterson, N. J. 5.00
J. ir O. Zdaniai, Wilkes-Barre, Pa. 10.00
V. Želvis, Waterbury, Conn. ' 2.00
Joseph Stanton, No. Tewksbury, Mass. (S. Pau-

lenka) 10.00
Nuo Onos Kazakevičienės, Washington, Pa.:

Po $5: SLA 258 kp. ir LDS 98 kp. Viso 10.00 
Nuo Ann S. Denne, Portage, Pa.:

Mrs. A. S. Denne $31. Po $5: Mr. J. Joseph, 
Mrs. Joseph Savukas, Mrs. Vincent Savukas.

Viso 46.00
Nuo J. Brazas, Akron, Ohio (blanka):

LDS 73 kp. $10. M. Ubartas $7. Po $: J. 
Brazas, P. Sedar, J. Kirtiklis, K. Puišis, P. 
Brazienė, A. Bokolienė. M. Ubartas $3. Po 
$2: A. Tiškus, J. Brazas. Po $1: J. Kičas, J. 
A. Dominick, M. Gates, S. Norkus, A. Belit
sky, O. Andruškevičienė, J. Mark, P. Rozuk, 
A. Tiškus, J. Novickas. Smulkių surinkta ir
J. Navickas. , Viso 66.00

Uršulė Bagdonas, Ypsilanti, Mich. 2.00
LPTK, Great Neck, N. Y. (laike LDS 24 kp.

susirinkimo) 12.00
Antanas Rudis, Brooklyn, N. Y. (Kom. jeigos) 3.00
P. Klevička, Kewanee, Ill. 5.00
A. Rasczik, Alliance, Ohio .75
A. M. Metelionis, Detroit, Mich. 10.00
Kazys Daukšas, Jackson Heights, N. Y. 3.00
Eva Sutkienė, Middleboro, Mass. 5.00
LPTK Detroit, Mich. (M. Alvinienė) 150.00
Nuo Geo. Kudirkos, Hillside, N. J.:

Lietuvių Pleasure Club $5. Ant blankos su
rinkta drg. Jankauskienės — O. Jankauskie
nė $3. Po $1: Adam Rubis, J. Zaveckas, L. 
Dobinis, Uršulė Jotautienė, K. Majauskas. 
Po 50c: F. šiaulys, J. Wizbor, W. Paulaus
kas, Joe Simonaitis, O. Vertelienė, A. Arasi- 
mavich, J. Zizas, J. Usonis, Chas. Seimonas.
V. Kisavičienė 30c. Po 25c: M. Ričkienė, Ju
lia Urbonienė, Helen Kidžius, M. Taras. Vi
so $13.80. Surinkta $21.70. Viso 40.50

M. & O. Ziobiai, Minersville, Pa. 10.00
Nuo C. S. Kasparas, Wilkes-Barre, Pa. (blanka):

Po $1: V. Globičius, J. Zdanis, R. Sandargie- 
nė, D. Darkintis, Mrs. Navašinskienė, L. 
Rauduvienė, B. Savickas, J. Grigas, T. Ber- 
žanskas, O. Milušienė, Ant. Sukadelskis. 
Po 50c: K. Matulionis, Mrs. Saluckas, J. 
Liutauskas. W. Pigosky 25c. Viso. 12.75

Ona Balzarienė, Rochester, N. Y. 10.00
Jonas Stirbys, Brooklyn, N. Y. (per LPTK Gr.

Neck) 5.00
Nuo Vinco Kaulio, Easton, Pa. (blanka):

Po $5: F. Malkaitis, W. Lengvinas, V. Kau
lius, L. Tilvikas, W. Cigas, W. Danielius. Po 
$2: C. Straus, Juozas Meškauskas. Po $1:
W. Stončikas, V. J. Stankus. \Viso 36.00 

Nuo Elenos Kilienės, Rumford, Me. (blanka):
J. Zova $5. Po $2: J. S. Raulinaičiai,\Wm.
A. Bartašienė, M. Cuzienė, J. Baltrušaitis, 
Milašauskas, S. Kaladinskienė $1.50. Po\$l: 
S. šaltmiris, F. Vaznienė. A. Labeikienė 
50c. Viso 16.00

Jonas Stasevičia, Bethlehem, Pa. 2.50
A. Pilibaitis, So. Boston, Mass. 1.50
P. A. Jatul, Stoughton, Mass, (koresp. tilpo) 80.00 
J. Gittzus (nuo dukters ir žento, atminčiai miru

sios motinos) 10.00
Lietuvių Moterų Kliubas, Shenandoah, Pa. (S.

Kuzmickas) 15.00
Lietuvių Moterų Kliubas, Gardner, Mass. (M.

Slekienė) 25.00
J. Ivanauskas, E. Setauket, L. I. 1.00
B. Kalakauskaitė, Brooklyn, N. Y. (Kom. jpl.) 10.00
Anna Krasnickas, So. Conventry, Conn. 2.25

(Klaidos pataisymas: M. ir Z. Gudzin $5, 
Schenectady, N. Y.)

širdingai ačiū visiems už dovanas Lietuvos žmonėms!
L. Kavaliauskaitė, Fin. Sekr.

vardan josios sodų, puose
lėtų kartomis, josios seniau
siųjų miestų ir josios atei
ties — vaikų, kurie dabar 
žaidžia Gogolio bulvare ar 
Vasaros sode,'ai; Paryžiaus 
Liuksemburge, ar Haydpar- 
ke, vardan visų vaikų, švie
sių ir tamsesnių, mes netu
rime žinoti pasigailėjimo fa
šistams, mes turime išdegin
ti šį vėžio naviką pačioje 
Europos širdyje. Mes tatai 
padarysime; štai kodėl į 
mus su viltimi žiūri Londo
no našlės ir Paryžiaus moti
nos. Štai kodėl mus šmei
žia aiškūs ir slapti vaikų 
žudikų globėjai. Jeigu užsie
ninė spauda dabar užsiėmu
si klausimu —ar neutraliuo
se kraštuose ras sau prieg
laudą fašizmo galvos, tai 
mums, o ir visai žmonijai, 
klausimas yra gilesnis ir 
platesnis: mes nenorim, kad 
fašizmas rastų sau prieglau
dą tautų ir žmonių širdyse.

Nėra jam vietos nei fon Pa
peno buduare, nei Madrido 
kareivinėse, nei Argentinos 
prerijose. Tegul motina, 
praradusi, kas visų bran
giausia — sūnų, dabar jau 
artimą pergalės dieną pasa
kys: ne veltui išlietas mano 
berniuko kraujas — Maida
neko daugiau nebus.

Nacių radijas skelbė, kad 
Raudonoji Armija “laikinai 
užėmė” Pyritz miestą, 24 , 
mylios j pietus nuo Stettino 
uosto.

LAISVES BAZARAS
Laukiame Laisvės Bazarui 

dovanų iš visų lietuviškų ko
lonijų, iš visų Laisvės patrio
tų. Bazaras Įvyks kovo-March 
16, 17 ir 18 dd., bus Grand 
Paradise Salėje, 318 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.
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Kaip Mes Sunaikinom Vokiečių 
Kolonistų Lizdų 

Rašo partizanas Kalnėnas.
Atlikęs eilę sėkmingų kovos uždavinių, 

mūsų būrys nutarė perkelti į naują vie
tą savo veikimo bazę. Tačiau jau pirmo
mis dienomis pasirodė, kad mūsų sto
vyklai didelį pavojų sudaro vokiečių so
dybų grupė, buvusi apie 30 klm. nuo mū
sų miško.

Šioje vietovėje prieštarybiniais laikais 
gyveno nedidelis skaičius vokiečių ūki
ninkų. Tarybų valdžios laikotarpyje vo
kiečiai repatrijavusi į savo Vaterlandą, 
o jų žemė buvo padalinta tarp mažaže
mių ir bežemių lietuvių valstiečių. Hitle
rinei kariuomenei okupavus Lietuvą, iš 
Vokietijos grįžo repatrijantai, o su jais 
atvyko ir nauji kolonistai. Jie užėmė ne 
tik savo senąsias sodybas, bet ir tuos 
ūkius, kurie vokiečiams niekuomet ne
priklausė.

Vokiečių kolonistai, bijodami lietuvių 
užpuolimų, nesiskirstė į vienkiemius, bet 
susijungė į vieną grupę, sudarydami tam 
tikrą kaimą.

Mažas būrelis žvalgai, pirmą kartą iš
vykęs iš mūsų naujosios stovyklos, no
rėdamas susipažinti su apylinkėmis, ne
toli vokiečių kaimo turėjo susirėįnimą su 
hitlerininkais. Keturi vokiečiai buvo nu
dėti, tačiau iš mūsų pusės žuvo vienas 
puikiausių būrio kovotojų viršyla R. Jo 
lavoną hitleriniai niekšai nuvilko į ba- 
!ą-

Vieną dieną vėliau vokiečiai, organi
zavę pasalą prie plento, ėjusio apie kele
tą kilometrų nuo jų kaimo, apšaudė kitą 
partizanų būrį, gabenusį transportą mai
sto produktų. ■ .

Matydama rimtą pavojų iš vokiečių 
kaimo pusės, mūsų būrio vadovybė nu
sprendė jį sudeginti. Tačiau buvo nu
tarta prieš padegimą perduoti hitlerinin
kams ultimatumą su reikalavimu atiduo
ti ginklus. Į ultimatumą gavome atsaky
mą: “Jokių ginklų jums neatiduosime ir 
jūs mūsų apylinkėse nesirodykite, nes jus 
visus sunaikinsime.” ,

Gavę šį atsakymą nutarėm nedelsiant 
įvykdyti mūsų sprendimą. Kaimo pade
gimo operacija buvo pavesta man. Ka
dangi uždavinys buvo sunkus ir reikėjo 
laukti rimto pasipriešinimo, susitariau 
su keliais kaimyniniais partizanų būriais 
dėl pagelbos ginklais ir gyvąja jėga.

Atėjo nustatyta operacijai valanda. Iš
rikiavau kovotojus ir pranešiau, kad iš
vykstame į rimtą uždavinį, apie kurį bus 
pranešta susirinkimo vietoje. Tačiau iš 
įsakymo paimti su savim degtukų ir 
benzino kovotojai suprato, kad kam nors 
bus karšta. Vadovybė širdingai atsivel
kino su mumis ir palinkėjo pasisekimo. 
Komanda “dešinėn!” ir būrys drąsiais 
energingais žingsniais išėjo atlikti kovos 
uždavinio.

Atvykę į susirinkimo vietą, jau radome 
tenai kitų būrių draugus, belaukiančius 
mūsų. Supažindinau visus kovotojus su 
uždaviniu. Partizanai priėmė jį su tikru 
entuziazmu. Su pakelta nuotaika išžygia
vome miško takeliu vokiečių kaimo lin
kui.

Pusiaukelyje suruošėm poilsį. Suskirs
čiau savo žmones į atskiras grupes. Pa
grindinės grupės turėjo pulti kaimą, ki
tos turėjo organizuoti pasalas prie ke
lių, vedančių į kaimą. Pradėjus temti iš
vykome toliau. Priėjome plentą. Palikau 
prie jo stiprią pasalą, kuri turėjo užkirs
ti kelią Č. įgulos esesininkams ateiti kai
mui į pagelbą. Antrą pasalą palikau prie 
kelio, vedusio vokiečių įgulos T. linkui. 
Priėjome upę, kurią reikėjo perbristi ar
ba perplaukti, nes tiltų visoje apylinkėje 
nebuvo ir jokių persikėlimo priemonių 
neradome. Vieni nusirengę, kiti pilnoje 
aprangoje perplaukė per upę. Kad vo- 

1 kiečiai nesuruoštų mums vėliau siurpri- 
Szų prie upės, palikau prie abiejų krantų 

stipresnes pasalas. Dabar nusprendėm 
tiesiai laukais nueiti kaimo link. Naktis 
buvo tamsi, ir įvairūs grioviai, duobės, 
kelmai labai apsunkino mūsų žygį. Ta
čiau nė vienas kovotojas nesiskundė. Vi
si skubo, stengdamiesi išlaikyti tylą ir 
greičiau pasiekti hitlerinių grobikų kai
mą. Apie 800 metrų nuo kaimo sustojo
me. Daviau visiems paskutinius nurody
mus, griežtai perspėdamas, kad visi veik
smai turi būti vykdomi tik pagal signa
lus. Ypatingai uždraudžiau šaudyti be 
signalo. Pranešiau, kad pirmoji susirin
kimo vieta atlikus uždavinį, bus čia, 
antroji — prie upės, o trečioji —- jau 
stovykloje. v _
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Pirmą valandą naktį grupės išvyko 
pagal savo paskirtį. Lygiai už 25 mi
nučių buvo duotas pirmas signalas. Iš 
visų pusių partizanai atidengė pragariš
ką ugnį. Į darbą buvo paleisti kulkosvai
džiai, automatai, šautuvai, granatos. Tai 
buvo savo rūšies “artilerinis paruoši
mas”. Skirtas šaudymui laikas greitai 
pasibaigė. Signalas — ir dešinysis spar
nas nutilo, tuo tarpu kairysis sparnas 
perėjo puoliman, mėgindamas įsiveržti į 
kaimą.

Vokiečiai savo lizdą labai budriai sau
gojo. Ginkluota sargyba dieną ir naktį 
patruliavo aplink kaimą. Visi kaimo gy
ventojai turėjo ginklus — ne tik pistole? 
tus ir šautuvus, bet ir kulkosvaidžius. Į 
mūsų ugnį hitlerininkai tuoj atsakė la
bai stipria ugnimi. Kulkosvaidžiai, auto
matai ir šautuvai vokiečių pusėje veikė 
be sustojimo. Hitlerininkai žūtbūt neno
rėjo įleisti partizanų į savo urvą.

Kritišku momentu gavau pranešimą, 
kad dešiniajame sparne nustojo veikęs 
mūsų kulkosvaidis, susigadino taip pat 
4 automatai ir 2 automatiniai šautuvai. 
Tačiau nežiūrint mūsų susilpnėjusios ug
nies, partizanams pasisekė iš kelių pusių 
įsiveržti į kaimą. Dešiniajame kaimo ga
le staiga užsidegė trys pastatai, kaimo 
viduryje keliose vietose taip pat pasiro
dė liepsnos. Už kelių minučių kaimas 
pradėjo degti iš visų pusių. Vokiečių 
tarpe prasidėjo panika, o kas svarbiau
sia — nustojo veikęs jų sunkusis kulko
svaidis. Liepsnojantis kaimas greit pa
statė ant kojų aplinkines vokiečių įgu
las. Jos pradėjo leisti rakietas ir šaudy
ti iš kulkosvaidžių, automatų ir šautu
vų. Gaisras išsiplėtė nepaprastai greit, 
pasidarė šviesu kaip dieną, o mūsų jė
gos dar nebuvo spėjusios atsitraukti. Pa
dėtį apsunkino šovinių trūkumas. Dau
guma mūsų vyrų nebeturėjo kuo šaudy
ti.

Daviau signalą trauktis grupėmis. 
Traukintasis buvo pavojingas, nes iš de
gančio kaimo galo vėl pradėjo svilinti į 
mus iš kulkosvaidžio ir šautuvų. Pasie
kėm pirmąją susirinkimo vietą. Patikri
nus žmones, pasirodė, kad vienoje gru
pėje nėra šešių kovotojų. Pasiunčiau gru
pės vyresnįjį pajieškoti dingusiųjų vyrų, 
tačiau dėl gaisro šviesos ir stipraus šau
dymo jis negalėjo prieiti arčiau kaimo 
ir buvo priverstas grįžti. Greit atsirado 
trys dingusieji kovotojai, kurie buvo ma
tę besitraukiant ir kitus, negrįžusius 
draugus. Tada nusprendžiau trauktis to
liau upes linkui.

Visose ^kaimyninėse įgulose be atvan
gos tratėjo'kulkosvaidžiai, į orą be per
traukos kilt) rakietos, liepsnojantis kai
mas apšvietė milžinišką plotą ir nuo gai
sro šviesos :niekur nebuvo galima pasi
slėpti. Virš įdegančio kaimo pasirodė vo
kiečių lėktuvas. Jis nusileido labai že
mai ir padarė keletą ratų, tačiau greit 
pasuko vakarų linkui.

Nieko nelaukdami šokom. į upę. Susi
rinkome jau antroje susirinkimo vietoje. 
Ir ten neradome dingusių draugų. Tačiau 
jieškoti jų nebuvo jokios galimybės.

Žmonių nuotaika buvo labai puiki. 
Sėkmingai įvykdyta operacija prieš hit
lerinių banditų lizdą visų širdyje sukėlė 
pasitenkinimo jausmą. Tačiau kartu jau 
matėsi ir nuovargio žymės. Šaltas upės 
vanduo persisunkė iki kaulų, ir esant šal
tai rudens nakčiai, žmonės stovėjo dre
bėdami visu kūnu. Ilgai nelaukdami 
traukėme “namų” linkui.

Atraportavau vadui apie žygio rezul
tatus ir gavome leidimą pasilsėti.

Dingusieji draugai grįžo sekančią die
ną. Vienas jų buvo lengvai sužeistas.

Aukokite Laisvės Bazarui
Dienraščio Laisvės Bazaras įvyks kovo 

(March) 1'6, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand 
Paradise Salėse, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Dienraštis Laisvė yra visos Amerikos lie
tuvių dienraštis. Iš visos Amerikos laukiame 
dovanų dienraščiui Laisvei. Laisvės bazaras 
privalo rūpėti kiekvienam dienraštį Laisvę 
mylinčiam žmogui.

Dienraštis Laisvė rūpinasi įsigyti savo 
spaustuvei tinkamą namą. Remdami Laisvės 
bazarą, kartu paremsite namo įsigijimo rei
kalą.

Supraskite, jog brooklyniečiams Laisvės 
bazaras kainuos keli tūkstančiai dolerių arba 
po kelioliką dolerių kiekvienam. Taigi toliau 
gyvenantieji Laisvės patriotai, kiekvienas ga
lėtų paaukoti bazarui po • dolerį-kitą.

i
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EASTON, PA.
Įvyks

Svarbios Prakalbos

D. M. Šolomskas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 

Centro Sekretorius.

Nepaprastai svarbiu momen
tu Eastone bus svarbios pra
kalbos. Ką reiškia trijų didžių
jų .konferencijos tarimai? Kaip 
greit bus sumušta naciškoji 
Vokietija? Ko laukia iš ameil1- 
kiečių Lietuvos žmonės? Taip
gi, kalbėtojas aiškins ir kitus 
svarbius klausimus iškilusius 
šiuom momentu.

Prakalbos įvyks vasario-Feb. 
11 d., Kailiasiuvių salėje, 429 
Northampton St. Pradžia 2:30 
vai. dieną.

Skaitlingai susirinkite išgirs
ti šių svarbių prakalbų, 
ga nemokamai. Kviečia 
13 kuopa.

Įžan- 
LLD

ELIZABETH, N. J,
Įvyks

Svarbios Prakalbos

Vokietijos klausimu. Ką tai 
reiškia mūsų gyvenime?

Ateina žinios iš išlaisvintos 
Lietuvos. Ko laukia iš piūsų 
Lietuvos žmonės?

Ar greit bus paklupdyta na-1 
ciškoji 
baigsis karas Europoje?

Šiuos ir kitus svarbius klau
simus aiškins Antanas Bimba 
Elizabethe šį sekmadienį, Va
sario-Feb. 11 d., Liberty Hali, 
269 Second St., pradžia 2 vai. 
dieną. Įžanga nemokamai. 
Kviečia Elizabetho Lietuvių 
Progresyviškos Organizacijos.

Vokietija? Ar greit

BAYONNE, N. J.
Įvyks

Svarbios Prakalbos
KALBĖS ROJUS MIZARA
Dienraščio Laisvės Redaktorius.

Jis aiškins trijų didžiųjų:
Prez. Roosevelto, Prem. Stali- 
nono ir Prem. Churchill’o kon
ferencijos tarimus. Jis taipgi 
nurodys kaip greit galės būti

Rojus Mizara

sumaušta naciškoji Vokietija. 
Kalbėtojas aptieks svarbių da
vinių iš gyvenimo išlaisvintoje 
Lietuvoje. Tai bus nepaprastai 
svarbi jo prakalba. Kiekvienas 
protaujantis žmogus privalo iš
girsti šias nepaprastai svarbias 
prakalbas.
Įvyks ši sekmadieni, Vasario- 
February 11 d. Salėje, 2 W. 
22nd Street, Bayonne, N. J.
(3-čios lubos). Pradžia 2:30 

vai. po pietų.
Įžangos nebus. Visus širdin

gai kviečia ALDLD 212 kuopa.

Chester, Pa Po $1: Šmitienė, J. Česna, 
P. Zaleckas, Ona žalnieraitie- 
nė, Jurg. Lukaševičius ir K. 
Kruleskienė.(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

F. A. Navickai aukavo 
ii' pasiuvo 4 sukneles, drabu
žių aukavo $15 vertės.

N. ir P. Dudoniai aukavo 
$5, pasiuvo 9 sukneles, numez
gė 2 svederius ir vieną sijoną, 
bendrai $15 vertės drabužių 
aukavo. j dėvėtais drabužiais i Lietuvai

Mrs. Murauskienė aukavo Į Pagalbos Teikimo Komiteto 
$5 ir baksą drabužių, vertėsi Centrą, Brooklyn, pasiųsta 13 
$50. i dėžių.

II. Prots aukavo $5 pinigais' 
ir drabužių $10 vertės.

P. Šlajus aukavo $5 ir dra 
b u žiu $10 vertės.

P. Gužauskienė aukavo pi- į 
nigais $2 ir mergaitei drabu
žėlius vertės $10.

Mrs. Krividienė aukavo dra
bužių vertės $20. J. Pundze
vičius aukavo 14 setu rašomo- : PIRKITE KARO BONUS! 
sios popieros. J. Ambraziejus;
aukavo drabužių vertės $5.

Vien pinigais aukavo seka-j 
mai:

$5 Už suaukotus pinigus nu
pirko 12 kautukų mergaitėm, 
6 sijonus, 10 suknelių, 6 kau- 
tukai vaikams, 12 kepurių, 12 
apatinių siūtų, 6 poros kelnių, 
6 kepurės berniukams, 6 vir
šutiniai marškiniai, 9 poros če- 
verykų vaikams. Bendrai su

Visiems aukavusiems taria- 
' me širdingai ačiū ! Prašome ir 
I ateityje kooperuoti su vietos 
; Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko- 
j mitetu, kad pagelbėjus Lietu
vos žmonėms.

V. Gužauskas.

gas, S. Pusvaškienė, J. Valu-i 
konis, Gabali ir F. Klimchuk. j

Po $3: Jurgaitienė ir M. Į 
Kasinskas.

Po $2 aukavo: J. Bakanas, i 
J. žemaitis, D. Yakis ir J.! 
Bezmenas.

Thomas J. Klimaitis
Graborius—Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
Tel. 8-6723.Fotografas

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

Iš senų padarau 
naujus

L lūs ir krajavus 
!i sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

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

paveiks-

Antanas Bimba

trijų 
išlei- 
kari- 
tarp

ši sekmadienį, vasario-Feb. 
11, Elizabethe sakys prakalbą 
Antanas Bimba, vienas iš dien
raščio Laisvės redaktorių.

Tik dabar pasibaigė 
didžiųjų konferencija. Jie 
do svarbų pareiškimą po 
nio sutvarkymo reikalų 
valstybių. Jie tarė savo

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Nupiešiam PlanusDarome ir Pritaikome Akinius

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselljom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

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

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

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

JT

NOTARY 
PUBLIC

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

(Isist. 28 m.)

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

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.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

'' > * 4 i ’N ■ - - .. "u - t.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

3^ N . r

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1" 7" £ ’
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Maskvos Spauda Peikia 
Popiežiaus Pro-na-

eisią Politiką
Maskva. — Raud. žvaigž

dė, Sovietu kariuomenės 
laikraštis, rašo, kad popie
žius Pijus kalba kaip nacių 
lūpos. Jis reikalauja švel
nios taikos Vokietijai. Jisai 
stengėsi išgelbėt Mussolini 
ir pastot kelią demokratijos 
įvedimui Italijoje. Popiežius 
mėgina įsikišt į Vokietijos, 
Austrijos, Vengrijos ir Len
kijos reikalus, bet Sovietų 
Sąjunga to nepakęs, kai}) 
sako straipsnis Raudonojoj 
Žvaigždėj:

“Katalikų spauda Angli
joj ir Jungtinėse Valstijose 
veda popiežiaus kampaniją 
prieš Sovietus kai dėl Len
kijos.

“Vatikanas (popiežiaus 
sostinė) yra paskutinė poli
tinė prieglauda tokiems 
Londono lenkų bankrutams, 
kaip (jų prezidentas) Rač- 
kievičius, (buvęs komandie- 
rius) gen. Sosnkovski ir 
(premjeras) Tarnas Arci- 
ševski.

‘“Vatikanas stengiasi at
gal pasukti istorijos ratą. 
Su obalsiu: ‘Atgal į katali
kiškąjį fašizmą,’ yra orga
nizuojamos teroristų šaikos 
kovai prieš demokratinę 
Lenkiją.”
Smerkia Ardančius Vieny

bę Laikraštininkus
Raudonoji žvaigždė taip 

pat įspėjo prieš tokius ame
rikinių laikraščių kolumnis- 
tus, kaip Dorothy Thomp
son ir panašūs, kurie bando 
suardyt talkininkų vienybę. 
Tie kolumnistai paskutiniu 
laiku kursto prieš Sovietų 
Sąjungą ir Angliją, karto
dami, kad Sovietai ir ang
lai, girdi , darą sauvališkus, 
vienpusiškus sprendimus 
kas liečia išvaduojamus nuo 
vokiečių kraštus.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, vasario 11 d. Liet, 

salėje, 29 Endicott St., įvyks LDS 
57 kuopos parė. Širdingai prašome 
visus dalyvauti ir paremti mūsų pa- 

i rengimą. Pradžia 5 v. v.—Kviečia 
Kuopos Valdyba. (34-35)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 12 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėj, 29 Endicott St. Malonėkite 
dalyvauti ir naujų narių atsiveskite. 
—A. W. (34-35)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. ruošia svarbias 

prakalbąs. Vasario 11 d., 2:30 vai. 
dieną, 2 W. 22nd St., (3-čios lubos). 
Kalbės ! Rokas Mizara, dienraščio 
Laisvės redaktorius. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
išgirsti labai svarbias prakalbas.

(34-35)

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. ruošia prakalbas, 

vasario lįl d., 2:30 vai. dieną. Kai-i 
liasiuvių Salėje, 429 Northampton 
St. Kalbas D. M. šolomskas, Lite
ratūros Draugijos Centro Sekr. 

' Kviečiame visus dalyvauti, išgirsti 
| svarbias, įdomias prakalmas.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

Į 11 d. vasario, 6 v. v., 735 Fair- 
| mount Aye. — Sekr. Šmitienė.

MONTELLO, MASS.
, Ekstra! Vasario 11 d., 3 vai. die- 
į ną, ALDLD 6 kp. turės parengimą 
į 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 
skaitlingąi dalyvauti. — Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, vasario 11 d., c2 
vai. dieną. 143 Pierce St. Nariams 
žinoma, įad kuopa rengia prakal
bas 18 dj. vasario, tad draugai ne
pavėluokite dalyvauti susirinkime.
— L. T. (33-34)

SCRANTON, PA. IALDLD 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 prisidengti prie prakalbų, ku
rios įvykįs 18 d. kovo, kalbės drg. 

i A. Bimba. Taipgi draugai, kurie nė- 
I užsimokėjote duokles 1945 metams, 
; būtų gerai, kad padarytumėt tą 
Į šiame susirinkime. — P. Šlekaitis, 
j sekr. (33-34)

700 Anglijos bombanešiųi1 A v nu Al
pleškino nacių kariuomenę i Parsiduoda Applegarth Hotel su 
ties Siegfriedo linija. gėrimų Ididimu (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, žemė gera, viskas ge
rai auga. Kaina $12,000. Ant vietos 
sužinosite: priežastį pardavimo. An
trašas: John & Anna Warwick, 
Applegarth Hotel, Applegart & pro
spect Plains Rd., Hightstown, N. J. 
Telefonas Hitghtstown 135-R-l.

(31-37)

Nacių propagandos mini- 
steris Goebbels jau pasakojo, 
kad vokiečiai esą “taikūs ir 
ramūs” žmonės.

Vokiečiai galvatrūkčiais 
bėga iš Berlyno.

PHILADELPHIA, PA
Lietuvių Tautos Katalikų Šv. Marijos Parapija

Rengia

PIRMĄ DIDELĮ BALIŲ 
šeštadienį, Vasario 10 February 

TAUTIŠKOJE LIETUVIŲ SALĖJE 
928 E. MOYAMENSING AVĖ.

Pradžia 7 vai. yakare. Auka 35c. 
GROS PUIKI MUZIKĄ ŠOKIAMS 

VISUS PRAŠOME DALYVAUTI.

VILNIES 

KALENDORIUS 
1945 METŲ

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

Dailiosios Literatūros.

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

Gera Nuolaida Platintoj ams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

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

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kaip Vyksta Žemės Grąžini

mo Darbai Apskrityse

Spalių 9 d., Vilniuje įvyko 
pasitarimas žemės grąžinimo 
klausimais, kuriame dalyvavo 
LTSR Liaudies Komisarų Ta
rybos ir Respublikinės žemės 
Komisijos įgaliotiniai apskri
tyje. Įgaliotiniai apie savo 
darbą padarė pranešimus.

Vilniaus Liaudies Teismai 
Naujose Patalpose

Vilniaus miesto I-jo ir II-jo 
rajonų Liaudies Teismai iš 
Sniadeckių gt. 6 persikėlė į 
naujas patalpas Damaševi- 
čiaus gt. 4. Ten pat persikėlė 
ir Vilniaus apskrities Liaudies 
Teismas.

Skubiu Tempu Taisomos Gat
ves ir Šaligatviai

Vilniaus miesto Vykdomojo 
Komiteto Komunalinio ūkio 
Skyriaus Kelių ir Tiltų Tres
tas pagal III-jam šių metų ket
virčiui nustatytą planą turėjo 
sutaisyti Vilniaus mieste 6000 
kv. metrų grindinio ir 3000 
k v. metrų šaligatvių. Sutaisy
ta gi per minėtą laikotarpį 19 
tūkstančių kv. metrų šaligat
vių. Be to, užlyginta daug po 
karo veiksmų likusių duobių, 
suvartojant tam reikalui 
80003 žemių.

Vokiečių Padarytieji Nuosto
liai Tarybų Lietuvos 

Vaistinėms
Vyriausiosios F a r m a ei jos 

Valdybos suteiktomis žiniomis, 
Tarybų Lietuvos srityse, ku
rios dabar yra išvaduotos, vo
kiškieji barbarai sudegino 41 
vaistinę ir 20 vaistinių visiškai 
sugriovė. Daugiausia vaistinių 
nukentėjo Kauno farmacijos 
kontoros ribose — iš viso 19, 
o taip buvo sudeginta buvusi 
“Germapo” vaistų laboratori
ja ir didelis vaistų sandėlis. 
Šiauliuose .taip pat sudegė la
boratorija “Galen” ir vaistų 
sandėlis. Daug kur vaistinės 
buvo visiškai apgrobtos. Visi 
tie sunaikinimai Vyriausiajai 
Farmacijos Valdybai tenka 
atstatyti. Dalis sugriautų vais
tinių jau atstatyta. Iš viso iš
vaduotose srityse šiuo metu 
veikia jau 121 vaistinė. Vil
niaus kontoros ribose atstaty
ta 9 vaistinės, tai yra visos 
vaistinės, kurios tik galima bu
vo atstatyti, neskaitant 5 vais
tinių pačiame Vilniaus mieste, 
kurios buvo visiškai sudegin
tos. Panevėžio rajone atstaty
ta 5 vaistinės, o iki naujų me
tų veiks visos vaistinės, kurios 
galima atstatyti. Kauno kon
toros ribose atstatyta 4 vais
tinės- ir įsteigtas naujas vais
tų sandėlis, kuris aprūpina 
Kauno farmacijos kontoros ri
bose esančias vaistines.

Steigiama Medicinos Instru
mentų Remonto Dirbtuve
Sudeginus vokiečiams Vil

niuje esantį medicinos instru
mentų fabriką, Vyriausioji 
Farmacijos Valdyba susirūpi
nusi dabar yra įsteigti Vilniu
je bent medicinos instrumen
tų remonto dirbtuvę.., Tokia 
dirbtuvė Vilniuj yra labai rei
kalinga. Organizaciniai darbai 
jau pradėti.

Gaunama Vaistų iš Sąjungi
nių Respublikų

Vyriausiosios F a r m a ei jos 
Valdybos suteiktomis žiniomis, 
iš sąjunginių respublikų nuo
latos gaunami Vilniuje tam 
tikri kiekiai vaistų ir kitokių 
medicinos reikmenų. Iki šiol 
gauta jau yra trys vagonai 
medikamentų, kurių tarpe yra 
tvarstomosios medžiagos, gu
mos išdirbinių ir medicinos in
strumentų.

Gydymo Įstaigos Aprūpini
mas Vaistais

Vyriausioji Farmacijos Val
dyba, nepaisydama didelių 
trūkumų, kuriuos yra padarę 
vokišikeji fašistai vaistinėms, 
stengiasi gydymo įstaigas rei
kiamai aprūpinti vaistais ir tas 
aprūpinimas šiuo metu vyks
ta patenkinamai. Išsirūpinus
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HĘLP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

transporto priemonių, Vyriau
sioji Farmacijos Valdyba vi
sai reguliariai galės aprūpinti 
išskirtais vaistų kiekiais ir 
provincijos vaistines.

Fotografijos, iš Kurių Žiūri 
Mirusieji

Hitlerininkai Kaune, kaip ir 
daugelyje kitų mūsų krašto 
vietų, išžudė tūkstančius žmo
nių. Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimo foto kambaryj daug 
šitų nužudytųjų aukų prieš 
mirtį buvo fotografuojama.

Kiekviena fotografija buvo 
padaryta ant siauros ilgos 
juostelės trijuose atvaizduose. 
Pasmerktą mirti fotografavo 
iš priekio ir iš abiejų šonų.! 
Prie galvos, kairiajame kraš
te, buvo pakabinta balta len
telė, kurioje buvo įrašyta ke
turios raidės KSDK ir nume
rių cifra.

Bėgdąmi budeliai šias nuo
traukas paliko. Jos yra su
rinktos ir Kauno miesto par
tijos komiteto iniciatyva su
daromas bendras albumas.

Vartant nužudytųjų foto
grafijas ima šiurpas. Iš atvaiz
dų žiūri vaikai, seneliai, mo
terys, vyrai. Tai liudininkai, 
kurie su milionais išžudytų vi
same pasaulyje hitlerininkams 
parašė didįjį žmonijos pasmer
kimo aktą.

Daug Įvairių Amatininkų Su
si j’ungė i Gamybinę 

Kooperaciją
Dar 1940/41 m., įsikūrus 

tarybų valdžiai Lietuvoje, res
publikos amatininkai buvo su
sijungę į įvairias gamybines 
arteles, kurios greit suklestė
jo. Hitlerininkai tas gamybi
nes arteles pąleido. Bet vos tik 
Raudonoji Armija sugrįžo į 
Tarybų Lietuvą, išlaisvintuose 
rajonuose amatininkai vėl pra
dėjo burtis į savo gamybines 
arteles. Iki šiol atsikūrė jau 
apie 100 artelių: Vilniuje 38, 
Kaune •— 24, Ukmergėje 8, 
Panevėžy,] — 11, Utenoje—4, 
ir 1.1.

Artelės gamina daugiausiai 
masinio vartojimo produktus, 
kaip avalynę, rūbus, baldus ir 
įvairius kitus reikmenis.

Panevėžy] Veiks Mokytojų 
Seminarija

Nuo lapkričio 1 d. Panevė
žyje, Ramygalos gatvėje Nr. 
4 pradės veikti mokytojų se
minarija. Mokiniai, baigę ke
turias klases, priimami į pir
mą kursą, baigę penkias kla
ses — į antrą, šešias klases — 
į trečią seminarijos kursą. Į 
ketvirtą kursą priimami baigę 
tris mokytojų seminarijos kur
sus. Papildomi egzaminai ski
riami mokslo metų eigoje.

Mokytojai, norintieji semi
narijoje mokytojauti, turi pa
duoti seminarijos direktoriui 
prašymus su išsamia autobio
grafija.

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi Įvairių mlneralių 
druskų Ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo.- 
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Vz galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokėr 
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.
* - »

REIKALINGI DARBININKAI
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS
VIRŠLAIKIAI

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

 (38)

KEIKIA VYRŲ 
KRITIŠKAM KARINIAM 

DARBUI.
GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI.
Nereikalaujama Išsilavinimo.

POKARINE ATEITIS.
ELECTRO TECHNICAL PRODUCTS CO.

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

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
(42)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.
(31)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius. 
NAKTINIS ŠIFTAS.

71»/2c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

(39)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

(31)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

, PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(37)

BERNIUKAS 16-20
Pagelbėjimui Showroome, 

mokytis oriental rug biznio;
PAKILIMAI

PLAZA 5-7752
 (34)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

DALIES LAIKO 
DUBININKAI

Iki 30 Valandų j Savaitę
PAKAVIMUI PLASTIKINIU 

DIRBINIŲ
HIGH SCHOOL STUDENTS 

IR VISI KITI 
INTERESUOJANTI. 
Prisilaikoma WMC Taisyklių.

KREIPKITĖS
COLUMBIA 

PROTEKTOSITE
631 CENTRAL AVENUE. 

CARLSTADT, N. J.
(40)

PASIUNTINIAI BERNIUKAI 
IR MERGAITĖS

ir

JUNIOR FILE RAŠTININKAI
$91.43 Į MĖNESI

PRADŽIAI
Puikiausios Galimybės 

Pakilimams. 
Puikios aplinkybės.

5 DIENOS, 40 VAL. SAVAITĖ
AMERICAN HOME PRODS. CORP.

22 East 40th St., 
Room 2701.

■(3 5)

! USED FAT WORKS HERE!

One pQund of used fat is required 
tto qupply medicines to maintain 
one bed in a military hospital for 
12 days. Save every drop of u^edfat,

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 (Room 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. (38)

TYPISTE ;
JAUNA 

Linksmos Darbo Sąlygos i

Bonai Prisideda Prie Algos!
PROGA PAKILIMAMS

30 ROCKEFELLER PLAZA 
47-tos Lubos

(X)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI ,
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & j

RHAWN ST. :
HOLMESBURG ,

PHILADELPHIA, PA. 
_________________________________________(37) i 

Reikalingos Darbininkes . 
BE PATYRIMO 

PRIE COSTUME JEWELRY 
GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS 
VIRŠLAIKIAI 

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

(38)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

GERA ALGA

J & M DISTRHJUTING CO.
206 BROADWAY, BROOKLYN.

(35)

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

$28.60 pradžiai. Proga pakilimui.
WRIGLEY BROS.
39 West 19th St.

Tarpe 5th & 6th Avės.
(35)

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

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

TRIANGLE 5-2395.
(38)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAf
Pagelbininkai sandėlyje vadovaujančios 
wholesale liquor firmos. Dieniniai ir nakti
niai Mftai. 40 valandų savaitė. Laikas ir 
pusė už. viršlaikius. Nuolat. Puikiausia jk>- 
karinė 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 5th & 6th Avės.____________ _______ ___<222
VYRAI

Abelnam Darbui 
PIENO GAMINIŲ FABRIKUI 

Patyrimo pageidaujama, tačiau nėra 
reikalinga.

DAIRYMEN'S LEAGUE 
19TH ST. & AVENUE B 

MANHATTAN 
GRAMERCY 5-5008.

. - (36)
1

• * 2
,• ) i; 1• •• r . k

KEY PUNCH 
OPERATORĖS

PATYRUSIOS.
Pilnam Laikui

TAIPGI MERGINOS
Prie Filing 

Typing
• Raštinės Darbas, ir 1.1.

Su ar be patyrimo

5 DIENŲ SAVAITĖ
371/z VALANDOS

PASTOVĖS DARBAI 
Gera proga 
pakilimam.

Puikios Aplinkybės
Didelė apdraudos kompanija.

Kreipkitės

MR. A. H. ROBINSON
1 LIBERTY ST.. 10-TOS LUBOS, 

NEW YORK CITY.
(40)

BURROUGHS
BOOKKEEPING MAŠINOS 

OPERATORĖ (7800)
Puikiausios darbo sąlygos ir progos. 

Kreipkitės
ROYAL MFG. BRANCH 

9 ' Morton St., Brooklyn 
(Mr. Backer)

ė 36)

PASIUNTINĖS
$19 PRADŽIAI

Typistės ir File Raštininkės 
$21-$22 Pradžiai

Aukščiau Jeigu Patyrusios 
Puikiausia Proga

5 DIENŲ SAVAITĖ
Kreipkitės į Personnel Ofisą 

345 HUDSON STREET, 17-tos lubos.
(40)

PATYRUSI RAŠTINĖS 
DARBININKĖ

MOKANTI TYPING
Vedimui Supirkimų Departmento 

Rekordų Dideliam Išdirbimų 
Fabrikui, Kuris Randasi

Queens.
Puikiausi Pokariniai Prospektai.

S. GUMPERT CO., INC.
94-03 104th St.,

Ozone Park 16, L. L

 (40)

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

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
WESLEY & WINTER

1026 W. Elizabeth Ave., Linden, N. J. 
________________________________________ (35)

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 StJ 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

________________________________________ (34)

MERGINOS
PATYRIMAS N ER EIK ALINGAS 

Abelnas Raštinės Darbas 
Accounting Departnientc 

ŠIEK-TIEK TYPING
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKIAUSIA PROGA \
KOSMETIKŲ FIRMA ••

Kreipkitės ant 47-tų Lubų
30 ROCKEFELLER PLAZA

(X) .; Hį



Šeštas puslapis Lakvfc—Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Vasario 9, 1945

NoHYorki^zW/^Zlniot
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komitetas Prašo Talkos
Svarbi Viso Brooklyno 

Konferencija
Vasario 22-rą, Washingto- 

no gimtadienio dieną, šaukia
ma svarbi konferencija visų 
Brooklyno organizacijų ap
svarstymui karo laikuose rei
kalingų ir išleidžiamų įstaty
mų. Apsvarstyti ir priimti pa
siūlymai konferencijos išrink
to komiteto bus įteikti atitin
kamoms įstatymdavystėms — 
Miesto Tarybai, New Yorko 
Valstijos Seimeliui ar J. V. 
Kongresui.

Konferenciją šaukia Ameri
kos Darbo Partijos Kings Ap
skričio Komitetas.

Pradžia konferencijos 12:30 
po piet. Tęsis iki 6 vakaro. 
Vieta: Hotel Toweits, 35 Clark 
St. Registracija delegatams $1, 
svečiams 50c. Mandatus gali
ma pasiųsti iš anksto arba 
įteikti einant į konferenciją.

Lankėsi Saržentas 
Juozas Granickas

Ketvirtadienį Laisvę aplan
kė neseniai iš Europos grįžęs 
brooklynietis karys, saržentas 
Juozas Granickas. Saržentas 
Granickas dalyvavo Afrikos 
invazijos operacijose, taipgi 
veikė ir Italijoj. Iš viso jis už- 
sienyj buvo trejis metus.

Jo motina Brooklyne turi 
grosemę (Rodney ir Ainslie 
Sts.) ir yra gera laisvietė.

Su svečiu kariškiu lankėsi 
brooklynietis I.eo Nekvedavi- 
čius.

Prieplaukos Gaisro 
Aukos Daugėja

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centre, 417 Lorimer St., 
Brooklyne, drabužių supaka- 
vimo darbas eina su didžiau
sia paskuba. Dirbama kas va
karas jau antra savaitė. Pri
krauta virš šimtas skrynių ir 
“bales” muilo, drabužių, ba
tų.

Tačiau drabužių dar tik

apie pusė sudėta.
Prašome didelės talkos kas 

vakaras, o ypatingai šį šešta
dieni per dieną. Ateikite jau 
dirbusieji ir nedirbusieji pir
miau. Lengva išmokti. Ateiki
te ir svečiai pamatyti, kaip pa
ruošiama išsiuntimui jūsų do
vanos.

LPT Komitetas.

Lietuvos Išlaisvinimo
Džiaugsmo Koncertas

Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
Į kraštų žmonės dabar džiau
giasi atgauta laisve. Jų išlais
vintojai Raudonajai Armijai 
išmušus vokiečius iš Pabaltijo 
ir nuvarius iki Berlyno vartų, 

i daug rečiau Lietuvoje besigir- 
di sprogstančių bombų garsai, 
rečiau beatskrenda vokiškieji 
mirties paukščiai-lėktuvai.

Pabaltijo kraštų žmonės da
bar džiaugsmingai laukia pa
vasario, kada po arti keturių 
metų belaisvės ir kančių vo
kiečių okupacijoj vėl ars ir sės 
žemelę sau, ne pavergėjui.

Lietuvos laisve džiaugiamės 
ir mes, Lietuvos išeiviai, gy
venantieji Amerikoje. Savo 
gimtųjų kraštų laisve džiau
giasi taip pat ir visa demokra- 

i tiškoji Pabaltijo kraštų išeivi
ja—latviai, estonai, suomiai.

Bendram visų džiaugsmui 
j pareikšti, pasilinksminti yra 
rengiamas šaunus koncertas - 
balius šio mėnesio, vasario 24- 
tą, šeštadienį, Irving Plaza 
Grand Ballroom, Irving Place 
ir 15th St., New Yorke /prie 
Union Square).

Programoje dalyvaus lietu
vių žymioji solistė Biruta Ra
moška ir Aido Choras, vado
vybėje Aldonos Anderson; 
latvių solistė Lillian Jameson, 
taipgi Latvių Choras, vadovy
bėje Saros Gibet; finų sopra
nas Vieno Laakso; estonų gar
susis pianistas ir kompozito
rius Vladimir Padva; paskil- 
busioji Radishev šokių Grupė, 
dalyvaujanti Madison Square 
Garden e ir kitur rengiamose 
viso miesto skale svarbiose 
programose.

šokiams gros Antano Pavi- 
džio orkestrą.

Šioje pramogoje bus proga 
puikiai pasilinksminti, kadan
gi salė erdvi ir patogi, talpi
nanti tūkstantinę publiką.

Visi išlaisvintos Lietuvos 
draugai, visi gražių koncertų 
ir smagių pramogų - mėgėjai 
rengkitės būti koncerte patys 
ir būkite mobilizatoriais kitų.

Tikietai iš anksto gaunami 
Laisvės raštinėje ir pas pla
tintojus. Kaina $1, įskaitant 
taksus.

Paštas Dėkoja Laisvei 
Už Patarnavimus

Brooklyno pašto viršininkas 
atsiuntė Laisvės redaktoriui 
sekamą padėkos laiškutį:

February 1, 1945 
Mr. Roy M i žara,

“Laisve,”
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Dear Mr. Mizara:

Whenever called upon you 
have made available the pages 
of your publication to ac
quaint the public with infor
mation concerning the Postal 
Service in general or the 
Brooklyn Post Office in part
icular.

This has been
and I desire to extend my 
thanks to you and your staff 
for the splendid cooperation 
you have given me, in my ef
forts to render the best pos- 

Isible postal service to the peo
ple of Brooklyn.

Sincerely yours,
Frank J. Quayle, Jr.
POSTMASTER.

DasikaJbėjo Tris Žmo
nas ir Kalėjimą

Lawrence Sylvester Lynch, 
31 m., taip iškalbiai mokėjo 
girtis apie didvyriškus atsieki- 
mus visame pasaulyje, tiek 
daug jis nešiojo visokių deko
racijų, kad mergelės jį laikė 
beveik lygiu su MacArthuru. 
Šešių pėdų aukščio ir, kaip 
jau matėme iš jo amžiaus 
skaitlinės, jis vyras pačiame 
šaunume, tad merginos, skun
dėsi jis, jam taip piršosi, jog 
jis niekaip negalėjo jų atsisa
kyti.

Nei jis bandęs atsisakyti. 
Pasirodo, ėmęs tos Dievos do
vanos, kiek apkabindamas. 
Maryland e jis turėjęs žmoną 
nuo 1935 m. ir porą vaikų, 6 
ir 1 metų amžiaus. Brooklyne

lėj, Staten Islande, mechani-j taipgi neprasižengiąs Dievui, 
k u. Tas “užjūris” pasiekiamas visas merginas vedęs bažny- 
iš New Yorko už vieną penk-jčioje, su Dievo valia ir palai- 
tuką, I minimu.

Merginoms — moterims rei-! į
kia vengti nežinomų “didvy- „ Septymol.koje pašto skynų, 
rių,” laikino patogumo įieško-; Brookl-vne’ !au >vcsta 'yulla- 
tojų, nors jie atrodytų ir registracija davėjų kraujo
bai pavyzdingi. "Pavyzdinges-j Bau< ona,am Kiyznn.
nio” ir už Lynch, kaip jis pats! ——
sakėsi, negali rasti. Negeriąs, i New Yorko paštas veiks 
nerūkąs, nepiktžodžiaująs ir ateinantį pirmadienį, Lincoino 
mylįs artimą — merginas, gimimo dieną.

MUZTKALE komedija
Kuprotas Oželis

(Operetė)
Vaidins Filmos Aktoriai Rengia E.D.S. 50 Kuopa

most helpful,!

vedęs antrą žmoną 1941 me
tų vasarą, su iškilmingomis 
ceremonijomis bažnyčioje. Tų 
pat, 1944 metų, gruodžio mė
nesi, New Yorke, vedęs tre
čią irgi su iškilmėmis bažny-

Nušovė Išeinanti Vyrą

čioje. i
Visa bėda prasidėjo dėl tų 

alimonijų. Su savo antrąja jis 
pereitą mėnesį graudžiai atsi
sveikinęs, sakęsis ir vėl išvyks- 
tąs j užjūrius tiems didvyriš
kiems žygiams. Ir išplaukė at
gal Į Staten Islandą, iš kur 
niekad jis ir nebuvo toliau iš
plaukęs. Jo antroji žmonelė 
padavė į laivyną prašymą pa
skyrų pragyvenimui. Jai atsa
kyta, kad jau per ilgą laiką

Mrs. Horan, apleidžiama tas paskyras gauna jo žmona 
žmona, nušovė policistą savo su vaikais Marylande. Tada vi-
vyrą jų namuose, 327 Beach 
45th St., Edgemere, Queens. 
James R. Horan norėjęs išeiti 
pas savo jauną meilužę Con-j 
nie Gianola, su kuria jis pri
gyvenęs dukrelę. Pati žmoną 
pašaukė policiją.'

sas dalykas nuėjo policijon, o 
liežuvio “didvyris” — kalėji
mam Gi dviem moterims liko
si divorso jreškojimosi proble
ma, o trečiai — nelabai užtik
rinta šeimyninė “laimė.”

Lynch dirbęs Tompkinsvil-

Pereitą trečiadienį skaičius 
žuvusių prieplaukos laivų su
sidūrime jau buvo pasiekęs 
19. Prie to dar 15 iki 20 kitų 
buvo pasigendama ir dalei- 
džiama, kad nekurie bus žu
vę. Ligoninėse dar buvo 74, iš 
tų keliolika kritiškoje padėty
je.

MIRĖ

Įvyks Sekmadienį, Vasario 11 February
LABOR PARTY HALL

4714 — 5th Avenue Brooklyn, N. Y.
(tarpe 47111 & 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 Judientas, 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.

Anna Jonavičius Brusak, 69 
metų amžiaus, venus o9 ? 
71st St., Maspeth, mirė namie, 
vasario 7-tą. Bus palaidota 
šeštadienį, 10-tą vas., Šv. Jo
no kapinėse. Pašarvota namie. 
Laidotuvėmis rūpinasi grabo- 
rius J. Garšva, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Žmonių Atsinešimas į 
Veteranus

New Yorko miesto švietimo 
Taryba aną dieną atsišaukė 
elektriškų įrankių įrengimui 
veteranams amatų mokyklos. 
Trumpu laiku žmonės su d o va- 
nojo 779 daiktus.

į Apriboja Davimą 
Aliejaus

Mieste vis dar labai tebe- 
stokuoja aliejaus kurui. Pa
tvarkyta, kad visiškai neturin
tiems kuro duoti vienu kartu 
ne daugiau, kaip 5 dienoms. 
„Tuomi norima pratęsti ištek
lių, kad visi pritrukusieji gau
tų nors po biskį, kol praeis 
krizis. Trečiadienį Sveikatos 
Departmentas gavo 2,640 
skundų nuo neturinčių kuro.

Tuo tarpu oras neatrodė pa
lankus privežimui daugiau ku
ro. Tiesa, trečiadienis buvo la
bai gražus, šiltas oras, sniegas 
tirpo ir ištirpęs rangėsi gatvė
mis upeliais. Bet naktį užėjo 
'šlapdraba ir tikėtasi šaltesnio 
oro.

Brooklyno ir apylinkės slau- 
gybos mokyklose dar esama 
94 liuosos vietos norintiems 
mokytis slaugyti- ligonius. Vie
tų yra ir Kings County ligoni- 
ninėj.

Gali Nemylėti Meilužio 
Pačios, Bet...

Su peiliu rodymas savo ne
apykantos buvusio meilužio 
pačiai nuvesdino Mrs. Danzi- 
ger į kalėjimą, o sužeistąją į 
ligoninę. Gi peilio smarkuolės 
teismas daug priklausys nuo 
to, kaip sužeistajai pavyks pa
sveikti.

Mrs. Danziger, 31 m., gy
venanti 475 Washington Ave., 
Brooklyn, draugavusi su Roy 
Carter pirm jo susi vedimo per
eitą šeštadienį su kita. Dan- 
■zigerienė įsigavus į jaunamar
tės apartmentą, 264 Sixth 
Ave., ir ją apraižius su brit- 
va- e

Amatą Mokykla Dar 
Turi Vietą

Queens Amatų Mokykla, 
esanti 37th St. ir 47th Avė., 
Long Island City, skelbia tu
rinti dar po keletą liuosų vietų 
norintiems mokytis amatų.

Peter Aleinikov ir Nina Masayeva rolėse lakūno lei
tenanto Streltsovo ir lakūnų stoties slaugės Zoya. Sce
na iš filmos “Moscow Skies,” Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke.

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 AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Tarpe dar galimų imti pamo
kų yra radijo taisymo, tele
vizijos, radijo trumpraščio 
(code) ir komunikacijų, ma- 
šinšapės darbų, metalu dengi
mo, auto mechanizmo ir sta
ll orystės. . ♦ .

John Schrader, mėso$ tro- 
ko draiveris, išbuvo pereitą 
antradienį visiškai be mėsos. 
Priežastis: palikęs 400 sva
rų mėsos su troku prie Madi
son viešbučio, užėjo išsigerti 
kavos. Kada jis išėjo, jautie
na buvo prasišalinus su visu 
vežimu.

Policistui praeinant pro 28 
Rush St. bildingas atrodė ne
saugus. Jis raportavo savo pre- 
cinkto viršenybei. Ta pačia 
diena už apie valandos bildin- 
go du viršutiniai aukštai įgriu
vo, griuvėsiais prispaudžiant 
4 jaunamečius berniukus. Po
licija ir gaisragesiai berniukus 
ištraukė.

Nuteistam Neleido 
Apsivesti

Teddy Kazmierzak, 26 me
tų, gyvenęs 732 4th Avė;, 
Brooklyne, tapo nuteistas ke
turiems iki penkių metų kalė
jimo už bandymą pagrobti pi
niginės. O kadangi jis bi&o 
paleistas pataisoms už pirmes
ni prasižengimą ir iš naujo 
prasižengė, tad jam gręsia ir 
anoji, nebaigta atbūti bausmė.

Teismo eigoje, pas teisėją 
pribuvo jauna mergina, pra
šyti ją apvesdinti su Kazmier
zak. Jinai sakėsi į jį įsimylė
jusi, esanti nuo jo nėščia ir 
norinti savo kūdikiui vardo. 
Teisėjas neleido vestis, saky
damas, kad tas vardas būtų 
tik girnų akmuo ant kaklo jai 
ir jos kūdikiui.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: J
Penktadieniais uždaryto

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kalnios 
I 

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERLAI

........................... ................... -..................................................... —........................................... ■

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas 

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
H DM

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

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




