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pasakė:
“Jų pačių paskelbtais duo

menimis Lietuvoje jau įsikūrė 
daugiau kaip 30,000 vokiečių 
kolonistų, apsėdusių geriausią 
mūsų žemę, pagrobusių geriau-
sius ūkius, iš kurių lietuviai 
buvo išvaryti. Kaip alkanos! 
žiurkės, suplaukė į Lietuvos 
miestus vokiečių pirkliai, pra
monininkai ir įvairūs vertelgos, i 
iš kurių kiekvienas jautėsi 
‘viršžmogis’ ir į ‘litauerį’ žiūrė
jo kaip į savo pastumdėlį ver- 
_>> ’ Rą • • •

Daugelis tų žiurkių paspru-į 
ko. Kai kurios jų atsidūrė, 
Švedijon ir dabar jas ten Ben- Į 
drasis Fondas šeria. Kitos su-į 
čiuptos Lietuvoje ir randasi ' 
slastuose.

★ ★ ★
Prezidentiniuose rinkimuose! 

labai puikiai pasirodė Ameri-; 
kos menininkai ir mokslinin
kai. Jų pirmininkas Jo David
son sako, kad jie nebesitrauks 
iš politikos. Jų Independent; 
Voters Committee of Arts and ; 
Sciences pasilieka veikti.

Taip ir reikia. Menas ir 
mokslas turi kovoti už žmonių 
gerovę ir progresą organizuo
tai.

★ ★ ★
Londono lenkams labai tin

ka posakis: “Ką Dievas nori 
sunaikinti, tai pirmiausia jam 
atima protą.”

Jie dabar reikalauja: Tegul 
Churchill ir Rooseveltas užtik
rina Lenkijai apsaugą ne tik 
nuo Vokietijos, bet ir nuo Ta
rybų Sąjungos. Vadinasi, šlėk
tos vėl galvoja eiti tuo keliu, 
kuriuomi ėjo prieš karą — an- 
ti-tarybiniu keliu. Nieko nepa
miršo, ir nieko neišmoko.

Tik jų nelaimė, kad naujo
sios, atgimusios Lenkijos, jie 
nebevaldys.

★ ★ ★
Anglų komandierius Graiki

joj gen. Scobie išvijo iš G vai- da.
kijos tarptautinę šalpos orga
nizaciją “UNRRA.” Tegul, gir
di, graikai badauja, jeigu jie 
nenori mums pasiduoti!

Kulkų nebeužtenka, pasi
kvietė talkon badą! Gen. Sco- 
bie turėtų nešdintis iš Graiki
jos pirma, negu visa žmonija 
sukils prieš anglų politiką 
Graikijoje.

★ ★
M. Meškauskienė kalbėjo 

Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
susirinkime apie nacių padary
tą žalą Lietuvos kultūros ir 
švietimo įstaigoms. Ji pasakė:

“Vilniuje okupantai užėmė 
visų 15 gimnazijų ir 19 pra
džios mokyklų patalpas. Svar
biausieji įrengimai išvežti. 
Prieš pabėgdami vokiečiai su
naikino geriausius 8 gimnazijų 
pastatus. Dvejus universiteto 
namus hitlerininkai sudegino, 
kitus sugadino. Panašus liki
mas ištiko ir Kauno mokyklas 
bei mokslo įstaigas. Hitlerinio 
teroro aukomis žuvo profeso
rius akademikas Vladas Kuz
ma, ekonominių mokslų deka
nas prof, akademikas Rimka, 
humanitarinių mokslų fakulte
to dekanas prof. Pranas Au- 
gustaitis.”

Rusų kalba yra parašytas ir 
išleistas didelis ir gražus vei
kalas “Mūšis Prie Žalgirio.” 
Dramą parašė Igor Lukovski. 
Veikalas keturių aktų, devynių 
atidengimų. Vaidinime daly
vauja 32 ypatos.

Galima tikėtis, kad šis vei
kalas bus išverstas lietuvių kal- 
bon ir perstatytas Lietuvoje-. 
Dvasiniai veikalas tiktų ir 
Amerikos lietuviams, jei pasi
rodytų ne per didelis mūsų jė
goms.

Naciai pralaužė 25 myl. 
spragą jankių linijoj ties 
St Vith, Belgijoj.

APIE 200,000 VOKIEČIŲ ATAKUOJA AMERIKIEČIUS
---------------------------------------------—® _____________________________

“IŠ SENOJO VILNIAUS 
SVEIKINAM BROLIUS 

AMERIKOS LIETUVIUS”
Lietuvos Aukščiausios Tarybos posėdyje Vilniuje Ta

rybos prezidiumo pirmininkas Justas Paleckis padarė 
ugningą pranešimą apie lietuvių tautos kovas ir laimė
jimus prieš vokiškuosius grobikus. Savo pranešime ta
sai taurus lietuvių tautos sūnus nepamiršo prisiminti 
ir apie mus, Amerikos lietuvius. Paleckis pasakė:

“Lietuvių tautos kova prieš vokiškuosius okupantus, 
mūsų partizanų ir Lietuviškosios Divizijos žygiai kėlė 
pasididžiavimą mūsų broliams Amerikos lietuviam, ku
rie simpatizavo Tarybų Lietuvos kovai, reiškė jai prita
rimą ir teikė paramą. Amerikos lietuviai ne kartą pri
siuntė gausias dovanas Lietuviškosios Divizijos ka
riams, partizanams ir vaikų namams. Amerikos lietu
vių darbo žmonės šiandien kartu su mumis džiaugiasi 
Tarybų Lietuvos išvadavimu ir rūpinasi teikti pagelbą 
sugriautojo Lietuvos ūkio atstatymui.

“Iš senojo Vilniaus sveikiname brolius Amerikos lie
tuvius ir reiškiame jiems nuoširdžią padėką už jų su
teiktą moralinę ir materialinę pagalbą kovoje dėl Ta
rybų Lietuvos išvadavimo” (audringi plojimai).

HITLERININKAI SUŠAUDĖ
100 AMERIKIEČIŲ, 

BEGINKLIŲ BELAISVIŲ

AMERIKIEČIAI SMŪGIAIS 
IŠ SAVO PUSĖS ATGRIE

BĖ DU MIESTUS

Washington. — Praeitą 
sekmadienį vokiečiai kulko- 
įsvaidžiais sušaudė daugiau 
į kaip 100 suimtų ir nugink
luotų amerikiečių į pietus 
nuo Malmedy, Belgijoj. Šią 
žinią atsiuntė Pirmosios a- 
merikiečių armijos koman-

Apie beginklių ameri
kiečių žudymą liudijo 15 
Amerikos karių, kuriem pa-

Raud. Armija Panauji
nus Ofensyvą Linkui 
Austrijos, Sako Naciai

Berlynas ketvirtadienį 
| pranešė, kad Raudonoji 
Armija panaujino savo o- 
fensyvą tarp Balaton eže
ro ir Dunojaus, Vengrijoje. 
Pasak nacių, sovietinė ka
riuomenė įnirtusiai puola 
vokiečius ir stengiasi prasi- 
veržt iki Austrijos rube- 
'žiaus.

Anglai Gręsia Plačiai 
Bombarduot Athenus
Athenai. — Anglų ko- 

mandierius gen. Scobie įspė
jo Graikijos partizanus EL- 
AS, kad anglų artilerija ir 
lėktuvai bombarduos visas 
vietas, iš kurių šaudys par
tizanai. Scobie ragino gy
ventojus bent 625 pėdas pa
sišalint nuo partizanų šau
domųjų punktų.

Partizanai užėmė anglų 
lakūnų centrą Kifissia, 10 
mylių nuo Athenų, Graiki
jos sostamiesčio. Paskui 
anglų tankai ir šarvuoti au
tomobiliai bombardavo par
tizanus ir paliuosaVo- 350 
apsuptų saviškių lakūnų.

Newark, N. J. — Nuteis
ta kalėti 8 vokiečiai naciai 
po 3 mėnesius iki pusantrų 
metų už sąmokslą laužyt 
Amerikos drafto įstatymą. 

įvyko pabėgt nuo mirties.
Naciai sustatė 120 iki 150 

i belaisvių lauke, surišę jiem 
i rankas užnugaryje, ir pa
leido į juos ugnį iš tankų 
kulkosvaidžių. Paskui pa- 

! vieniai vokiečių kareiviai 
[ėjo per sukritusius ameri
kiečius ir kulkomis iš re
volverių pribaigė tuos, ku
rie dar gyvi buvo.

SOVIETAI ĮSIVERŽĖ Į 
DIDĮ GELEŽINKE

LIU CENTRĄ
London. — Anglų prane

šimai teigia, kad priešaki
niai Raudonosios Armijos 
būriai, įveikdami vengrui ir 
vokiečius, jau įsiveržė į 
priemiesčius Kassos, dešim
ties geležinkelių centro ry
tinėje Čechoslovakijoje. — 
Maskva dar nieko nesakė a- 
pie šį įsiveržimą, tačiau ji 
pranešė, jog raudonamie- 
čiai užėmė punktus už 9 
mylių į pietus nuo Kassos 
ir sovietinė artilerija bom
barduoja priešų pabėgimo 
kelius.

Sovietų kariai dasigrūmė 
iki 17 mylių nuo Losonco, 
didelio geležinkelių mazgo 
Čechoslovakijoj; paėmė ke
lias gyvenamąsias vietoves 
Sajo upės klonyje ir užkirto 
tūkstančiams hitlerininkų 
pabėgimą iš Bukk ir Matra 
kalnų. Vien maršalo Mali- 
novskio raudonarmiečiai su
ėmė 1,010 vokiečių ir ven
grų karių.

Naciai Sakosi Padarę Daug 
Nuostolių Amerikiečiams
Berlyno radijas skelbė, 

kad vokiečiai Belgijos-Luk- 
semburgo fronte, girdi, pa
ėmę nelaisvėn 10,000 ame
rikiečių ir “nušlavę” bei žy
mia dalim sunaikinę kelias 
talkininkų divizijas.

Francijos laikinosios valdžios prezidentas de Gaulle 
pribuvo į Maskvą. Jį pasitiko Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalu komisaras Molotovas.

Leyte Saloj Amerikiečiai 
Sutriuškino Organizuotus
Japonų Pasipriešinimus

Leyte, g r. 21. — Ameri
kos kariuomenė sutriuškino 
organizuotus japonų pasi
priešinimus Leyte saloje, 
Filipinų salyne, kaip prane
šė gen. MacArthur. Ameri
kiečiams užėmus Libongao, 
Kanango ir Libongac, liku
čiai japonų tapo visiškai at
kirsti šiaurvakariniame sa
los kampe ir bėga į kalnus 
arba linkui Palompon uosto, 
per kurį gal mėgins ištruk
ti.

Komunistų Vadovaujami 
Chinai Smogė Japonams

Chungking. — Chinijos 
komunistų atstovas pranešė, 
jo chinų komunistų vado
vaujama 8-ji armija per 10 
pirmųjų mėnesių šiemet at
kariavo nuo japonų dar 3,- 
060 ketvirtainių mylių plotą 
ir išlaisvino 1,405 kaimus 
bei miestelius su 259,632 
gyventojais. Tuo tarpu ši 
armija suėmė 1,442 japonus 
ir jų pastumdėlius chinus 
karius ir užmušė bei sun
kiai sužeidė 3,813 priešų. 
Aštuntoji chinų armija, vei
kianti iš Shansi provincijos, 
nustojo 539 karių.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth......... .............. 5580
M. Svinkūnienė, Waterbury ................................... 4510
A. Balčiūnas, Brooklyn ............................................ 4495
P. P. Pilėnas, Philadelphia ......................................  4346
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester............................... 2553
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne...................................2510
ALDLD 2 kp., So. Boston ........................................ 1860
J. Kazlauskas, Hartford ............  1848
S. Kuzmickas, Shenandoah ....................................... 1749
P. žirgulis, Rochester...............................................  1602

(Tąsa 5 puslapy j)

Per dieną amerikiečiai 
užmušė dar 1,541 japoną, o 

j viso per 62 dienas nuo įsi- 
| veržimo į Ley te. jankiai su
naikino apie 90,000 priešų.

Amerikos kariuomenė pa
skutinėmis dienomis pagro
bė tiek japonų maisto, kul
kosvaidžių, kanuolių ir kitų 
ginklų ir amunicijos, kad 
jų būtų čia užtekę priešam 
per šešis mėnesius.

Suimtas Rallis, Graiki
jos Kvislingas

Athenai. — Graikų poli
cija suėmė J. Rallisą, buvu
sį nacių pastumdėlį — Grai
kijos “premjerą”. Rallis bu
vo pabėgęs iš Averon kalė
jimo tuo laiku, kai patrijo
tai - partizanai puolė kalė
jimą.

Sakoma, kad visų gink
luotų Graikijos jėgų ko- 
mandierium būsiąs paskir
tas graikų generolas N 
Plastiras.

Vokiečiai sakosi per sa
vaitę suėmę 20,000 jankių.

Paryžius, gr. 21. — Pen- rakietinių bombų ir kokius 
kiolika vokiečių divizijų — tai naujus slaptus pabūklus, 

i 150,000 iki 225,000 vyrų — Tuo tarpu blogas oras buvo 
įsu 600 tankų dar smarkiau i sulaikęs Amerikos lėktuvų 
įpuolė Pirmąją Amerikos ar- veikimą.
|miją Belgijos-Luksemburgo Amerikiečių komandos 
fronte. Bet amerikiečiai atstovas pareiškė, jog padė- 
Ipradėjo sėkmingai atremti tis tebėra sunki. Jisai sa- 
ipriešus ir atgriebė nuo jų kė, kad didįjį mūšį laimėsi- 
i Stavelot miestą Belgijoj, 21 me, tačiau “ne šią savaitę, 
mylia nuo Vokietijos rūbe- dar ir ne kitą savaite.” Vie- 

jžiaus, ir matyt, iš naujo na ir kita pusė kenčia di- 
i užėmė pasieninį vokiečių džius nuostolius. Amerikie- 
! miestelį Monschau. čiai nukovė didelį skaičių

Naciai per savo ofensyvą, vokiečių, bet neteko daug 
pradėtą pirm penkių dienų, tankų ir kanuolių.

i buvo pralaužę amerikiečių Pripažįstama, kad naciai 
I linijas 60 mylių frontu, dar gali pasivaryt pirmyn. 
Prieš amerikiečius jie var- Tiksliai pavėluota taikiniu- 
tojo ypač daug lekiančiųjųį (Tąsa 5-me puslapyje)

ŽIAURŪS MŪŠIAI SIAUČIA 
VISUOSE AMERIKIEČIŲ- 
VOKIEČIŲ FRONTUOSE

Paryžius. — Verda mū- Amerikiečiai faktinai ap* 
šiai visuose vakariniuose valė Dillmgen miestą nuo 
frontuose tarp amerikiečių ^vokiečių, bet buvo atmušti 
ir vokiečių, ne vien tiktai atgal ties Rheinheim mišku. 
Belgijos-Luksemb. fronte, • Toliau į pietus Septintoji

Trečioji Amerikos armija Amerikos armija kovėsi 
per dvi dienas užėmė 176 prieš atkakliai %besiginan- 
fortukus Saarlautern sri- čius vokiečius ir atėmė iš 
tyje ir paėmė naujas pozi- jų Nieder - Schlettenbachą; 
ci j as į šiaurių rytus nuo Sa- bet naciai atgriebė Bunden- 
arlauterno. jthalį.

SIŪLO AMERIKAI SU-Lekiančios Tvirtovės
TRAUKYT SANTYKIUS Vėl Pleškino Mukdeną, 

SU FRANKO Karinį Japonų Centrą
New York. — Kongres- 

manas John M. Coffee įneš 
Jungtinių Valstijų kongre
sui sumanymą, kad Ameri
ka sutraukytų diplomati
nius ir prekybos ryšius su 
fašistine Ispanijos valdžia. 
Sykiu jisai siūlys, kad Ame
rika pasiųstų savo karinin
kų atstovybę pas ispanus, 
slaptai veikiančius prieš 
diktatoriaus Franko val
džią.

Pasikalbėjime su kores
pondentais, kongr. Coffee 
priminė, kad Ispanijos or
laivių aikštės tarnauja vo
kiečių lėktuvams ir kad na
cių submarinai yra taisomi 
Ispanijos laivastatyklose. 
Jis taip pat nurodė, jog Is
panijos fašistai, vokiečiams 
perleidinėjo 'perkamą iš 
Jungtinių Valstijų gazoliną 
ir kitas karines medžiagas.

Jankiai per Porą Valandų 
Sunaikino 1,200 Vokiečių
Stavelot sritis. — At

remdami vokiečius šioje 
fronto, dalyje Belgijoje, a- 
merikiečiai per dvi valan
das sunaikino 8 nacių tan
kus ir užmušė 1,200 priešų. 
Per žiaurias kautynes vo
kiečiai tapo atmesti atgal.

Japonijos radijas sakė, 
kad apie 60 didžiųjų Ame
rikos bombanešių B-29 vėl 
bombardavo Mukdeną, Man- 
džurijoj. Mukdenas yra ja
ponų karinių fabrikų ir 
sandėlių centras. Kiti ame
rikiniai bombanešiai puolė 
pačios Japonijos salas.

Diena pirmiau du Ameri
kos bombanešiai užkūrė 
gaisrus fabrikinėje srityje 
Tokio, Japonijos sostamies
čio.

Bombarduodami japonus 
Hankowe, Chinijoj, Ameri
kos lakūnai sunaikino 42 
priešų lėktuvus ir sužalojo 
46 kitus.

Anglija Pasirašė Sutartį 
Su Ethiopija

London. — Anglų valdžia 
pasirašė dvimetinę sutartį 
su Ethiopija. Kartu Angli
ja sugrąžino Ethiopijai di
delius žemės plotus, kurie 
iki šiol buvo valdomi kari
nės anglų vyriausybės.

Kai kurie Ethiopijos plo
tai palei Britiškąją Somali- 
ją, tačiau, dar bus palikti 
laikinoje karinėje anglų 
valdyboje.

Nacių robotbombos vėl 
krito i Londoną.
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”We Drink To You From 
The Grave”

Aną dieną Romoje, kaip rašo New 
York Timeso korespondentas p. Mat
thews, viename pakilyj, kuriame dalyva
vo “keli lietuviai ir estai”, vienas taip iš
sitaręs amerikiečiams: “We drink to you 
from the grave.”

Tai įdomus prisipažinimas. Taip, buvę 
fašistiniai Pabaltijo kraštų valdininkai 
šiandien tik taip ir gali sakyti. Jiems nė
ra jokios vilties grąžinti į Pabaltijo 
kraštus senąjį, fašistinį režimą. Jiems 
vaidinasi tik grabai ir kapai.

Bet Pabaltijo kraštų liaudis taip ne
mano. Pabaltijo kraštų liaudis, kurdama 
naują gyvenimą, sako: mes tik ką atgi- 
mėm, mes tik ką pradedame gyventi.

Taip, fašistai geria toastus iš grabų, o 
demokratija gyvuoja!

Kaip Jie Gadina Savo Reputaciją
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:

Sunku suprasti, kaip Churchillas ir 
Edenas galėjo dasileisti prie tokių bai
sių klaidų, kurias jie padarė Belgijoj, 
Italijoj ir Graikijoj. Palaikymas senų
jų režimų arba monarchų, net su gin
klu, yra prastas dalykas šiais laikais. 
Tas labai blogai atsilieps į Churchillo 
ir Edeno puikius rekordus šiame kare 
prieš fašistinius gengsterius. Tas pa
darys nepaprastai didelę žalą visai 
britų tautai.

Sakoma, kad Churchillas ir Edenas, 
palaikydami tų kraštų monarchus, no
ri užsitikrinti Britanijai draugus. 
Girdi, Sovietų Sąjunga irgi norinti tu
rėti draugingas vyriausybes kaimyni- 
niuos kraštuos. Jungtinės Valstijos 
taip pat nenorinčios, kad Argentinoje 
įsigalėtų Hitlerio draugai. Toks teigi
mas, tačiau, yra labai klaidingas, jeigu 
ne apgavingas.

Pirm šito karo minėtuose kraštuose 
buvo galioje tie monarchai arba tokie 
žmonės, kurie stovėjo netoli monar
chų. Pavyzdžiui, Italijoj buvo tas pats 
karalius Emanuelis, kurio sostu dabar 
susirūpinusi Churchillo valdžia. O 
kaip buvo su tuo monarchu? Ar jis 
nekooperavo su Mussoliniu? Francijoj 
buvo galioj patys didieji kapitalistai. 
Kas su jais atsitiko? Jie susmuko, 
kaip lepšiai tik išvydę nacius.

Trumpai pasakius, monarchai ir ki
ti didikai greitai suklupo, pasidavė na
ciams. Jie nesipriešino okupantams. 
Priešingai, žiūrėjo savo kailio. Dau
gelis iš stambiųjų industrialistų ir vi
suomenininkų kooperavo su naciais. 
Tiesa, monarchai gal buvo išimtis (iš
skyrus Italijos monarchą). Didžiuma 
iš jų pabėgo ir gyveno užsienyje. Bet 
likusieji jų valdininkai pasirodė pras
tais patrijotais ir kovotojais.

Kas padėjo britams ir kitiems ko- 
voje prieš vokiečius okupuotuose kraš
tuose? Vyriausiai darbo žmonės ir in
teligentija, vidurinės klasės žmonės. 
Jie susiorganizavo į slaptus būrius ir 
kovojo nepaisydami didžiausio pavo
jaus. Paryžiuje britai ir amerikiečiai 
rado ištisą armiją tokių kovotojų. Atė
nus išlaisvino partizanai pirm negu 
britų armija pasiekė. Jugoslavai vedė 
atvirą karą, pririšdami tenai šimtus 
tūkstančių Vokiečių, kai jų karalius 
Londone garbino Michailovičių ir kei
kė tūps kovotojus. Belgijoj taip pat 
partizanų judėjimas darė visokius 
trukdymus vokiečiams..

Jeigu ne tie .slapti partizanų judėji-

mai okupuotuose kraštuose, gal būtų 
buvę daug sunkiau laimėti Afrikoje, 
Italijoj ir Francijoj, kaip ir kitur. Bet 
dabar Churchillas stoja su tais, kurie 
labai mažai atliko kovoje prieš vokie
čius arba visai nieko neatliko. Jis pa
laiko mažas saujas žmonių, kuriems 
pirmiausiai rūpi užsitikrinti galią, o ne 
priešus nugalėti.

Toks elgęsis nustatys prieš Britani
ją visų Europos kraštų žmones. Jeigu 
monarchai ir bus užrioglinti ant sostų, 
jų galia nebus užtikrinta. Laikui bė
gant jie bus prašalinti. Bet tai bus dė
ka ne Britanijai. Ir tuomet ateityje 
Britanija bus be draugų. Puiki britų 
kova prieš vokiečius atitaisė Čember
leno užtrauktą gėdą, bet pastarieji 
Britanijos vyriausybės žygiai visą ge
rą jų darbą sugadina. Tiesiog sunku 
suprasti, kaip ji galėjo dasileisti tokių 
negarbingų žygių, kaip kad Graikijoj, 
kur pralietas didžiausių hitlerininkų 
priešų ir geriausių britų draugų krau
jas.

Rimka ir Šimkus Vokiečių 
Nužudyti!

Skaitytojas, sekęs mūsų dienraštį, at
simins, jog tuomet, kai amerikiečius pa
siekė žinia, kad kompozitorius Stasys 
Šimkus mirė, mes darėme išvadą, jog jis 
buvęs vokiečių okupantų nužudytas. Da
bar tai pasitvirtina.

Praeito ketvirtadienio Laisvėje rašė
me, jog vokiškieji okupantai ne tik nu
žudė kompozitorių Stasį Šimkų, bet ir 
Albiną Rimką (abu amerikiečiams lietu
viams gerai pažįstami, nes abu šitoje ša
lyje yra gyvenę ir veikę).

Daugiau, vokiečiai nužudė akademiką 
V. Kuzmą, poetą Binkį, taipgi artistus 
Menčinskj ir Didžioką. Jie nužudė du žy
mius visuomenininkus, J. Budžinskienę 
ir Praną Zibertą, — abu Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos nariai.

Be to viso, vokiškieji mūsų tautos ne
prieteliai Lietuvoje nužudė 465,000 kitus 
civilinius ir belaisvius!

Tai baisi žinia, bet tai yra tikra žinia 
ir ją paskelbė specijali komisija, tyrinė
jusi vokiškų užpuolikų “žygius” Lietu
voj, atliktus bėgyj virš trejų metų.;

Už tuos “žygius” lietuvių tauta niekad 
nedovanos vokiškiesiems neprieteliams!

Jie Rūpinasi Ne Tuo, Kuo Turėtų 
Rūpintis.

Čikagos Draugas susirūpino Lenkijos 
ponų likimu. Nepatinka jam Churchillo 
kalba, andai sakyta apie Lenkiją. Drau
gas mano, kad “Ne tik Maskva, bet ir 
Londonas iškrypsta iš Atlanto čarterio 
dėsnių...”

Kur gi Maskva arba Londonas iškry
po iš Atlanto Čarterio dėsnių? Draugas 
mano, jog Maskva ir Londonas “iškrypo 
iš Atlanto Čarterio dėsnių” tame, kad 
Churchillas pripažįsta, jog Vakarų Uk
raina turi priklausyti Ukrainai, Vakarų 
Baltarusija turi priklausyti Baltarusijai, 
o Vilnius ir Vilnija Lietuvai.

Jeigu čia yra iškrypimas iš Atlanto 
Čarterio dėsnių, tai mes turime tokį iš
krypimą tik pasveikinti. Kas gi, paga
liau, yra Atlanto Čarteris? Atlanto Čar- 
teris skelbia, kad kiekviena tauta turi 
teisę apsispręsti savo likimu. Jeigu taip, 
tai ar ukrainiečiai turi teisę savo likimą 
spręsti, kaip jie nori? Žinoma. Ar bal
tarusiai turi teisę s p ręsti savo 
likimą? Žinoma! Ar lietuvių tauta turi 
teisę prie savo sostinės Vilniaus? Žino
ma !

Jeigu taip, tai kuo vadovaujasi Drau
go redaktorius, skelbdamas, būk grąžini
mas Ukrainai, Baltarusijai ir Lietuvai 
jų istorinių žemių ir miestų yra nusidė
jimas Atlanto Čarteriui?!

Neapkęsdami Tarybų Sąjungos, tūli 
mūsų lietuviški poneliai paniekina savo 
tautą ir pačius pagrindinius žmoniškumo 
principus.

Ir jie taip rašydami, matyt, mano, kad 
atlieką labai gudrų darbą, tačiau jie ne
gali suprasti to paprasto fakto, jog to
kiu savo žioplumu jie netik žemina lie
tuvių tautą, bet ir pasistato save dide
liais ignorantais!

YOUR PERSONAL GOAL- 
*AT LEAST 

ONE EXTRA 
$100 BOW P!

Dešimt Dienų Kanadoj e
(Pabaiga)

Torontietis Strazevičius 
ir montrealietė Stella Mi
no tai tė jau aukojo savo 
kraujo po šešius sykius. Y- 
ra nemažai tokių patrijotų!

Visaip nuoširdžiai rem
dami Kanados karines pa
stangas, kanadiečiai prog
resyviai lietuviai nepamirš
ta ir savo tėvų žemės, ta
rybinės Lietuvos. Iki šiol jie 
yra suaukoję virš 21 tūks
tantį dolerių. Tai stambi 
suma, žinant, kiek mažai iš 
viso yra lietuvių Kanadoje!

Miestuose gyveną, kana
diečiai lietuviai dirba dau
giausiai sunkius darbus. 
Man skundėsi kai kurie, jog 
fabrikuose anglai mojasi 
ateivių neprileisti prie ge
resnių darbų. Tai bloga!

Busimasis daktaras, Pet
ras Morkis, pasakojo, jog ir 
aukštesnėse mokyklose an
glai studentai bando daryti 
skirtumus tarp savęs ir at
eivių vaikų.

Nemažai Toronto ir Mon- 
trealio lietuvių dirba rūb- 
siuvystės pramonėje — ro
dosi, daugiausiai prie mo
teriškų rūbų siuvimo. Tūli 
jau yra pasižymėję savo 
veiklumu darbo unijose, o 
kai kurie net dėl savo veik
los buvo ir nukentėję.

Bendrai, daug panašumo 
yra tarp Jungtinių Valstijų 
ir Kanados lietuvių. Paste
bėjau, jog tūli jų taip jau 
“suanglėjo,” kad kas kelin
tas jų žodis — suanglintas. 
(“Esu labai bizi, nes dirbu 
obertajų...”) Tuo tarpu jau
nimas bando grynai lietu
viškai kalbėti!

“Kaip danguj, taip ir ant 
žemės,” sakoma poteriuose. 
Kaip pas mus, taip ir pas 
juos. O jei nuvyktum į Bu
enos Aires arba Montevideo 
— ten ispaniška atmaiša 
“gražintų” lietuvių kalbą. 
San Paulo mieste — portu
gališka!

Didelis nuošimtis kana
diečių lietuvių yra Kanados 
piliečiai. Už tai tenka juos 
gražiai pasveikinti!

Viskas rodo, jog daugelis 
Kanados lietuvių jau nebe
mano grįžti į Lietuvą (aiš
ku, kalbu apie tuos, kurie 
gyvena miestuose). Jie čia 
susisuko savo lizdus, susi
tuokė, susilaukė šeimynos ir 
čia jie mano savo amžių 
pragyventi.

XIII.
Sekmadienį Montrealyje 

prakalbos. Bet laikas joms 
netikęs: tą pačią valandą 
įvyksta Montrealio Lietu
vių Kliubo metinis mitingas, 
kuriame turi būti renkama

(Žiupsnelis įspūdžių)
Rašo R. Mizara.

i valdyba. Kliubas turi tarp jbuvo labai svarbūs. 
15-6 šimtų narių. Kiekvie
nam nariui svarbu ten da
lyvauti, nes eina kova dėl 
I vadovybės, dėl valdybos iš- 
į rinkimo busimiesiems me
lams. Smetonininkai' ar 
'kaip juos ten pavadinsi, su
sitarė “iššluoti”' iš atsako-
mingų vietų “bolševikus” 
(tuo vardu jie vadina kiek
vieną pažangesnį žujogų). 
Pažangieji nariai pasirįžo 
kovoti prieš reakcininkus. 
Ten balsuoja ne nuo as
mens, bet nuo sero. Tuo 

įbildu kiekvienas pažangcs- 
įnis asmuo, priklausąs kliu- 
ibui, ten dalyvauja. Daug 
žmonių tas įvykis nutraukė 
nuo prakalbų.

Tačiau prakalbinis mitin
gas buvo nemažas ir gra
žus.

Asmeniniai susitikau čia 
daug pažįstamų, tarp kitų 
ir seną Montrealio gyven
toją, Joną Gricių.

A. Balčiūnas įteikia pen
kinę, patardamas, kad mes 
auklėtame daugiau naujų 
muzikų, kompozitorių.

Mūsų dienraščio bendra- 
darbe, d-gė Malinauskienė, 
sveikina su pluoštu prenu
meratų.

Tą patį padaro M. Gudas, 
o po jo kitas, trečias ir ket
virtas mūsų prieteliai, drau
gai ir draugės vietos veikė
jai ir veikėjos.

Man tai didžiules darby- 
metės laikas: daugelis lais- 
viečių atnaujina savo pre
numeratas už dienraštį, ki
ti naujai užsisako Laisvę. 
Ir aš niekaip nebūčiau su
spėjęs viską “aprėpti”, jei 
nebūtų susidariusi graži, 
didelė draugų ir draugių 
talka. Kai kurie veikėjai 
jau iš anksto buvo darbavę- 
si atnaujindami dienraščio 
prenumeratas. Trumpai, se
kami asmenys dirbo: M. 
Gudas, Ant. Keršys, Mali
nauskienė, Urbonavičienė, 
Onutė Kilikevičienė, Jani
na Juraitytė, Elena Juške
vičiūtė, P. Matulaitytė -/ Ki
sielienė, J. Pelakauskas, ir 
kt. Reiškiu visiems didelę 
padėką!

Prakalboms pirmininkavo 
J. Urbonavičius. Pakviečia
mas d. Gudas pakalbėti apie 
Literatūros Draugiją, ku
rios kuopos rengė prakal
bas. Jis pateikė trumpą 
Draugijos istoriją. Paskui 
— B. Petronis kalbėjo apie 
busimuosius miestavus rin
kimus. Abu nuosekliai atli
ko savo pareigas.

Baigus man kalbėti, iš 
publikos iškilo visa eilė 
klausimų, — kai kurie jų

Deja, 
sale panuomuota tik iki 6 
v. v. ir dėl to neužteko lai
ko ties kiekvienu klausimu 
ilgėliau sustoti.

Buvę prakalbose broliai 
Merkiai pasisiūlė savo ma
šina pavėžėti. Sėdomės ir 
pirmiausiai nuvykome pas 
juos į duonkepyklą. Vytau
tas pasiliko duoną kepti, o 
Antanas ir karys Jonas vy
ko su mumis į Verduną.

Kariui Jonui buvo įvyku
si nelaimė — koja buvo su
žeista. Bet dabar jis jaučia
si gerai ir eina savo parei
gas netoli Montrealįo. Veik 
kiekvieną sekmadienį jis 
gali atvykti miestan pasi
matyti su broliais ir drau
gais.

Svetingieji draugai Mi
nėtai buvo paruošę puikią 
vakarienę.

J. Lesevičius pasakojo sa
vo įspūdžius iš metinio Lie
tuvių Kliubo mitingo. Jis 
ten eina pareigas šėrų ko
misijos sekretoriaus.

Aš pats jaučiausi gerai, 
nes žinojau, kad neilgas 
mano maršrutas ir graži 
viešnagė Kanadoje baigėsi 
— rytoj rytą sėsiu trauki
niu ir vyksiu namon.

Kanadiečiai Laisvei už 
prenumeratas — senas ir 
naujas — sumokėjo virš 
$800. Jiems mūsų dien
raštis patinka, jie jį mėgia. 
Ūpas pas juos geras. Tarp 
jų ir mūs tautinė ir ideolo
ginė vienybė tvirta.

XIV.
Jau Windsoro stotyj. Ci

nu tė Kilikevičienė įteikia 
keletą pakelių kanadiškų ci- 
garetų.

— Žinau, kad pas jus da
bar cigaretų stoka, — taria 
ji-

Traukinys artinasi link 
rubežiaus. Ir vėl dokumen
tų tikrinimai, vėl muitinės 
inspekcija, — tik jau da
bar mūsiškių.

Traukinys žengia per 
draugišką rubežių. Man no
risi sušukti:

— So long, plačioji Kana
da!

— Sudie, draugės ir drau
gai, kanadiečiai lietuviai! 
Gal kada nors ir vėl mums 
teks susitikti ir pasikalbėti. 
O jei likimas nulems, kad 
negalėsime asmeniniai pasi
kalbėti, tai per spaudą tai 
padarysime!

Sudie ir viso labo!...

Pasižiūrėk į nusigėrusį 
latrą ir pamatysi, koks pats 
esi šlykštus, kuomet pasige
ri, — jeigu pasigeri.

Pirmas paveikslas iš kovy prie Reincrupes. Čia parodoma grupė francūzų kulka- 
svaidininkų prie pat upes po priešo ugnimi- Jie prisiglaudę prie žemės ir taiko 
priešo pozicijon. Už upės matosi Šveicarija,,

't .
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Joseph C. Grew, buvęs Ame
rikos ambasadorius Japonijoj, 
prezidento nominuotas valsty
bės sekretoriaus Stettinius pa- 
gelbininku.

Naminis Frontas
BONŲ VAJUS PRIVALO 

i PAVYKTI
Sako Ugo Carusi, Adm. J.

V. Valstybės Gynėjo 
Padėjėjas

! Mes esame dar vieno ka- 
Iro paskolos vajaus sūkury
je — šį kartą šeštojo. Ka
ras dar tebevyksta, ir nie
kas negali išpranašauti, ka
da pasibaigs mūšiai. Bet 
mes visi tikimės, kad jis y- 
ra paskutinėje fazėje, bent 
Europos fronte. Bet ko jis 
pareikalaus Pacifike, tai 
dar viena problema.

Tuo tarpu karo išlaidos te
besitęsia. Tiesą pasakius, 
jos dar net ir kyla, nes ren
giamės suduoti priešui pas
kutinį smūgį, kam pinigai 
dar vis reikalingi. Visuo
menė prašoma šį kartą pa
skolinti 14 bilijonų dolerių.

Dar nebuvo tokio atsitiki
mo, kad Amerikos paskolos 
vajus nebūtų pasiekęs sau 
nustatyto tikslo, nes Ameri
kos gyventojai per daug 
gerai numato, ką reiškia 
šiame kare pergalė. Sveti
mos kilmės amerikiečiai a- 
pie tai nusimano nė kiek ne- 

i mažiau, jei ne daugiau. 
Jiems šio karo pergalė tu
ri dar daugiau prasmės. Jie 
atsimena užpuoliko sunai
kintas šalis. Jie pažįsta 
žmones, kuriuos naciai-ag- 
resoriai nukankino. Kai ku
rių giminės yra nukankin
tųjų tarpe.

Aš esu tikras, kad tie a- 
jmerikiečiai pasitiks šeštąjį 
’Karo Paskolos Vajų tokiu 
pat rimtumu, kokiu jie pa
sitiko pirmiau įvykusius va
jus, ir įsigys ekstra bonų, 
kaip tą pataria mums vi
siems mūsų valdžia.

Šis vajus privalo pavyk
ti. Mes visi privalome įneš
ti savo dalį ir dar viršaus.

Kalėdinio Kliubo čekiai 
Skiriami Bonams

Washingtonas.— Herbert 
F. Rawll, įsteigėjas ir pre
zidentas Kalėdinio Kliubo, 

; korporacijos, praneša, kad 
labai jaučiamas padidėji- 

Imas Kalėdinio Kliubo nuo- 
Išimčio čekiais, kurie eis 
iKaro Bonų pirkimui.

H. F. Rawll pažymi, kad 
7 milijonams Kalėdinio 
Kliubo narių visoje šalyje 
nuo ateinančios savaitės 

■bus išmokėta netoli 500 mi
lijonų dolerių.

i Valyklos Privalo Išstaty
ti Kainas.

į Washingtonas. — Kainų 
! Reguliavimo Įstaigos prane
šimų, visoms valykloms ir 
’ prosykloms bus privaloma 
i nuo 1945 metų sausio 15 d. 
ar anksčiau specialiais pla
katais viešai paskelbti savo 
aukščiausias kainas už dvy
liką svarbiausių patarnavi
mu. OWL
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Belgijos patrijotai demonstruoja už demokratiją ir 
prieš naujai keliantį galvą fašizmą, kurį atstovauja 
anglų ginklų palaikomas premjeras Pierlot.
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Mūsų Naujienos
Pas mus naujienų yra viso

kių — gerų ir blogų. Vieni 
miršta, kiti pradeda naują gy
venimą, o dar kiti žūva arba
yra sužeisti kovoj už visos 
žmonijos reikalus prieš neprie
telius fašistus, štai tik dalis 
nuotikių per vieną savaitę.

Gruodžio 5 d* po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė Kazimieras 
Vaivada, sulaukęs 51 metų 
amžiaus. Velionis buvo ramaus 
būdo ir su visais sugyveno 
draugiškai, priklausė prie pa
žangios Lietuvos Sūnų ir Duk
terų Draugystės, bet veikime 
nedalyvavo. Paliko nuliūdime 
žmoną — Oną (Tamašauskai
tę) Vaivadienę ir sūnų Ernes
tą, apie 17-kos metų, taipgi du 
brolius — Antaną New Yorke 
ir Praną — Argentinoj, sese
rį Oną — Lietuvoj. Palaidotas 
laisvai, gruodžio 8 d., 2 vai. 
po pietų. Lai būna jam lengva 
žemelė.

šeštadienį, gruodžio 9 ap
sivedė mūsų draugo Juozo Pa
lionio duktė Helen su sūnumi 
Kostanto Baguckio, kurio var
das taip pat Kostantas. Dabar 
jis tarnauja šalies orlaivyne, 
yra mašinistas — mechanikas. 
Abiejų jaunavedžių tėvai pri
klauso prie Liet. Literatūros 
Draugijos ir kitų laisvų drau
gijų. Linkiu jaunavedžiams ' pageidauja tam darbui talkos, 
linksmo ir laimingo gyvenimo., Jeigu daugiau siuvėjų ir mote-

Sekami lietuviai gavo iš vy- rų pagelbininkių, nors po sy- 
riausybės pranešimus apie jų , kį į savaitę ateitų, tas darbas 
sūnus, sužeistus arba žuvusius; daug smarkiau eitų.
kovoj prieš fašizmą. South Bostone, visai artimo-

Jonas Pečiulis, 111 Hough- je kaimynystėje Bostono sky- 
ton St., gavo žinią, kad jo sū- i riaus patalpos, gyvena nema
nus, štabo saržentas, Jonas | žai siuvėjų ir moterų, galinčių 
Pečiulis, išbuvęs Francijoj 4 ; siūti, kurie be jokių sunkumų 
mėnesius, yra sužeistas. ' gali po vakarą į savaitę pa-

Veronika Janeliunas, 43 Co-'aukoti tam prakilniam darbui, 
ral St., gavo žinią, kad jos sū-! Matote, va: Pakalnis, Kiškis 
nūs Adomas Janeliunas, lap-1 ir Sinkevičius jau dirba pusę 
kričio 9 dieną, liko sunkiai su-' metų beveik kas vakaras ir jie 
žeistas Francijoj. nesiskundžia, neprašo paguo-

Mykolas Boris, 12 Palace ' dos. Bet jie sako : argi jūs, kiti, 
Garden Rd., gavo pranešimą, | nesijaučiate esą lietuviais, kad 
kad jų sūnus Stasys Boris, lap-; jums tas darbas visai neapei- 
kričio 20 dieną, kovoj prieš fa-* tų ? Į talką, draugai, prašom! 
šistus liko užmuštas Francijoj.

Mrs. A. Atkočius, 35 Fox 
St., gavo žinią, kad jos sūnus 
Albinas Atkočius, lapkričio 24 ■ 
dieną liko sužeistas Vokietijoj. | “?

Kazimieras Banis, 24 Dell 
Avė., gavo žinią, kad jų sūnus, 
štabo saržentas, Povilas Banis, 
tarnaująs kur nors užjūryj oro 
laivyne, už didelius gabumus 
oro jėgų kovose liko apdova
notas medalium. Dar pirm to 
jis buvo gavęs pagyrimą. Per 

’ 4 mėnesius tarnybos užjūryj 
jau du kartus buvo atžymėtas 
už drąsą ir sugabumą.

Pas mus yra ne vien žuvi
ninkų, bet ir medžiotojų. Tai
gi, vienas mūsų LLD kuopos 
narys sako, kad jam dabar 
raudonos štampos mėsai nerei
kalingos, nes jis nušovė brie
dį. Bet “dzūkas” sako,, kad 
tai buvo ožka, o ne briedis, 
nes, būk, zanavykas negali 
briedį pagauti. Aš tikiuosi gau
ti to “grobio” paragauti, tai 
tada ir pasakysiu teisybę, ar 
tai buvo briedis ar ožka.

Netinginys.

patosas*-
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BOSTON, MASS
Kalėdinio Vajaus Lietuvos 

Vaikučiams Eiga
Gruodžio 9 dieną, Bostono 

Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto Skyrius išsiuntė į cen
trą 17 dėžių išvalytų ir sutai
sytų drapanų, 
virš 130 porų čeverykų. Dar 
daug drapanų randasi reika
lingų taisymo ir pakavimo, bet 
mūsų ilgalaikiai siuvėjai labai

1626 svarų ir

vietoj priminti, kad Cambrid- 
žiuje gyvena didokas būrys 
lietuvių, turi keletą senų drau
gijų, parapijų ir turtingą gra
žų kliubą, įrengtą pagal mo
derniškiausią madą. Visos šios 
draugijos ir nariai yra geri Lie
tuvos partijotai ir paiso savo 
brolių Lietuvoje likimo, ot, čia 
aš ir noriu jų paklausti: ką 
jūs, broliai, remsite: Berlyną 
ar Lietuvą? Kitokio klausimo 
šiandien nėra.

Mūsų nenuilstama darbuoto
ja, draugė Freimantienė ne tik 
siuva, prie vakarienių rengimo 
prisideda ir drapanas renka, 
bet dar ir pati atnešė vaiku
čiams drapanėlių virš $20 ver
tės, o jos sūnus William nu
pirko visą eilę drapanų su vir
šutiniu švarku, vertės $35, še
šiolikinei lietuvaitei.

Sobostonietis Vincas
mond atnešė glėbį vaikučiams 
aprėdalų, vertės $50. Daugiau 
tokių lietuvių, daugiau tokių 
patrijotų !

Belekevičienė atnešė'vieną 
žiponą, kelnes, kepurę, šaliką, 
kojines, pirštines ir daugiau, 
taipgi atminčiai neseniai miru
sios geros darbuotojos, Berno
tienės vieną union siūtą. Se- 
banskienė iš Sudbury pridavė 
$2. Draugė Tamašauskienė pri
davė dvi eiles aprengimui dvie
ju berniukų. Drg. Jusius davė 
drapanų vertės $10, ir vėl drg. 
Alikonis $5.

F. Ivanauskas atnešė surin
kęs 19 svarų 
dresiu ir 18 
čeverykų.

Waishnora
atsiuntė didelį ryšulį drapanų.

Tai. kaip matote, darbas ei
na, nors ir ne tokia sparta, ko
kia mes norėtume, kad eitu, 
bet vistiek pasekmes turime 
gražias ir visi, kurie prisideda 
prie šios prakilnios talkos, tu
rės daug malonumo, pasitenki
nimo ir užsitarnauto pasidi
džiavimo už savo atliktus pra
kilnius darbus.

Dia-
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Kas nesilaiko temos savo 
kalboje, tas sako, sako ir 
nieko napasako.
į—-....... —_ _. / '

Kalėdinis Vaikams Drabužių 
Vajus

J komiteto atsišaukimą, kad 
nors po vieną Lietuvos našlai
tį kiekvienas Amerikos lietuvis 
aprengtų, mūs bostoniečiai re
aguoja sekamai:

Stambiausią auką iki šiol su
teikė Cambridžiaus Lietuvių 
Moterų Piliečių Kliubas, sumo
je $100. Draugė Kvietkauskie- 
nė surinko iš: M. Krasauskie
nės $25, Kvietkauskai $25, P. 
ir M. Andreliunai $20. Drau
gų Louis ir Monikos Aitučių 
sidabrinių vestuvių pokylyje 
svečiai sudėjo $43, (vardus au
kavusiųjų paskelbsiu vėliau), 
tai viso tuo tarpu Cambrid- 
žius davė $213. Už tuos pini
gus komitetas jau daug drapa
nėlių nupirko Lietuvos našlai
čiams ir dar jieško daugiau 
pirkinių ir tos dovanos už sa
vaitės, kitos važiuos į Lietuvą, 
o ne į Berlyną. Garbė ir didelis 
ačiū Cambridžiaus gerašir
džiams lietuviams. Šios aukos 
yra labai laiku!

Taipgi cambridžietė Mary 
Stašienė aukavo drabužių ir 3 
poras naujų čeverykų ir jos 
švogerka Romaldo Stašio žmo
na $15. Prie šios progos bus

gerų moterišku 
porų moteriškų

Snrinerfieldo

Zavis.

Minersville, Pa

H

Dienraščio Laisves Bendroves

Dalininkų Suvažiavimas ir
BANKIETAS

Sausio - January 28, 1945
GRAND PARADISE HALL

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
konvencija bus nuo 10 vai. ryto iki 6-tos vakare.

Bankietas 7 vai. vakaro
Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva

žiavime ir po suvažiavimo būkite bankiete. Katrie dar 
nėsate dienraščio Laisvės Bendrovės dalininkais (šėri- 
ninkais), tuojau jais patapkite. Už $10.00 įsigijęs šėrų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETAS $2.60.
(Valdžios taksai iškaityti)

<a

Sunkiai serga drg. Kamins
kienė, Jurgio Kaminskio žmo
na. Jie yra nuolatiniai Laisvės 
skaitytojai ir rėmėjai darbi
ninkiško judėjimo. Drg. Ka
minskienė turėjo sunkią ope
raciją, bet jau sveiksta. Lin
kiu jai greitai pilnai susveik- 
ti.

Serga Kazys Pauža, LDS 
narys, turi mainierio dusulį. 
Dar žmogus yra nesenas, bet 
anglies kasyklose pažeidė jo 
sveikatą. Linkiu jam susveikti.

Jeigu kurie turite drabužių, 
be kurių galite apsieiti, tai 
prašome paaukoti Lietuvos 
žmonėms, kuriuos taip baisiai 
apiplėšė vokiečiai. Drabužius 
galite atnešti pas draugę O. 
Šemberienę, 15 Front St., o ji 
mielai priims ir mes pasiųsime 
į centrą. Neklausykite tų, .ku
rie pasakoja, būk Lietuvos 
žmonės tų drabužių negauna. 
Jau daugelis gavo padėkavo- 
nės laiškus iš Lietuvos už jiems 
pasiųstus drabužius.

V. Ramanauskas.

■

Žuvo Kovūnas
Draugų Petraičių, gyvenan-
i 1421 W. Lombard St., sū

nus Benis, buvęs seržantas, žu
vo kovoj už mūsų laisvę Fran- 
cijoj, birželio 18 d.

Jis labai mylėjo ir gerbė sa
vo tėvelius. Tai buvo labai pa
vyzdingas jaunuolis, mokėjo 
su visais gražiai ir padoriai su
gyventi. Jis baigė Politechni
kos aukštesnę mokyklą. Buvo 
gabus moksle. Gal būtų galė
jęs pasiekti aukštą mokslą, bet 
tėvelis dirba prie kriaučių, kur 
nei vienas bagotu netapo, pir
ko namą, daug visokių išeigų 
ir rūpesčių susidarė.

Benis pradėjo dirbti prie 
kriaučių, buvo pasitenkinęs. 
Vėliau tėveliai kiek susitaupė 
ir patarė sūnui eiti į kolegiją,

Saržentas Benis Petraitis

Local 6, Hotel and Restaurant Employees Interna
tional Alliance (AFL) nariai perka Šeštosios Paskolos 
bonus. Viename susirinkime parduota bonų už 10 tūks
tančių dolerių.

L

AŠ MAČIAU!
Tai buvo kelios savaitės 

karui prasidėjus. Aš ma
čiau grupę gatvėmis vokie
čių barbarų varomų rau
donarmiečių' belaisvių. Jie 
ėjo N. Vilnios stovyklos lin
kui. Žmonės bėgo artyn su 
ryšuliukais, norėdami be
laisviams padėti, bet vokie
čiai su automatais grąsino 
mirtimi kiekvienam, kuris 
tik išdrįs arčiau prieiti. Be
laisviai buvo vokiečių tiek 
badu išmarinti, kad jie, 
saugodamiesi varovų, grai
bėsi nuo šaly kelio žolę ir su

bet jis suprato, kad tai nebus pasigardžiavimu valgė.
jiems lengva ir pasiliko kriau- 
čiaus darbe, kol pateko į ar
miją.

Armijoj jis irgi energingai 
mokėsi ir lavinosi. Anglijoj iš
buvo du ir pusę metų. Ir pra
džioj mūsų kovų už išlaisvini
mą Franci jos jis atidavė gy
vastį už žmonijos gerovę. Pa
liko nuliūdime tėvelius ir daug 
giminių.

Bet ne vien draugai Petrai
čiai turi tą pergyventi. Neprie
teliai hitlerininkai ir japonai 
užpuolė mūsų šalį, kaip ir ki
tas laisvę mylinčias šalis. Mi
liūnai žmonių žūva šioj sun
kioj kovoj. Mes, civiliai, gali
me padėti pirkdami karo bo
nus, kad kova greičiau būtų 
išlaimėta, kad mažiau žūtų 
mūsų jaunuolių, kad užbaigti 
hitlerininkų pradėtą karą per
galingai ir neprileisti pasaulį 
daugiau prie karo.

M. Yanoniene.

Vėliau mačiau, kaip bū
relį belaisvių vokiečiai varė 
iš darbo. Sutikę pilietį, ve
žantį okupantams bulves, 
alkani belaisviai puolė prie 
vežimo ir valgė žalias bul
ves. Vokiečiai daužė 
šautuvu buožėmis, 
vietoje nušovė.

Aš mačiau, kaip 
rudenio šaltą popietį
kiečiai atvežė i N. Vilnia 
ešeloną belaisvių. Tie, kurie 
buvo sveikesni, patys išlipo 
iš vagonų, bet tuos, kurie

JUOS 
vieną

vieną 
vo-

negalėjo patys išeiti, vokie
čiai be atodairos mėtė iš 

;vagonų, kaip kokius malkų 
pagalius. Juos tada guldė 
^eilėmis. Kurių belaisvių 
'drabužiai . buvo geresni, 
juos nuvilko, batus numovė 
ir taip paliko nuogus de
juojančius šaltyje gulėti. 
Sargybos jiems jau neberei
kėjo... Rytmetį, sustingu
sius kūnus vokiečiai krovė 
į sunkvežimius ir kažkur 
veždavo. Teko girdėti, kad 
N. Vilnios stovykloje iš tūk
stančių belaisvių po 1941- 
42 m. žiemos beliko vos po
ra šimtų. Kiti vokiečių buvo 
sąmoningai išžudyti — nu
marinti badu.

Vokiečiai mėgdavo tary
binius piliečius vadinti že
mos kultūros žmonėmis. Be7 
mes savo akimis matėm vo
kiečius ir jų biaurius dar
bus. Tai buvo ne žmonės, e 
barbarai. Apie jų darbelius 
šiandien kalba gyvieji 
faktai. Apie juos byloja Pa
neriai, Pivonija, IX fortas 
ir daug daug kitų nebylių 
liudininkų.

(Tiesa)

Bayonne, N. J
ir

Lietuvos 
pardavi-

tik peik-

LAU Kliubo Susirinkimas 
Kiti Dalykai

Pas mus yra girtinų ir peik
tinų dalykų ir., apie kai ku
riuos čia parašysiu.

LAU Kliubo susirinkime už
rašų sekretorius pareiškė, kad 
yra pasiųsta rezoliucija Presi
dent’s War Relief Control 
Boardui į Washington ir Natio
nal War Fund prieš paskyrimą 
$265,000 neva “Bendram 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
dui,” kuris nešelpia 
žmonių, o vien tik 
kus (kvislingus).

Tai geras darbas,
tina, kad sekretorius ir kiti ko
miteto nariai to nepaskelbė 
viešai per spaudą, kad nesu
pažindino lietuvių visuomenę, 
kam yra naudojami visuome
nės suaukoti pinigai į National 
War Fund.

Kitas geras dalykas nutarta 
minėtame susirinkime, tai ap
rengti du Lietuvoj našlaičius, 
kurių tėvelius nužudė rudieji 
žvėrys vokiečiai fašistai ir tam 
reikalui iš iždo paskyrė $50. 
Taipgi drg. J. Stanelis įteikė 
drabužių rinkimo komisijai au
ką $15, tai reiškia, kad dar 
vieną vaikutį aprengia drg. 
Stanelis. Tai tiek iš kliubo su
sirinkimo.

Kiek man teko sužinoti, tai 
bus ir daugiau Lietuvoj našlai
čių aprengta per bayonniečius. 
Jau patyriau, kad turi nupirkę 
drabužėlius aprengimui Lietu
vos vaikučių šie lietuviai: J.

Jurkevipiai, P. Janiūnai, F. 
Muzikevičiai, A. Amšiejėnė ir 
LDS 26 kuopa. Drg. M. Survi- 
lienė davė pinigais $10. Ma
nau, kad yra ir daugiau, kurie 
jau turi nupirkę po eilę drabu
žėlių arba rengiasi tą padary
ti. Reikėtų, kad tas būtų pa
skelbta per Laisvę.

Reikia pastebėti, kad pas 
mus prasideda ir mezgėjų dar
bas. Pradžią padarė P. Muzi- 
kevičienė ir M. Stančiauskienė. 
Jos jau numezgė šešis svede- 
rius (megstinius) lietuviams 
kovūnams ir tęsia darbą toliau. 
Prie jų prisidėjo Anne Janiu- 
naitė, manau, kad atsiras ir 
daugiau. Mezgėjoms gelbsti 
darbe F. Muzikevičius, tai la
bai geras darbas. Linkiu joms 
didelio pasisekimo.

Beje, Bayonnėj yra daug su
rinkta padėvėtų drabužių, ku
riuos nuvežė į centrą savais 
kaštais d. J. Stanelis ir M. 
Panelis, bet spaudoj apie tai 
nieko nebuvo. Tai negerai. 
Kalta komisija. Kiek žinau, 
tai drabužių aukavo : Antani-! 
na Amšiejėnė, daug gerų ir iš-j 
valytų drabužių davė J. Stane
lis, P. Janiūnų ir A. Lukaičių 
šeimos ir Olga čiurlis. Taip
gi daug drabužių davė J. či- 
pinskai ir kiek po mažiau : B. 
Grigaliunas, N. Puidukė. Vi
siems širdingai ačiū.

Be abejonės, yra davusių 
daug daugiau, bet aš nežinau 
jų vardų. Komisija turėtų pa
sirūpinti ir visų vardus pa
skelbti.

Montello, Mass:

Proletaras.

Apie porą mėnesių atgal 
Lietuvių Piliečių Pašalpiniame 
Kliube' iškilo klausimas, kad 
kaip nors sušelpus buvusius 
sergančius narius. Leonas Prei- 
sa ligoje neteko abiejų kojų, 
Jurgis Smolinskas neteko vie
nos kojos, pastarasis yra mies
to prieglaudoje. Antanas Puo
džiūnas neteko regėjimo, o 
pirmiau buvo geras progresy- 
vis veikėjas ir Leonas šiavels- 
kis irgi serga.

Tam reikalui išrinkta komi
sija, į kurią apsiėmė Frank 
Stripinis ir Peter Grigas.

švento Roko Draugystės su
sirinkime šį klausimą iškėlė 
Frank Alusiavich. Po trumpo 
apkalbėjimo išrinktas komite
tas, į kurį apsiėmė William 
Lapinskas ir Frank Alusiavich.

Tas komitetas atsikreipė į 
visus kliubus 
vo sekamai: 

j Kliubas $20, 
i bas $15, ir
Į Franklin Kliubas ir Liet. Tau
tininkų Kliubas, bendrai susi
darė $55.

Pinigus padalino ant keturių 
dalių,’ po $13.75. Komitetas 
atliko gerą ir nuoširdų darbą.

“Skate” Kliubas persikraus
tė į naują vietą, 6 Arthur St.

Mirė sekami lietuviai: Pet
ras Tūbelis, Juozas Alkūnas, 
T. Miškinis, Antanas Tautkus 
ir Silvestras Jonys. Jie priklau
sė prie vietos lietuvių pašalpi- 
nių organizacijų. T. Miškinis 
prigulėjo ir prie Liet. Darbi
ninkų Susivienijimo 67 kuopos. 
Pastaroj kuopoj jo vietą atpil
dė prisirašydama jo žmona, 41 
metų amžiaus ir duktė 21 me
tų. Žolynas.

pagalbos. Auka- 
Lietuvių Piliečių 
“Skating-” Kliu- 

po $10 aukavo:

Reikalingiausias šiandien 
patarima — nesikarščiuok!

Metams Pasibaigus
Pažiūrint atgal, į 1944 me

tus, prisieina pagalvoti ar 
daug- gero darbo mes nuveikė
me. Pirmas dalykas buvo, kad 
laimėti prezidentinius ir val
dininkų rinkimus. Rinkimai bu
vo pasekmingi, Rooseveltas iš
rinktas ir daug progresyvių 
žmonių įeina į valdiškas įstai
gas.

Washingtono valstijoj ant 
90% tapo išrinkti pirmeiviški’ 
žmonės. Gubernatorium išrink
tas buvęs senatorius Mon. C. 
Wall green. Jis turėjo per du 
metus eiti senatoriaus parei
gas. Kada jis užims guberna
toriaus vietą, tai į senatorius 
turės paskirti, suprantama, pa
skirs demokratinį žmogų ir tai 
yra dubeltavas laimėjimas.

Senatorium išrinktas War
ner G. Magnuson, buvęs kon- 
gresmanas, progresyvis žmo
gus. Kada tik buvo darbinin
kiški parengimai, jis visada 
sakė kalbas. Iš pirmo distrikto 
kongresmanu išrinktas Hugh 
DeLucy, laivų budavojimo dar
bininkas. Jis dirbo Seattle 
Shipyarde už mašinistą, buvo 
Washington Commonwealth 
Federacijos pirmininkas. Jis 
buvo per keturis metus miesto 
tarybos narys (counselmanas). 
Kada iš Amerikos buvo veža
mas senas metalas į Japoniją, 
tai jis pikietavo ir prieš tai 
protestavo. Dabar jis yra kon
greso narys.

Iš šešto distrikto į kongres- 
manus išrinktas visiems gerai 
žinomas pirmeiviškas žmogus 
John Caffee. Iš ketvirto dis
trikto išrinktas Woodworkers 
unijos sekretorius Charles Sa
vage ir iš penkto distrikto iš
rinktas Jackson. Jie visi yra 
geri demokratai.

Taipgi tapo didžiuma demo
kratų išrinkta ir į valstijos sei
melį. Tiesa, pralaimėjome įne
šimą 157-tą, kuriame reikala
vome daug pagerinimų darbi
ninkams, kaip tai: padidini
mas seneliams pensijų, padi
dinimas bedarbių pašalpos, bu
vo ir daugiau gerų įnešimų, bet 
pralaimėta 3 prieš 1. Buvęs 
gubernatorius Langlie per visą 
kampaniją visa gerkle rėkė, 
gąsdino, kad jeigu 157-tas įne
šimas bus priimtas, tai būk 
valstija “bankrutys.” Gąsdino 
dideliais taksais, todėl ir pra
laimėjome.

Gubernatorius Langlie buvo 
tikras, kad jis rinkimus laimės, 
jis bjauriojo visus pirmeiviš
kus kandidatus, gąsdino, kad 
jeigu demokratai bus išrinkti, 
tai “ant valstijos sostinės bus 
iškelta raudonoji vėliava.” Bet 
piliečiai tų “raudonų baubų” 
nebijojo ir išrinko didžiumą 
demokratinių žmonių į vald
žią.

Naujai išrinktas gubernato
rius Mr. Mon. G. Wallgreen 
pažadėjo, kad jis duos įneši
mą valstijos seimeliui, kad se
neliams pensijos būtų pakeltos 
iki $50 į mėnesį, vietoj, kaip 
dabar gauna, $40.

Taigi, mūsų sunkus darbas 
laike rinkimų nenuėjo už dy
ką, daug laimėta ir atsiekta.

Dabar pažvelgkime į pirm
eivių lietuvių gyvenimą 1944 
metais. Liet. Lit. Draugijos 
161 kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo F. Abekas iš Chica- 
gos. Surinkta aukų dienrašč. 
Vilniai $70.50.

Surengė vienus šokius ir du 
piknikus: Nuo vieno pikniko 
pelnas paskirtas darb. spau
dai — Laisvei ir Vilniai po 
$27.50; nuo antro pikniko pel
nas paskirtas pagalbai Lietu
vos žmonių, nukentėjusių 
hitlerininkų karo.

Per metus laiko LLD 
kuopa ir Moterų Kliubas 
aukavo $400.50 pagalbai Lie
tuvos žmonių. Drapanų ir pun
delių apsčiai perdavėme į vie
tos Russian War Relief skyrių, 
kiekvienas ir kiekviena pirmei
vis lietuvis sutaisė po pundelį 
arba ir daugiau.

Moterys daug darbuojasi 
dėl Russian War Relief. Eva 
Baltrušaitienė dienomis dirba

(Tąsa 4-me pusi.)
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Paruošė D. M. šolomskas.

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

Į SKAITYTOJUS
Draugės ir Draugai!

Žemiau mes pateikiame jums rinkinį 
vertimų iš rusų kalbos, tarybinių kores
pondentų aprašymus, kelis straipsnius ir 
kelias eiles Lietuvos rašytojų, ištraukas 
iš Tarybų Lietuvos laikraščių ir savąsias 
chronologiškas išvadas, kaip buvo laisvi
nama Lietuva.

Tai nėra istorija, tai yra tik labai ne
pilnas braižinys iš istoriškų dienų mūsų 
senos tėvynės išlaisvinimo ir jos baisių 
kančių nacių vergijoj. Nereikia nei abe
joti, kad istoriją ir pilną aprašymą pa
teiks mums nenuilstanti Lietuvos rašy
tojai.

Šie bruožai, tai yra skubi informacija 
Amerikos lietuviams apie jų tėvų šalį. 
Visi mes trokštame kuo daugiausiai ži
nių iš Lietuvos, iš vietovių, kur augome 
ir gyvenome. Ir mūsų dienraščio Redak
cijos pavedamas, paruošiau, ir pateikia
me jums šį rinkinį.

D. M. šolomskas.

LIETUVA BAISIOJE NACIŲ 
OKUPACIJOJ

Su dideliu džiaugsmu ir energija Lie
tuvos liaudis ėmėsi už darbo kurti nau
ją gyvenimą 1940 metais, nusikračius 
kruvinąjį Smetonos fašistų jungą. Že
mė, kurią per šimtmečius valstiečiai lai
stė savo kruvinu prakaitu, pagaliau, bu
vo jų. Darbininkai ir darbininkės sulau
kė žmoniško gyvenimo, išnaikino nedar
bą, pasijuto savininkais ir šeimininkais 
savo šalies. Inteligentija išsilaisvino iš 
viešpataujančios klikos valios ir laisvai, 
sugabiai dirbo kultūros srityj. Į vienuo- 
liką mėnesių Tarybų Lietuva atsiekė la
bai daug.

Bet džiaugsmas buvo neilgas. Sekma* 
dienio ankstyvą rytą, birželio 22 dieną, 
1941 metais, užgriuvo ant Lietuvos mil
žiniškos Hitlerio * razbaininkų jėgos. 
Tūkstančiai orlaivių bombardavo mies
tus, miestelius ir sodžius. Bombomis ir 
kulkasvaidžių ugnimi žudė vaikučius Pa
langoj, civilius Alytuje, Kaune ir Vilniu
je, Šiauliuose ir Panevėžyj!

Lietuva, kuri ramiai ilsėjosi, pavirto į 
baisų nacių žvėriškumo ir naikinimo ka
ro lauką. Degė miestai, miesteliai, į pa
danges išlėkė daugybė tiltų ir gelžkelių 
bėgių, krauju apsipylė miestai ir mieste
liai, parako ir gaisrų dūmai uždengė 
saulę. Žmonės bėgo, kas galėjo, į rytus, 
bet nedaugeliui pavyko, nes amžinojo lie
tuvių tautos priešo — vokiečio tankai ir 
lėktuvai buvo greitesni už civilius žmo
nes.

Vėliau poetas Antanas Venclova šį 
plėšikų iš Berlyno žygį apibūdino:
“Dabar ir vėl... Ir vėl jūs mūsų šalį 
Naikinate, teriojat, draskot, spardot. 
Įsiveržėt ir vėl, plėšikai neprašyti, 
Kur nieks žinot nenori jūs prakeikto 

vardo.”
Priešai triumfavo ir su jais lietuvių 

tautos išgamos krykštavo, džiaugėsi Hit
lerio razbaininkų užpuolimų, pranašavo, 
kad atėjo mirtis ne vien Tarybų Lietu
vai, bet ir visai Sovietų Sąjungai. Džiau
gėsi kruvinojo Smetonos likučiai Lietu
voj. Džiaugėsi jų vienminčiai ir Ameri
koj begėdiškai krykštaudami iš Lietuvos 
baisios nelaimės.

Lietuvių Tautinis Korpas išvien su 
Raudonosios Armijos daliniais didvyriš
kai gynėsi ir traukėsi į rytus. Prie 
kiekvienos progos kirto smūgių priešo 
armijai. Taip buvo Šiaulių srityj, taip 
buvo ir daugely j kitų vietų. Besitrau
kiant naikino priešo tankus, lėktuvus, 
kanuoles ir nacių glitas, kad apsijungti 
su tarybinės šalies rezervais, laisvosios 
darbo žmonijos jėgomis užpulti ant įsi
veržėlio ir jį sumušti, sugrįžti atgal į 
Lietuvą.

“Mes sugrįšime!”—sakė kovūnai, ei
dami į rytus.

“Mes sugrįšime!”— šaukė plakatai ant 
Lietuvos miestų ir sodžių namų.

Virš tris metus vokiečiai naciai su pa
galba lietuvių tautos išgamų viešpatavo 
Lietuvoj. Tris metus jie šimtais tūkstan
čių žudė Lietuvos sūnus, dukras ir Vo
kietijon varė. Tris metus vokiečiai plė
šė Lietuvos valstiečius, atiminėjo nuo jų
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maistą, galvijus ir žemę. Virš 30,000 vo
kiečių jie atkraustė į Lietuvą ir “am
žiams apgyvendino”. Atėmė ne vien nuo 
valstiečių žemes, kurias jie gavo iš ta
rybinės vyriausybės, bet ir net iš dau
gelio tų, kurie karštai pasitiko nacius, 
kaipo “išgelbėtojus nuo bolševizmo.”

Lietuva paversta į Vokietijos koloni
ją. Lietuvos nebeliko nei vardo, jos vie
toj buvo tik “Ostlandas” (Rytų žemė), 
kurioj viešpatavo vokiečiai naciai vado
vybėj smogiko Rentelno. Lietuva pri
klausė ne lietuviams, bet “augštesnei 
žmonių rasei — ari jonams - vokiečiams.”

Trijų metų Lietuvos nelaimė, lietuvių 
tautos vargai nacių okupacijos metu 
plačiai nušviesta Lietuvos rašytojų šim
tuose straipsnių, kurie tilpo Laisvėj, Vil- 
nyj, Šviesoj ir Tiesoj ir knygose Didysis 
Lietuvių Tautos Priešas ir Lietuva Ug
nyj, ir dar plačiau bus apibūdinta atei- • 
tyj.

Mes čia suminėsime tik kelis baisiuo
sius faktus, kurie pavaizduoja baisius 
vargus ir baisias nelaimes lietuvių tau
tos nacių okupacijoj.

“Aš žinau, kad Alytuje vokiečiai su
šaudė du kunigus, Paulavičių, 50 metų 
amžiaus, ir Mazurevičių, 25 metų am
žiaus...” — sakė kunigas Liudas Povi
lionis pasikalbėjime su korespondentu 
O. Savičium. Kunigas Povilionis pirm 
karo mokytojavo Marijampolėje, o dabar 
Vilniuje dėsto katekizmą suaugusių mo
kykloj.

“Kunigas Alfonsas Lipniunas, gerai 
žinomas šv. Jono bažnyčios pamoksli
ninkas ir Vilniuje seminarijos profeso
rius buvo suimtas ir išvežtas į Vokieti
ją, — toliau sakė kun. Povilionis. — 
Kaune kunigas Stasys Yla, Kauno semi
narijos profesorius... taipgi kunigas My
kolas Krupavičius buvo areštuoti ir iš
vežti į Vokietiją.”

Ir toliau kunigas Povilionis, apibūdinęs 
tą, kaip vokiečiai sprogdino Lietuvoje 
bažnyčias, kaip jie vežė į Vokietiją var
pus ir kitas religines brangenybes, pa
reiškė :

“Jeigu Raudonoji Armija nebūtų 
varius vokiečius iš Lietuvos, jie būtų 
darę galą mūsų bažnyčiai.”

Jeigu taip vokiečiai - hitlerininkai el
gėsi su bažnyčia, žinodami, kad Lietuvos 
žmonės milžiniškoj masėj yra katalikai, 
tai reikia suprasti, kad jie dar drąsesni 
buvo naikinime kitų lietuvių tautos į- 
staigų ir pačių žmonių.

“Vokiečiai padarė labai daug žalos 
Kauno Universitetui, — pareiškė tam 
pačiam korespondentui profesorius Pu
renąs, kada Kaunas buvo išlaisvintas 
Raudonosios Armijos. — Jie susprogdi
no penktadalį visų universiteto rūmų, 
sunaikino bei išplėšė tris ketvirtadalius 
mokslo įrankių ir reikmenų ir penktada
lį knygų... Ir jeigu vokiečiai nebūtų taip 
skubiai tapę išvyti, tai jie būtų susprog
dinę ir 80% likusių Kauno Universiteto 
rūmų.”

Prof. Purenąs sakė, kad kaip tik na
ciai okupavo Lietuvą, tai Kaune prašali
no 40 universiteto profesorių, kai ku
riuos ištrėmė į Vokietiją, kitus laikė 
žandarų priežiūroj. Jau 1941 metais pa
tvarkė, kad į universitetą tik tie lietu
viai bus įleisti, kurie metus ištarnaus 
“Arbeitsdienste” (atliks verstinus vokie
čių darbus), vėliau uždarė skyrių po sky
riaus ir, pagaliau, kovo 18 d., 1943 m. 
visai uždarė Kauno ir Vilniaus Univer
sitetus.

Vokiečiai plėšė ir naikino mokslinius 
įrankius. Reikalavo iš profesorių tik 
dirbti vokiečių armijos naudai*. Grūmojo 
išsiųsti visus į Vokietiją. Lietuvos pro
fesoriai dalį įrankių ir kitų mokslo da
lykų paslėpė iy išsaugojo. Taip profeso- 

būdamas universiteto 
jis jas 

raugams slėpti. Vėliau 
X uždarė Kauno šešta-
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National Association of Manufacturers susirinkime 
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas William 
Green ir Armstrong Cork kompanijos prezidentas Pren- 
tis. Green kalbėjo temoje “Ką aš daryčiau, jeigu bū
čiau darbdavis,” o Prentis — “Ką aš daryčiau, jeigu 
aš būčiau unijos vadas.”

WATERBURY, CONN
Pasekmingas Vakarėlis

Liet. Literatūros Draugijos 
28 kuopa surengė vakarėlį 
proga 25-kių metų dienraščio 
Laisves sukakties, gruodžio 13 

kuris tiek daug pasitarna-* 
lietuvių visuomenei. Laisvė 
savo teisingu keliu susilau- 
daug rėmėjų ir simpatikų, 

ir dienraščiui

iš- 
pa-

rius Biržiška 
knygius, išgelbėjo daug knygų, 
perdavė savo tj 
naciai jį areštav 
me Forte.

Vokiečiai naikino ne vien politines ir 
istorines lietuvių knygas, bet ir.religi-, 
nes. Taip jie sunaikino evangelikų re
formatorių (kalvinų) istorinį knygyną, 
kuris išgyvavo apie 400 metų. Šis kny
gynas buvo įsteigtas 1557 metais. .Ten 
buvo daug knygų iš 15-to, 16-to ir 17-to 
šimtmečio, kurių niekur kitur nėra.

(Bus daugiau)

Seattle, Wash. KRIENO AFORIZMAI

vo 
su 
k ė 
kurie rūpinasi 
padėti.

Ir šis vakarėlis, nors įvyko' 
trečiadienio vakare, tai yra, 
darbo dienoj, bet jis buvo pa
sekmingas. Jau apie 7 valandą 
moterys pradėjo rinktis, kaip 
bitelės su dovanomis, įvairiais 
valgiais ir užkandžiais. Pas
kui susirinko nemažas skaičius 
ir svečių.

Pirmininkui pakvietus susės
ti, prasidėjo ir prakalbėlės. 
Pirmiausiai buvo pakviesta va- 
j min k ė M. Svmkūniėnė. Ji 
trumpai ir aiškiai nušvietė 
dienraščio Laisvės rolę progre
syvių žmonių reikalams, pažy
mėjo, kad jau gavo šiame va
juje 27 naujus skaitytojus ir 
sakė, kad yra pasiryžusi dar 
gauti apie 10 naujų skaitytojų, 
kol vajus pasibaigs. Kvietė vi

lius padėti jai vajuje.
Paskui buvo pakviesta drg. 

K. Stanislovaitienė, kuri labai 
įspūdingai pakalbėjo apie 
spaudą, literatūrą ir jos reikš
mę lietuvių tautai. Ji sakė, kad 
buvo laikai, kada caristinėj 
Rusijoj lietuviai buvo persekio
jami už lietuvišką spaudą, kad 
tas jau niekados negrįš, kad 
Rusijos revoliucija nušlavė ca
rą su jo reakcija, kad dabar 
ten žmonės laisvai gyvena.

Lietuva jau laisva, ten dide
lis literatinis ir kultūrinis dar
bas prasidėjo. Ragino platinti 
Amerikoj tarpe lietuvių Lais
vę, Šviesą ir kitą pažangiųjų 
spaudą, kur mes daug mato
me ir skaitome Lietuvos ga
biausių rašytojų raštų, o po 
karui atsidarys platesnis kul
tūrinis susisiekimas tarp Ame
rikos ir Lietuvos lietuvių.

Jai kalbant, moterys apdėjo 
stalus įvairiais valgiais. J. Stri- 
žauskas 'atidarė alaus, P. Bo- 

* kas butelį degtinės ir prasidė
jo išsigėrimas ir skanus besi- 
vaišinimas. Tuo kartu pirmi
ninkas atsikreipė, kad sudėtų 
aukų pasveikinimui Laisvės 25- 
kių metų sukaktuvių proga. 
Laisvės 
$100 ir 
$20. Po 
kalbėjosi 
tesi. Vakarėlis pilnai pavyko.

, Stasys.

reikalams suaukota 
Lietuvos našlaičiams 
to svečiai dar ilgai 
ir gerame ūpe skirs-

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus

akinius kada reikalingi 
A

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jan tams.)

Darome ir pritaikome

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8342

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
prie taisymo drapanų, o vaka
rais mezga pirštines ir yra pa
siuntus į Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, Brookly- 
nan, 16 porų pirštinių dėl Lie
tuvos žmonių. Drg. Yuodišie- 
nė yra daug numezgus pirš
tinių, taipgi drg. Dvariškienė 
mezga ir siuva namie ir pri
duoda į Russian War Relief 
skyrių. Tos draugės nenuils
tamai darbuojasi prakilniam 
tikslui.

LLD 161 kuopa rengia šo
kius subatoj, sausio 27 d., 1945 
m., Washington Svetainėj ir 
pelnas skiriamas pagalbai Lie
tuvos žmonių. Laike pereito 
kuopos susirinkimo jau 22 na
riai pasimokėjo duokles į cen
trą už 1945 metus. Taigi, la
bai gera pradžia Draugijos ju- 
bilėjui minėti 30-ties metų su
kaktį.

Susirinkimas atsibuvo pas 
j draugus Yuodišius. Turėjome 
ir svečių — draugus Julių Stu- 
purą, su jo žmona ir sūnumi 
iš Portlando, Oregon; drg. A. 
Barchas iš Portlando ir drg. 
Murphiai iš Oregon City, Ore. 
Visi paaukavo po $1 dėl Vil
nies namo išmokėjimo ir kuo
pos nariai tam reikalui auka-

Labai prasta strategija 
vartoti kumštį.

Viskam einant trumpyn 
ir mažyn, laikas ilginasi; 
ir sarmata būtų jį eikvoti 
ilgais plepėjimais.

Nikotinas — rūkorių ner
vams vitaminas.

Tysliava buvo geriausias 
Smetonai pranašas. Jis žur
nale “Lietuva” išpranašavo, 
kad “Amerika — visų kelių 
galas...” Kas dabar išpra
našaus visokio fašizmo ir 
nacizmo galą?

Wilkes - Barrio Valukas 
mėgsta valgyt ir skaityt su 
krienais. Jis man pataria 
nesiliaut būti Krienu.

Riksmu afgumentus tik 
paaštrinsi, bet neišspręsi.

Pr. Krienas
♦

vo, tad susidarė $22.75. Ju
lius Stupur yra sūnus senukės 
Yuodišienes ir bendradarbis 
Laisvės ir Vilnies.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpinam 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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein; 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

S
 N CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki- 
A j tos Mėšlažarnčs Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
*5 f garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnų
jų mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
' — Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East Will SI, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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.

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Amerikiečiai Smūgiais 
Iš Savo Pusės Atgriebė 

Du Miestus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kų komandos žinia prane
šė, jog iki pirmadienio vo
kiečiai keturiose vietose 
^pramušė spragas amerikie-' 
čių linijose ir įvarė penkių 
iki 21-nos mylios gilumo 
kylius į ^amerikines pozici
jas.

Naciai apsupo burius a- 
merikiečių arti St. Vitho 
Belgijoj ir prie Echterna- 
cho, Luksemburgo pasieni- 
nię miesto. Nutilo Luksem
burgo sostinės radijo sto
tis. Ją, turbūt, patys ame
rikiečiai sunaikino, 
vokiečiai artinosi, 
semburgą priešai 
penketą mylių.

Amerikos tankai
pasieninį Vokietijos mieste- į 
lį Butgenbachą, į žiemius 
nuo St. Vitho. ;

United Press rašo: “Dar 
per anksti būtų tvirtinti, 
kad vokiečiai jau suląiky- 
ti.”

Nelaisvėn paimti vokie
čiai sakė, kad naciai tikėjo-' 
si atkariaut Aacheno mies- į 
tą ir įteikt jį kaip kalėdinę
dovaną Hitleriui; pasiekt Paryžius. — Talkininkų 
Antwerpą, didį Belgijos uo- komanda atliuosavo griežtą 
stamiestį, per penkias die- karo žinių cenzūrą penkto- 
nas ir įmaršuot į Paryžių joj dienoj nuo vokiečių o- 
naujų metų išvakarėje.

Graikų Karalius Netarė 
ty Sąuvaliai Grįžti

London. — Anglijos sei
mo atstovas Tom Dryberg 
'reikalavo, kad valdžia para
gintų Graikijos karalių 
Jurgį II pasižadėt negrįžt 
namo, iki to krašto gyven
tojai nubalsuos, ar jie nori 
karaliaus valdžios. Premje
ro Churchillo pavaduotojas 
Clement R. Attlee nieko ne
atsakė į reikalavimą.

Reikia Gerint Didžiyjy 
Talkininkų Vienybę

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

VOKIEČIAI DAR NEVISAI 
SUSTABDOMI Binghamton, N. Y Bridgeport, Conn

kuomet
Į Luk- 
įsiveržę

pasiekė

London. — Trečiadienį 
vokiečiai keliose Belgijos- 
Luksemburgo fronto dalyse 
buvo sustabdyti, o vienoje 
vietoje amerikiečiai pastū
mė priešus kelis tūkstančius 
jardų atgal.

United Press korespon
dentas iš Paryžiaus įspėja: 
“Nors laikinai ir būtų vo
kiečiai sustabdyti, tačiau jie 
turi gana jėgų iš naujo pra
dėt ofensyvą.”

Reikalauja, kad Kuba Su
traukytu Ryšius su Franko

ignoruoja siųsdami 
ir aukas tiesiai į 
tai yra į centrą, 

taip darytume, tai 
miusų mieste būtų

Havana, Cuba. — Tapo 
įnešta Kubos kongresui re
zoliucija, reikalaujanti su- 
traukyt diplomatijos ryšius 
su fašistine Franko valdžia

Londono Times ir kiti 
anglų laikraščiai rašo, kad 
reikėtų glaudesnės sutarti
nės tarp Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos. Jie
pastebėjo, kad yra nuomo- Ispanijoj. Kongresinė komi- 
nių skirtumų tarp šių di- sija jau užgyrė tą rezoliu- 
džiųjų talkininkų kas liečia ciją.
Lenkiją, Anglijos įsiverži- ----------------

• • 1 • • • j i • i • Imą į Graikiją ir tūlais ki 
tais klausimais. - Apgavingos Vokiečių Gudry- 

i bes prieš Amerikiečius
PALENGVINTA KARO 

ŽINIŲ CENZŪRA

fensyvo pradžios. Dabar 
kartą per 24 valandas kas- 

PASTIPRINIMAI PUOLA- dien bus skelbiamos žinios 
10:30 vai. priešpiet (pagal 

j New Yorko laiką), pažy
mint vietas, kur ėjo mūšiai.

Saugumo sumetimais, ta- 
į čiau, talkininkai sulaikys 
tokias žinias 48 valandas, i- 

11 • ____ j

>UEM JANKIAM
Generolas Eisenhower pa

siuntė stambių pastiprini
mų iš Aacheno ir Saaro 
frontų amerikiečiams į Bel
gijos - Luksemburgo frontą, 
kaip neoficialiai pranešama, ki paskelbs jas.

LAISVĖS VAJUS
S. Pen&auskas, P. Tamašauskas,

V. Vilkauskas, Lawrence-
Nashua ........... ................... 1474

P. Baranauskas, J. Mockaitis,
Bridgeport ..........................

V. J. Stankus, Easton .............
Geo. Shimaitis, Brockton ..... 1065 Į A. Valinčius, Pittston
C. K. Urban, Hudson ............... :
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton ..............
Ig. Urbonas, Great Neck .........
P. Šlajus, Chester ......................
J. Grybas-Preibis, Norwood .....
P. Šlekaitis, Scranton ..............
V. Ramanauskas, Minersville ....
J. Matačiūnas, Paterson ...........

Puidokas, Rumford ..............
Padgalskas, Mexico .............
Levanienė, Los Angeles .....

ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh
J. Simutis, Nashua ..................
J. Blažonis, J. M. Karsonas,

Lowell ...................................
J. Rudmanas, New Haven .......

A. Balčiūnas pralenkė
biavo S. Sasna ir M. Klimas, priduodami atnaujinimų.

J. Kazlauskas pralenkė Kuzmicką. Jo bendradarbis J. 
Vilčinskas prisiuntė naują prenum. (kurią pridavė drg. 
Repšys) ir atnaujinimų. Taipgi pats Kazlauskas prisiun
tė atnaujinimų.

P. Žirgulis prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų. Pasilieka toj pačioj vietoj.

Pakilo punktais su atnaujinimais sekami vajininkai: S. 
Penkauskas ir Kompanija, P. Šlekaitis, Scranton, Pa., V. 
Ramanauskas, Minersville, Pa.

Naujų prenumeratų prisiuntė (taipgi ir atnaujinimų): 
ALDLD 20 kp. ir Moterų Skyrius (per J. K. Navalins- 
kienę, Binghamton, N. Y. (1), G. Shimaitis, Brockton, 
Mass. (1).

Vajaus pabaiga artinasi. Prašome vajininkų ir pavie
nių gauti po vieną naują skaitytoją laike švenčių. Taipgi 
linkime linksmai praleisti šias šventes.

Laisves Administracija

s.
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98 
A. Buivid, Dorchester ............. 92

| M. Shlave, Gardner, Mass.......... 78
349 E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26
325 i J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

Philadelphiją. Jam bendradar-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
J. Kalvelis, Bridgewater .........
J. Žilinskas, Lewiston ............... .
J. Lingevičius, Saginaw ...........
A. Dambrauskas, Haverhill .....

1195 : M. Smitrevičienė, Detroit .......
1172; M. Janulienė, Detroit ............
1 ( A X To 11 11 i c» U i 4- 4- o 4-/~\

1027 i W. Yokim, New Britain ...........
950 j L. Prūseika, Chicago ................

‘ C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
9051 J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
833 i A. Gudzin, Schenectady ..........

. 727 ■ J. A. Bekampis, Merchantville 
623 ■ M. Paulauskas, Pittsburgh ....
576 A. J. Navickas, Haverhill ........
558 i Frank Wilkas, Wilmerding .....
460 A. Kupstas, E. St. Louis, Ill. ... 
432 V. Smalstis, Royal Oak ...........
4191 Mary Siekis, Gardner .............
390 g k. Bready, Brooklyn .........
352 * T^., T~"

DUOKIM SAVO DIENRAŠČIUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Dienraščio Laisvės vajus yra pratęstas iki 1 d. sausio, 
1945. Dar yra laiko kiekvienam geram laisviečiui gauti 
nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui. Gavi
mas Laisvei naujo skaitytojo yra labai svarbus apšvie- 
tO8 platinimo reikalas. Kiekvieno apšvietą branginan
čio žmogaus yra būtinas reikalas kalbinti žmones skai
tyti dienrašti Laisvę. Kur tik gyvena lietuvių ten gali
ma gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų. Tik ne
reikia patingėti, bet reikia pasistengti pakalbinti žmo
nes, kur susitinkant.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Paryžius. — Vokiečiai vi
saip stengiasi apgaudinėti 
amerikiečius fronte, laužy
dami tarptautines karo tai
sykles. Taip antai, naciai 
civiliais drabužiais aprengia 
smarkiuosius savo SS ka
rius. Kada naciai vartoja 
pagrobtus iš amerikiečių 
tankus bei trokus, vis tiek 
ant jų palieka amerikines 
žvaigždes.

Iš LLD 20-tos Kp. Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Susirinkimas įvyko gruodžio 
1 d., Lietuvių Svetainėje. Na
rių dalyvavo nedaug' nežinia, 
kodėl narės taip sutingo.

Delegatės iŠ Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komiteto skyriaus 
raportavo, kad veikiama gerai. 
Tik gaila, kad mažas skaičius 
nuo organizacijų delegatų da
lyvauja, kaip kurie visai nesi
lanko į susirinkimus ir, būk, 
patys save 
drabužius 
Brooklyną, 
Jeigu visi 
kam tada
ir reikalingas LPTK skyrius?

Kelios moterys labai daug ir 
sunkiai dirba, o jomis yra: M. 
Luzinienė, A. Žemaitienė, P. 
Bakšienė, K. Juozapaitienė ir 
M. Bekerienė, o iš vyrų — J. 
Luzinas ir J. Vaičekauskas, 
šių gerųjų darbuotojų buvo su
rinkta, sutaisyta ir pasiųsta 1,- 
888 svarai drabužių ir čevery- 
kų pagalbai Lietuvos žmonių, 
žinoma, buvo ir pagelbininkų 
šiame darbe, kaip tai: II. žu- 
kienė, M. Kazlauskienė, P. Ja- 
silįonienė, II. Pagiegaliene, N. 
Garnienė, A. Maldaikienė, A. 
Navalinskas, J. K. Navalins- 
kienė. Atvežime ir iškolektavi- 
me dirbo V. E. Čekanauskai ir 
Bubienė.

Per 8 mėnesius laiko pinigų 
sukelta nemaža suma, būtent 
$895.72. Tai atlikome didelį 
pagalbos darbą Lietuvos žmo
nėms. Ir jeigu nebūtų šio ko
miteto mūsų mieste, tai ar bū
tų galima atlikti toki džiugi
nanti darbai? Tas parodo, kad

I reikia visiems iš vien dirbti, o 
j ne atskirai. Lietuvoje patrio
tai, visi laisvę mylinti dirbo ir 
mušė priešą organizuotai, o 
ne paskirai.

Laisvės platinimo agentė ra
portavo, kad daug senų skai
tytojų atsinaujino ir naujų ga
vo. Prašome visus tuos, kurie 
dar neatsinaujino, tai tą pada
ryti tuojau, taipgi padėkite 
gauti ir naujų skaitytojų.

Komiteto valdybon išrinktos 
tos pat draugės: pirmininkė — 
A. Maldaikienė, sekret. — O. 
Girnienė, iždininkė — O. Mi- 
kalojunienė, korespondentė — 
J. K. Navalinskienė.

Naują narę, V. Kaminskie
nę, perstatė J. K. N., ji pri
imta vienbalsiai. Kviečiame ir 
kitas moteris prisirašyti prie 
moterų a pš vi etos ir kultūros 
skyriaus.

Jankiai Nuskandino bei Suža
lojo Dar 10 Japonų Laivų
Leyte. — Japonų lėktu-

• vai mėgino pulti amerikie- 
jeių užimtą lėktuvų aikštę 
Mindoro saloje, 150 mylių į

nų sostamiesčio. Amerikie
čiai nušovė 9 japonų lėktu
vus, o kitus šalin nuvijo.

Amerikos lėktuvai nu
skandino bei sužalojo dar 
10 prekinių Japonijos laivų

Athenai. — Anglų ko
manda sako, kad jau apva
lius nuo graikų partizanų 
trečdalį sostamiesčio Athe
nų.

Graikų partizanai per 
tris valandas bombardavo 
anglus Pirejuj, Graikijos 
sostinės Athenų uoste.

Korespondentė.

Žmogui be iniciatyvos tu
ri kas nors atsitikti, — jis 
negali pasilikti įvykių ap
lenkiamas.

Sveikas... Juozapai:—
Prisimink 10-tos dienos 

gruodžio vakarą, š. m., ir Tu 
sutiksi su mano žodžiais. Kiek 
bobulių verkšleno, kiek tai iš
riedėjo ašarų per raukšlėtus 
veidelius, kuomet Tu ištiesda
vai savo palaimintą ranką į 
dangų ir kuomet žėrėdavo Ta
vo (veikiausiai nemetalinis?) 
žiedas. Daugelis troško tą 
šventą žiedą pabučiuoti, bet 
tai buvo neįmanoma ir nepri
einama. (Kalba eina apie tai, 
kaip Juozas buvo vyskupo ro
lėj, vaidinant veikalą “Prieš 
Srovę”.)

Aš dar troškau pasiplepėti 
su tavim, nors jau po to, ka
da jau tu persi vertei į papras
tą civilną žmogystą, bet kad 
Jūs buvote labai užsiėmę su 
barzdų lupinėjimu, panosių nu
valymu, o veikiausiai dar ir 
alkani labai buvote — todėl 
mes, pasikratę dešines su ke
letu pažįstamų, nuryję po ke
letą stiklų putoto alaus — tuoj 
sėdome į automatišką karietą 
“Dodge” ir visi, prikišę prie 
langų akuliorius “vačinome,” 
kur randasi “White Stone 
Bridge,” per kurį mes turėjo
me pervažiuoti.

Mes parvažiavome labai pa
sitenkinę Jūsų “holyvudišku” 
perstatymu. Visi svajojome, 
kaip būtų galima ir Bridge- 
porte tokis kermošius padary
ti. Bet svajonės — svajonėmis 
ir pasilieka. . .

Bet mano glūzdai neduoda 
man spakainybės ir norisi čia 
vieną sugestiją Jumi pastana- 
vyc. Argi tokis cūdaunas tea
tras, tai yra veikalas “Prieš 
Srovę,” nebūtų, galima nufil
muoti ? Suprantama, lietuviš
kos minios turėtų tatai stipriai 
paremti su centais. Tuomet bū
tų galima ir mažesnių mieste
lių publikai veikalą “Prieš 
Srovę” pamatyti. O pagaliaus, 
gal ir Lietuvoje su1 juo būtų 
galima pademonstruoti. Ką 
Jūs manote?

Mes tuom kartu skaitome 
daugelį veikalų ir manome ka
da nors, veikiausiai, dar karui 
nepasibaigus, perstatyti kokį 
nors yeikaliuką arba komedi- 
jukę. čia teatrališkos spėkos 
labai silpnos — pasirinkimo 
nėra, bet sakoma, kad čionai- 
tinė “publika” geriau myli sa
vus “aktorius,” negu impor
tuotus. Well, Dieve mumi pa- 
mačyk pilstyt iš tuščio į sau
sa.

Su šiais žodžiais mano gro- 
mata ir baigiasi. Pakratyk 
nors už skvernų nuo manęs ir 
kitus drukarnios procauninkus 
(sakau už skvernų, ba rankos 
atramentuotos). O jeigu re
daktoriai sutiktų priimti mano 
linkėjimus — su malonumu — 
perduok ir jiems.

Tavo frentas,

c-:
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so all the unions were
UP wid lived happilyeverafter.”
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Petras.

Šypsenos
Panašumas

Mažas vaikutis su tėvais 
klausėsi radijo programos. 
Jis, pažvelgdamas į motinos 
ir tėvo viršugalvius, prabi
lo:

“Papa, žinai mamės galva 
atrodo, kaip vilnytos ma
rios, o tavo, papa, atrodo, 
kaip krantas.”

Savąsias Pažįsta
Juozas pasigyrė, kad 

katė gerai peles gaudo 
pakvietė savo draugą tai 
įrodyti. Jie abu susėdo ir 
tuo tarpu peliukė perbėgo 
per aslą, bet katė nesijudi
no.

“Ar tu matei,” sakė jo 
drąugas, “ji nesijudino.”

”Tai nieko, ta buvo na
miškė. Palauk, kaip svetima 
pasirodys.”

Surinko A. B.

jo 
ir

Su priešu susidurk ir ap: 
galėk; vengdamas jo 'neūp-

1.

(303)

KRIENO AFORIZMAI

R.

PA.

MEDUS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Sežtadieniu 8:30 iki 5

žaislų ir 
veltui vi- 
(299-300)

A • *

tis ką nors gero užfundys. Bus val
gių, užkandžių ir gėrimų šiame su
sirinkime. — Merry Christmas! — 
Korn. (299-300)

BINGHAMTON, N. Y.
Kūčių Vakarienė, rengia ALDLD 

20 kp. Įvyks gruodžio 23 d., 6 v. v. 
Lietuvių salėje. Vakarienė kainuos 
$1. Bus skanių gėrimų, 
kitų pamarginimų. Įžanga 
siems. — Rengėjai.

735 
per du 

mėnesiu nebuvo galima sušaukt su
sirinkimo dėlei parengimų ir masi
nių susirinkimų. Labai daug yra 
svarbių reikalų, kuriuos turime ap
tart. Žinoma, dabar šventės, bet ka
ro metu, organizaciniai reikalai 
taipgi svarbūs, tad dalyvaukite. —' 
A. J. S. (299-300)

t! ‘

PHILADELPHIA,
Veikiančio Kom. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 24 d.. 
3 vai. dieną. Liaudies Name, 
Fairmount Ave. Draugai,

MERGINOS!! 
MOTERYS!!

Greitos ir apsukrios. Nereikia patyrimo; pri« 
ėmimų, sandėlio darbas; pilnam ar daliai 

laiko; Gera alga! Puikiausia proga! 
Mokintis madingų daiktų pardavimo.

BUTLER BROS.
860 BROADWAY, PRIE 17TH ST.

_________________________

REIKIA VYRO 
48 VALANDOS—$40 

Patyrimo Nereikia 
Dabar Karinis Darbas 

Geras Po Karo 

EVERGREEN 8-5450 
______________________<32

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.
_________ (300)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas parengimas įvyks 

gruodžio 23 d. Pelnas skiriamas 
dienraščiui Laisvei ir Lietuvos Pa- į 
gelbos teikimui. Liet. Taut. Namo! 
apatinėj salėje, 8 Vine St., 7:30 v.; 
v. Kviečiame visus lietuvius dalv-; 
vauti. Kurie atsinaujins Laisve, ar- ! 
ba yra atsinaujinę, ir tie, kurie j 
naujai užsirašys, tiems Geo. Šimai- i

PEČKURIAI
IR

DŽIANITORIAI
KEW GARDENS 

MANUFACTURING PLANT 
Nuolatiniai Darbai!

SYLVANIA
Electric Products, Ine. 
34-10 Linden Pl., Flushing, L. I. 

FLUSHING 9-2123

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

i

2

3

4

Penktas puslapis

VIRĖJA IR NAMAMS DARBININKE
Patyrusi. Ideališkos aplinkybės. 1 Vaikas. 

Gera Alga.
KREIPKITĖS PO 910 OCEAN AVE., 

BROOKLYN.
____________________________________ (301)

TARNAITE. DALIAI LAIKO.
Rytais. Radio City Retail Krautuvei. 

SOUTHERN HIGHLANDERS 
CIO—5TH AVĖ.

_______________________________ (301)

MAŠINISTAI
Acme & New Britain.

Automatic
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

UNION PARTS MFG. CO.,
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

(303)

Anglijos karaliui Jurgiui 
ir man tą patį gruodžio mė
nesį be jokių ceremonijų 
sukako 49 metai. Ir gerai, 
kad be ceremonijų.

Atžagareivių logika: bol
ševizmo jau nebėra...1 Bet 
kiekvieną pažangesnį žmo
gų jie vis dar bplševikuoja.

Vien tiktai kepurė gal
vos, ir vien tik kalba tautos 
dar nepadaro.

Jeigu žmogus nepasikei
čia su gyvenimo pasikeiti
mais, — jis tampa gyveni
mo sunaikintas.

Išmintingas kompromisas 
yra vienintelis raktas į sro
vių vienybę.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

! Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerkles skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

MOTERIS
Lengvam Valymui ir Virimui
4 Dienos. 8 A. M. iki 12 A. M.

2 PILNOS DIENOS.
Nėra Vaikų šeimoje.

$25 Į SAVAITE 
Skambinkite ALgonquin 4-3168 
___________________ _______________ (303)

INSPEKTORĖS
Nereikia Patyrimo 

Nėra Amžiaus Apribavimo. 
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

UNION PARTS MFG. CO.,
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
. T. C. Shipbuilding Corp.

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

_______________________________ (22)

SANDĖLIO VYRAI
45 Valandos. 5 Dienų Savaitė 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Būtina Pramonė

Kliegman Brothers, Ine.
7Gth St. & 77th Avė..
GLENDALE, L. I.

____________ (300)

VYRAI GARADŽIUL MAZGOJIMUI IR 
PRISTATYMUI. KARU- $45 PRADŽIAI.
AYWON GARAGE, 70-35 AUSTIN ST., 

FOREST HILLS, L. I.
____________________ (302)

ELECTRIC CO
900 Broad St.
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų
1056 Broad St.
2855 Hudson Blvd.

IS Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
PareiSkimo.

Newark, N. J.
Kearny, N. J.

atstovą į USES
Newark, N. J.

Jersey City, N. J.

(300)

BROOKLYN YARD
Lydytojai - Svčrikal - Kūrintojo!

Boilerių Valytojai 
Vamzdžių Suvedėjai 

Plumeria! - Laivų Mallavotojal 
Laivų {rengėja! - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kalviai . Jl^itho Darbininkai 

Dailydės.
Elektrlkieriai—Pirmos Klasės, 

Pagelbininkai Patyrę.
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO H KABO 
VETER ANĄL

Kreipkite* tiesiai j Employment Ofla*

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Apliksntal KreipkitSa į
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, NX
Pokarinės Progas

(«ou
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Kariškiai Duoda Kraujo 
Raudonajam Kryžiui

Pakalniškiai Susilankė BŪKITE LIETU VIU KOMUNISTU KLIUBOĮ E B™! Pa»!a™s 
Sūnaus DRAUGIŠKAME BANK1ETE Pagerėjo

Valgis bus duodamas lygiaiKomunistai turi draugų tarp
! visų žmonių, tad ir pageidauja, 8:30, tad prašome svečius ne- 
i kad visi, kuriems tik sveikata sivėluoti.
■ leidžia iš stubos išeiti, galėtų 
: dalyvauti-. Visi, o ne riboti ke- 
: Ii. Tuo išrokavimu ir Lietuvių
1 Komunistų Kliubo tradiciniai 
pirm švenčių rengiami bankie- 
tai rengiami visiems prieina
mai. Gal ir ne perdaug turtin-

I gai, bet draugiškai.
Lauksime visų narių su šei- 

; momis, visų savo draugų, prie- 
telių ir visų mėgstančių šeimy- 

^be‘! niškai-draugiškus vakarus bū- 
j ti su mumis šio šeštadienio va
karą, gruodžio 23-čią, Laisvės

t ar 
lai

Nors mūsų visuomenė jau ži
no, tačiau norime dar kartą 
priminti, jog komunistai per 
visus metus yra visų organi
zacijų, visų darbų vieni iš ge-j 
riaušių talkininkų. Tad labai i 
mylėtume, kad kitų organiza-j 
cijų tos visos mums draugiškos 
darbščiosios bitės, kurios būna
su mumis darbe, būtų i<pasi- pirktieji iki Naujų Metų bonai

Pardavimas , individuališkų 
E bonų eiliniams piliečiams, 
miesto ir valstijos gyventojams 

e 

New Yorke pagerėjęs bėgiu 
pastarųjų dienų. Ponas Gehle, 
New Yorko valstijos bonų par
davimo kampanijos pirminin
kas, pareiškė viltį, kad iki galo 
metų ir tų bonų kvota bus iš
pildyta. Iki 20-tos buvome iš- 
pildę 76.1 nuošimčius E bonų 
kvotos.

Nors vajus oficialiai pasibai
gė 15-tą šio mėnesio, bet iš-

Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo centras New Yorke 
skelbia šią specialę kraujo da
vimo savaitę gavęs vienuolika 
šimtų puskvorčių kraujo iš J. 
V. Pajūrio Sargyboje tarnau
jančių vyrų ir mo;erų. Įvairūs 
mieste turintieji s
skyriai jau no kartą yra susi- 
mobilizavę masiniai duoti 
kraujo.

■otis kariški

Reikšmė Kalėdinių
Stampučiy

linksminime. Kviečiame ir 
lauksime. Kliubiečiai prašomi 
būti kvietėjais visų.

Pakalniškių, o taipgi lais- 
viečių ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo giminė padidėjo. 
Trečiadienį, gruodžio 20-tą, 
Frances Pakalniškienė susilau
kė sūnelio. Jauna motina su 
sūneliu randasi New York In
firmary for Women and Child
ren, 321 E. 15th St., New Yor
ke. Tėvas, Nikodemas Pakal
niškis, Laisvės spaustuvės tech
nikas, randasi kariškoje 
nyboje Jungtinių Valstijų 
vyne.

Frances Pakalniškienė
šelgytė), Chicagos Rosel an d o 
(Rožių žemės) dovana Brook- 
lynui, prieš'keletą metų atvy-; sa]gje> 419 Lorimer St., Brook- 
ko iš Chicagos pakviesta dirb- ]vn0 
ti Lietuvių Darbininkų Susivie- _____________________________
nijimo Centro raštinėje ir joje ,1 n • 1 YT . n • M • ■
išdirbo visą laiką iki paskuti- Lincoln Brigados Vcte~ Pef egzaminuos Neimtus 
nes savaitės.

Greta dienos darbo įstaigoj, 
Frances yra tikra dovana mūsų 
judėjimui. Ji ėjo ir tebeina 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto iždininkės pareigas, 
prie jų grįš pakilus. Yra veik
li komiteto narė. Labai daug 
dirbus buvusiame Pundelių 
Komitete, daug dirbusi Dra
bužių Centre, kol gydytojas 
leido. Ir iki paskutinių dienų 
kareiviškai išlaikius daugelyje 
jai dar leistų komiteto parei
gi? •

Jinai taipgi veikliai dalyvau- j turėjimo reikalų su Franco, sa- 
ja LDS jaunųjų merginų-mo-i ko Lamb. Ir veteranai ima va-

ranai Panaujina Veiki- Karo Tarnybon dėl 
Nesveikatosmą už Ispanijos Laisvę Į

Leonard Lamb, Abrahomo 
Lincolno Brigados veikianty
sis sekretorius užgyrė lordo 
Templewood pareiškimą, kad 
Vokietija dominuoja Franco 
Ispaniją. Jis sako, jog lordo 
pareiškimas patvirtina tą patį, 
ką Lincolno Brigados vetera
nai kalba per 8 metus.

Visai nėra pasiteisinimo dėl

Pulkininkas A. V. McDer
mott, drafto direktorius New 
Yorko mieste, skelbia, kad at
einantį mėnesį bus iš naujo 
peregzaminavimas tūkstančių 
vyrų nuo 18 iki 29 metų, kurie 
buvo palikti klasėj 4F dėl svei
katos trūkumų.

Pirmu kartu prie tų pereg- 
zaminavimu būsią ir Karo De- 
partmento medikališki oficie- 
riai. Menama, kad iš tų egza-

skaitysis prie šeštosios Karo 
Paskolos kvotos,.

Bendra visos - valstijos visų 
bonų, kompanišlnų ii* individua
liškų, kvota buVo $4,226,000,- 
000. Valstija tą išpildė. Pasi
skyrė dar ekstra kvotą vieno 
biliono, kada sužinojo, jog 
sėkmingam vedimui karo rei
kalų originalūs kvotos neuž
teks. Perpildė ir tą ekstra kvo
tą. Tiktai su E bonais, taiko
mais paprastiems , gyvento
jams, atsitikome.

, e j -*•*»-**** ^ • 7 47

terų darbuose ir dainuoja Ai- i c]0Vybę kampanijoje išlaisvinti minų mieste gausis apie 800
do Chore. Tai viena iš būre- Ispanijos žmones. Veteranai vyrų, tinkamų tarnybai, 
lio tų pavyzdingų jaunų mer-1 rengia iškilmingą balių kūčio- 
ginų-moterų, kurios savo ilgė- je> 24-tą gruodžio . Baliaus! sausio. Vieta: 
sius ir gailesčius sudeda į vi- pe’]nas skiriamas Ispanijos lais-

Dienos numatyta 13 ir 14
Grand Central

Palace.
suomenišką darbą greičiau lai
mėti karą ir pagelbėti nuken- 
tėjusiems kare.

Nikis, kaipo brooklynietis, 
mums nuo seniai pažįstamas iš 
jo dalyvumo Liaudies Teatro 
veiksmuose, Aido Chore, Lais-1 
vės direktorių taryboje ir abel- j 
nai judėjime.

Linkime jiems sveikatos lai-į 
mingai išauklėt sūnelį džiaugs
mui savo ir visos pažangiečių 
didelės giminės.

reikalams. Balius bus 
didžiosiose Webster 

New 
po

vinimo 
dviejose
salėse, 119 E. 11 th St 
Yorke. Tikietai iš anksto 
$1, prie durų $1.25.

Pagerinti Butai su 
Prieinama Renda

Majoras LaGuardia pasiža
dėjęs įdėti į miesto statyboš 
planą punktą-užtikrinimą ren- 

D110 A F* Mpliiie i dauninkams, kad pataisomuo-
DllO llCUllO lllvdUd* , nno-nrinarmiosp senuose na-

Kolegija Žada Plėsti 
Vakarinius Kursus

Krautuvėse ir įstaigose mes j 
tankiai matome žiemos šven
čių sezone pardavinėjant stam- 
putes — Christmas Seals, su 
dviem skersiniukais kryžiuku 
pažymėtas. Jas vartoja kalė
dinių laiškų ir siuntinių apde- 
koravim ui-išmarginimui.

Stamputė išleidžiama vyriau
sybės priežiūroje esančios 
įstaigos-Tuberculosis & Health 
Association. Ir nauda iš parda
vimo neina kam privatiškai, 
bot kovai prieš džiovą. •

Be kitų darbų, įstaiga pa
staraisiais metais įsteigė karo 
industrijos darbininkų krūtinės 
egzaminus X-spinduliais. Dėka 
tiems tyrimams daug darbinin
kų buvo atrasti su ankstybais 
ligos požymiais ir laiku pra-j 
dėjus gydymą, gyvastys išgel
bėta. Įstaiga gydymu neužsi-' 
ima, tik nurodo, kad reikia | 
gydytis.

Charles Boyer, filmoje “Together Again,” dabar 
Brooklyno Fox Teatre.

Isabel Hake, 7 metų, vien
turtė pas savo tėvus, gyve
nančius 17 Forest Lane, Scars
dale, įvažiavo su rogutėmis 
nuo kalno į troką ir ant vietos 

1 užsimušė.

New Yorko Miesto Simfoni
jos koncertas, vadovybėje Sto- 
kowskio, įvyks šio antradienio j 
vakarą, City Center. Tai bus. 
paskutinis iš serijos koncertų, i

Herman Kraum, 49 m., ras
tas pasikoręs ar pakartas sa
vo darbavietėje, 611 Broad
way, High Grade Thread Co.

------------ I RANDAVOJIMAI
Popieros rinkliavoje šią sa- 

vaitę laimėta 402 tonai, še-į Pasirandavoja 4 kambariai, švie- 
šiais su virš tonais daugiau,.sūs- East New York sekcijoj. Kreip- 

., ., kites pas Juozą Butvilą, 539 Logannegu pereitą savaitę. St Brooklyn, N. Y. (298-300)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Du plėšikai, atėję alinėn, į 
236 Willis Ave., Bronx, pašo- ■ 
ve du kostumerius, trečią api- ■ 
plėšė, o bartenderiui apdaužė j 
galvą. Plėšikai laimėję $18.į-.

Pabėgo mašinoje, kurioje plė-i 
šiku laukusi moteris šoferis. 9

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

NATALIJA ALISOVA, pa
skelbusioje filmoje “The Rain
bow” vaidina rolę žmonių ne
kenčiamos parsidavėles na
ciams. Iš karto ji labai nenorė
jus tos rolės. Bet kada per
skaitė Wandos Wasilewskos 
aprašymą, kiek žmonėms kan
čių ir mirčių atnešė tos šlykš
čios parsidavėlės, ji nuspren
dė, jog jinai kaip tik privalo 
vaidinti ta rolę. Ir jinai iš tik
ro suvaidino tą rolę taip, kad 
jokiai žmoniškai moteriškei 
nesinorėtų būti nacio simpati- 
ke ar meiluže. Filmą rodoma 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke.

Naujajam semestrui, kuris 
prasidės vasario mėnesį, 
Queens Kolegija žada įvesti 
grupę kursų, prilygstančių die
niniams. Vakarinės pamokos 
būna pirmomis keturiomis sa
vaitės dienomis, baigiant ket
virtadieniu.

Tarpe prilygstamųjų dieni
niams -kursų būsią ispanų, 
franc'ūzų ir vokiečių kalba, 
taipgi pradinė ir vidurinė al
gebra ir lėktuvų geometrija.

PIRKITE KARO BONUS I ' RESTAURANT
KADA BŪSITE 
NEW YORKE 

LAISVĘ 
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue. 
Prieš Grand Bar & Grill.

STANLEY RUTKONAS
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

; se, pagerinamuose senuose na
muose nebūtų leista kelti ren- 
das aukščiau $8 už kambarį 
per mėnesį. Gyventojai, kurie 
yra priversti kraustytis iš lau
žymų užleidimui vietos nau
jiems projektams, taipgi ku
rių butų savininkai planuoja 
namų pataisas, rūpinosi, ar jie 
nesiliks visai be kambarių. Jie 
prašė majoro veikti.

Amalgameitų Bučerių Uni
ja, AFL, tarėsi su majoru La
Guardia pereitą trečiadienį 
apie mėsos-bučerių problemas. 
Bet išeidami atsisakė skelbti, 
kokios buvo pasekmės. “Tokios 
pat,” sakė jie. “Mes turėsime 
daugiau ko pasakyti už dienos 
kitos, kada išdirbsime smulk
menas.”

Iš to pasakymo daleidžiama, 
kad bene bus einama prie su
sitarimo išvengti mėsos strei
ko. Pereitą savaitę unijos vir
šininkai buvo pranešę, kad su
sitarta su majoru ir turgavie
čių komisionierium Brundage.

Mėsos parduotuvių savinin
kai, jų darbininkai ir vartoto
jai nori surasti kokią bendrą 
kalbą pasitarime su Kainų Ad
ministracijos ir Karinės Mais
to Administracijos viršininkais 
Washingtone. Toks posėdis tu
rėjo Įvykti gruodžio 21-mą ir 
minėtų grupių atstovai iš New 
Yorko buvo išvykę Washing- 
tonan.

Queens apskričio teisėjas 
Downs nuteisė tris kurčius ir 
nebylius kalėjiman, įkaltinimu, 
kad jie sumušę ir apiplėšę še
šias moteris. O vieno iš jų žmo
na, motina mažo kūdikio, pa- 

' leista pataisų įstaigos priežiū
rom Moteriškė plėšimuose ne
dalyvaudavus, bet visur va
žiuodavus kartu.

' t.

Atsidaro Pirmadieni, Gruodžio 25 
DEANNA DURBIN 

jos pirmutiniam SPALVUOTAM 
triumfe

"Can’t Help Singing” 
su Robert Paige, Akim Tamlroff 
CRITERION Broadway

oi> 4otn Su

Policistai-Šventieji 
Claus’ai

Laikas Įsigyti Naujas 
Auto Lenteles

Naujas auto leidimų lente
les išduodančios įstaigos prašo 
gyventojus nelaukti paskutinės 
dienos. Įstaigos, turinčios ma
žiau darbo jėgų, negu kitais 
metais turėdavo. Tad, sako, 
paskutinėmis dienomis nespės 
visiems patarnauti.

Gruodžio 20-ta buvo pasku
tinė ir šalčiausia rudens die
na. Penktą valandą ryto tem
peratūra buvo nupuolus iki 
14.8 laipsnių. Ketvirtadienį 
oras atšilo ir sniegas pradėjo 
tirpti, bet žadama daugiau 
sniego pirm švenčių.

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

New Yorko miesto policijos 
Inkaro Kliubas pereitą pirma
dienį pradėjo išdalinimą 8,500 
našlaičių, paliegusių vaikų ka
lėdines dovanėles, žaisliukus. 
Dovanėles policija supirko iš 
savo tam tikslui sukeltų lėšų. 
Daugelį žaisliukų policistai su
rinko ir patys savo liuoslai- 
kiais permaliavojo, pataisė. 
Per visus metus jie rengiasi se
kančioms Kalėdoms.

Du Svarbūs Įvykiai
1945

28 d. Sausio (Jan. 28th) 
Įvyks dienraščio Laisvės 
bendrovės suvažiavimas. Po 
suvažiavimo bus Bankietas.

Arthur II. Clark, 53 m., iš 
Plainfield, N. J., nusišovė Me
morial ligoninėje, New Yorke. 
Sakoma, kad liguistumas įstū
męs jį nusiminimam

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

i HowTo

forthose
Z YOU LOVE!

Kainų Administracija 
bia, kad numažinama 
kainos.

skel- 
sūrių

Kovo 16, 17 ir 18 dd. 
(March 16, 17 & 18) Įvyks 
dienraščio Laisvės Bazaras.

Abu šie parengimai ir su
važiavimas bus Grand Pa
radise Salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

VALANDOS:

SHOP AT LIPTON’S

1944
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too too J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

Ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770 •
 Iš senų 
naujus 
lūs ir 
,sudarau 
Grikoniškais. Rei

kalui esant ir 
[padidinu tokio 
1 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
Ui Matus 

Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 

DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Daimonto $19.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

ii

Vyriškas 
Žiedaa

$19.95 
aukityn

Jeweler

Mos Turimo Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN
birthstone ■ X
Žiedai $0.95 
Ir aukityn

ROBERT LIPTON
701 Grand St Brooklyn, N. Y.
TeL 8T. 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




