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KRISLAI
Patekau į Bėdą.
Nei Paaukštinti, Nei 

Pažeminti.
Senieji Vilkai Po Nauja 

Skraiste.
Tegul Jaunimas Mokosi. 
Ar Jau Pasiuntei?

Rašo A. BIMBA

Du geri draugai rašo:
“Nieko neužmiršo ir nieko 

neišmoko. Mūsų vadai papratę 
ant kitų taip sakyti. Bet ir 
patys neužmiršo, ką apie 30 
metų atgal Lietuvoje kunigai 
sakydavo.

“Laisvės No. 290 Krisluose 
A. Bimba sako: ‘Jei pamatysi 
jauną moteriškę nenesčią, tai 
visai nenatūralu. Turi laukti 
meilužio su dovana.’

“Gerai. O kaip su tomis, 
kurios nesulauks meilužių, bus 
žuvę? Kas tada tas dovanas 
augins ?

“Sako, kraštas turtingas. 
Bet užmiršo, kas tuos turtus 
valdo. Arba, sako, Lietuvoje 
žmonės taip sakydavo. Bet ne
pasakyta, kad kunigai taip sa
kydavo, kad Dievas davė dan
tis, tai ir maitins. Dar kunigai 
sakydavo, ‘išrinkite kūkalius, 
kurie nevaisingi, suriškite ir 
sudeginkite.’ Anot tų laikų ku- 

. nigų, tai ir pats Bimba turėtų 
būti nubaustas su tais nevai
singais.

Alena Tureikis, 
John Kaspariūnas.”

JANKIAI APSUPO
PRIEKINIUS NA

CIŲ JUNGINIUS

♦

Nebežinau, ką čia pasakyti. 
Gal gi ir kaltas. Betgi aš ne
turėjau mintyje nei “vaisin
guosius” per daug aukštai iš
kelti, nei “nevaisinguosius“ per 
daug žemai nustumti.

Sakiau, “atrodo nenatūra
lu.” Vad inasi, tik atrodo, bet 
visai natūralu jaunai moteriš
kei būti nenesčiai.

Kaip ten nebūtų, nemaniau, 
kad kas nors už tai taip smar
kiai įsižeis.

užsidėjoSocialdemokratai 
naują maską. Dabar jie vadi
nasi “Liberalų Partija.” Jų 
pirmininkas Childs ir sekreto
rius Rose išleido prakeiksmą 
prieš Churchillą ir Staliną. 
Bet, žinoma, ne prieš Hitlerj!

Churchillas ir Stalinas esą 
išdykę ir sugedę. Jie esą pasi- 
tmoję pasigrobti visą Europą ir 
Ameriką suvaryti j ožio ragą’ 
Rooseveltas turįs prieš juos 
sukilti. . .

Mums, lietuviams, šita pro- 
hitlerinė propaganda labai pa
žįstama. Ji kasdien plaukia iš 
Naujienų

Paryžius, gr. 29. — At
rodo, kad amerikiečiai su
laužė nugarkaulį žieminiam 
vokiečių ofensyvui. Trečioji 
Amerikos armija, koman
duojama generolo Pattono, 
per atkaklias atakas stu
mia nacius atgal 35 mylių 
frontu iš pietų šono. Šie 
amerikiečiai per dieną nu
mušė vokiečius trejetą , my
lių į žiemius nuo savo atva
duoto Bastogne miesto; pa- 
platino gilų kylį, įvarytą į 
vokiečių armijos šoną, ir at
griebė Sailez, Surre ir 
Beaufortą. Per 6 dienas 3- 
čioji armija nugrūdo nacius 
16 mylių atgal.

Pirmoji Amerikos Armija 
atkariavo Grandmenil ir 
Manhay šiaurvakariniame 
vokiečių šone, atkirto ir ap
supo nacius Humain skly
pe, vakariniame vokiečių 

’ prasiveržimo smailgalyje;
'suėmė 1,000 priešų ir pagro
bė daug jų tankų ir kitų pa
būklų.

ANGLAI VIS ATAKUOJA 
GRAIKUS

Athenai. — Anglų artile
rija ir jų naudojami ameri
kiniai tankai puolė graikų 
Elas partizanus, Architos 
kalne, beveik viduryj Athe- 
nų, Graikijos sostamiesčio.

ir Keleivio.

Japonai Bijo Jankių 
įsiveržimo j Luzoną

Vienas 
karpą iš 
Globe,” (gr. 14 d.). Ten kal
bama apie Jamaica Plain High 
School.

Toje mokykloje karts nuo 
karto leidžiama studentams 
gražiai ir teigiamai/susipažinti 
su Įvairiomis Jungtinių Tautų 
šalimis. Vieną syk f buvo pla
čios diskusijos apie Tarybų Są
jungą.

Tegul mūsų jaunimas moko
si. Mokykla privalo būti jau
nimo proto lavintoja ir inicia
tyvos vystytoja.

draugas prisiuntė iš- 
“The Boston Daily

Japonijos radijas sakė, 
kad 30 Amerikos transporto 
laivų, lydimi 20 ar daugiau 
šarvuotlaivių ir naikintuvų, 
plaukią į šiaurę linkui Lu
zon, didžiausios Filipinų sa
los. Japonai bijo amerikie
čių įsiveržimo į Luzoną.

Jankiai nuskandino bei 
sušaudė daug vejamų vo
kiečių mėginusių perplaukt 
Sauer upę.

Gen. Patton asmeniškai 
komanduoja jankius fronte.

O kaip su dovanomis Lietu
vos vaikams? Ar jau nupirko- 
te ir pasiuntėte Lietuvai Pagal- 

S bos Teikimo Komitetui ?
Kol kas gauta ne per dau

giausia. Per šventes komunika
cija buvo labai užimta. Po 
švenčių laukiama didesnio kie
kio dovanų.

Nežinau, kaip jausis tas, ku
ris, gyvendamas gerai ir ište
sėdamas, o nenupirks nei ma
žiausios dovanėlės 
našlaičiams.

Nesitikime nieko 
nės propagandos
kraujo žmonių. Kurie tiki Nau- 
ienoms, Draugui, Amerikai, 
Keleiviui, Dirvai bei Vieny
bei, aišku, jie nieko neduos 
Jetuv. našlaičiam. Bet reikia 
aukti ir tikėtis iš visų šiltu 
ietuvišku krauju demokratinių 
iettivių.

Apsupti Amerikiečiai 
Gynėsi, iki Iššovė 
Paskutinę Kulką

Lietuvos

iš hitleri- 
užšaldyto

■■

Siaučia influenzos epide- 
;Ja Vokietijoje.

Luksemburgas. — Ame
rikos kariuomenė atgriebė 
nuo vokiečių Echternach 
miestelį prie Luksemburgo 
rubežiaus su Vokietija. Vo
kiečiai gruodžio 16 d., ap
supdami Echternachą, su
ėmė tam tikrą skaičių ame
rikiečių. Bet saujelė likusių 
jankių tol kovojo, iki su
naudojo visus savo šovinius. 
Tada, matyt, vokiečiai su
ėmė jų likučius.

Sugrįžus į Echternachą, 
Amerikos kariuomenė rado 
krūvas nukautų nacių ir 
kiekį šaunamųjų ameriki
nių ginklų, bet nerado nei 
vienos amerikinės kulkos.

Amerikiečiai mieste Bischvviller. Abiejose gatvės pusėse mūsų infanterija Atsargiai 
žygiuoja, nes priešas iš visų kampų tebe šaudo. Ant šaligatvio matosi amerikietis 
karys, nacių kulkos nukirstas.

RAUD. ARMIJA ARTĖJA 
PRIE AUSTRIJOS; NAIKI
NA PRIEŠUS BUDAPEŠTE

Churchillas Ragina Graikijos Karalių 
Skirt Pavaduotoją; Karalius Nesutinkąs

Athenai. — Iš Graikijos 
grįžo į Londoną Anglijos 
premjeras Churchillas ir 
užsienių reikalų ministeris 
A. Edenas. Teigiama, kad 
Churchillas ragina emigra
cinį Graikijos karalių Jurgį

II skirt savo pavaduotoją 
(regentą) graikams iki 
Graikijos gyventojai per vi
suotinus balsavimus pasisa
kys, ko jie nori — ar res
publikos ar karaliaus val
džios grąžinimo.

JLondon. — Pranešama, 
kad buvęs Graikijos kara
lius - diktatorius Jurgis vis 
dar atsisako skirt savo pa
vaduotoją Graikijai. — Jis 
pats norėtų netrukus grįžti 
į Graikijos sostą.

London, gr. 29. — Sovie
tu tankai ir raitininkai 
per vakarinės Vengrijos ly
gumas, abiem Dunojaus šo
nais, bloškė vokiečius ir 
vengrus 90 mylių ilgio 
frontu linkui Austrijos sos
tamiesčio Vienos. Tuo tar
pu Trečioji Ukrainos Armi
ja, maršalo Tolbuchino ko
mandoj, prasiveržė gilyn į 
vakarinę pusę Vengrijos so
stamiesčio Budapešto, o An
troji Ukrainos armija, ko
manduojama maršalo Mali- 
novskio, užėmė tuziną ryti
nių Budapešto priemiesčių 
ir iškirto šukes hitlerininkų 
apsigynimuose’ pačiame 
mieste. Abidvi sovietinės 
armijos triuškina vidujinį 
priešų gynimosi ratą Buda
pešte.

Berlynas sakė, kad So-

vietų artilerija pradėjo 
perkūniškai bombarduoti 
miestą ir daugiau kaip 400 
sovietinių lėktuvu vakar 
pleškino vokiečių p&iįprie- 
šinimo lizdus Budapešte. 
Siaučia kautynės durtuvais 
dėl kiekvieno namo.

Raudonoji Armija per 
žiaurias kautynes paėmė 
vietoves už 31 mylios į va
karus nuo apsupto Budape
što. Užimdama Tovaros 
miestą, jinai pasiekė punk
tą už 57 mylių nuo Austri
jos sienos ir už 94 mylių 
nuo Vienos, Austrijos sos
tamiesčio.

Dunojaus upės alkūnėje, į 
žiemius nuo Budapešto rau
donarmiečiai visomis pusė
mis apsupo vokiečių ir ven
grų kariuomenę ir sistema- 
tiškai ją naikiną.

Al
*

AMERIKOS KARIAI NU
TRENKĖ NACIUS 10 

MYLIŲ ATGAL
London, gr. 29. — Pir

moji Amerikos armija Bel
gijoj nutrenkė vokiečius 10 
mylių atgal.

Trečioji amerikiečių 
mija, generolo Pattono 
mandoj, žygiuodama 
šiaurinę Luksemburgo
lį, pervijo nacius atgal į Vo
kietiją.

Nuo vokiečių ofensyvo 
pradžios amerikiečiai sunai
kino jau 710 nacių tankų. .

at
ko
pei* 
da-

Armija Užėmė Mont
gomery Ward Ko.

Amerikiečiai
Nušlavė Pulką 

Vokiečių
Paryžius, gr. 29. — Ame

rikos kariuomenė visiškai 
sunaikino pulką vokiečių, 
kurie buvo apsupti vakari
niame fronto gale tarp Cel- 
les ir Rocheforto.

Pirmoji Amerikos armija 
iš žiemių ir trečioji iš pie
tų įvare tokius gilius ky
lius j vokiečių pozicijas, 
kad telieka 15 mylių spra
ga abiem armijom susisiek
ti ir atkirsti vokiečius į va
karus nuo Manhay-Basto- 
gne linijos.

DIDIEJI TALKININKAI 
TARIASI APIE GRAI

KIJOS PADĖTI
London, gr. 29. — Teigia

ma, kad Amerikos valsty
bės sekretorius Stettinius 
tariasi su Anglijos ministe- 
riu pirmininku Churchillu 
apie Graikijos padėtį. Me
nama, kad pasitarimuose 
dalyvauja ar dalyvaus ir 
Molotovas, Sovietų užsienių 
reikalų komisaras.

NAUJŲ METŲ DIENOJ 
LAISVĖ NEIŠEINA.

SOVIETAI KIRTO DIDELIUS 
SMOGIUS VOKIEČIAMS IR 

VENGRAMS PER DIENĄ

Chicago.— Amerikos ka
riuomenė perėmė savo žiny- 
bon Montgomery Ward 
kompanijos sandėlius, krau
tuves ir raštines Jamaicoj, 
L. L, C h i c a g o j e , De- 
trite, St. Paul mie
ste, Denvery j, San Rafaele 
ir Portlande. Tai dėl to, kad 
kompanija atmetė valdinės 
Karo Darbų Tarybos įsa
kymus pilnai pripažint CIO 
uniją ir daryt su ja sutartį.

Tos kompanijos
kai - tarnautojai per val
džios prižiūrimus 
mus milžiniška 
balsų pasirinko CIO uniją 
kaip savo atstovę bendrose 
derybose su samdytojais.

Laimingiausių Naujų Metų!
VISIEMS MŪSŲ SKAITYTOJAMS, 
VAJININKAMS, BENDRADARBIAMS 
IR VEIKĖJAMS!

LINKI LAISVĖS
REDAKCIJA 
ADMINISTRACIJA 
SPAUSTUVĖ.

darbinin-

balsavi- 
dauguma

PAGAL PLANĄ”, NA
CIAI MUŠAMI ATGAL 
Berlyno radijas pranešė, 

kad vokiečiai, girdi, pagal 
planą, pasitraukė atgal va
karinėje ir pietinėje fronto 
dalyse Belgijoj ir Luksem- 
burge.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth................
M. Svinkūnienė, Waterbury ...............................
P. P. Pilėnas, Philadelphia.................................
A. Balčiūnas, Brooklyn......................................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester........................
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonme .......................

ALDLD 2 kp. So. Boston......................... .........
J. Kazlauskas, Hartford ........................... . . . .

S. Kuzmickas, Shenandoah ............................. .
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, V. Vilkauskas, 

Lawrence, Nashua.....
(Tąsa 5 puslapyj)

5706 
4905 
4723
4523
2917
2510
2040 
2005 
1881

1669

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė sekamus o- 
ficialius Maskvos radijo 
pranešimus apie Sovietų 
žygius Vengrijoj ir Čecho- 
slovakijoj: <

Rytinėje Vengrijoje Rau
donoji Armija užėmė gele
žinkelio stotį Szecseny ir 6 
kitas gyvenamąsias vietas.

Budapešto srityje sovieti
nė kariuomenė, naikindama 
apsuptus priešus, paėmė 

| Dunakeszi, Arpadą ir 10 ki
ltų priemiesčių, rytinėje Du
nojaus pusėje.
t Čechoslovakijoje raudon
armiečiai, grumdamiesi per 
kalnus 'ir miškus, atėmė iš 
priešų Trebehostą ir 6 kitas 
gyvenamąsias vietoves. Į 
pietų vakarui nuo savo už
imto Sahy mįesto, Raudo
noji Armija iššlavė hitleri
ninkus iš viso ploto tarp I- 
pel ir Hron upių; paėmė He- 
lemba ir Kovacpatak gele
žinkelio stotis ir 8 kitas gy
venamąsias vietoves. Šioje 
srityje Sovietų kariai suė
mė 2,200 vokiečių ir veng
rų kareivių ir oficierių per 
dieną.

Į šiaurę nuo Budapešto 
raudonarmiečiai užėmė dar 
vieną miestelį ir suėmė 600 
vengrų karių, tarpe jų vie
ną generolą, 8 pulkininkus 
ir 18 kitų oficierių.

Savo užimto Szekesfeher- 
varo miesto srityje, į pie
tų vakarus nuo Budapešto, 
sovietiniai kariai išmušė 
hitlerininkus iš Polgardi 
geležinkelio stoties ir 9-nių 
kitų gyvenamųjų vietų. Čia 
buvo suimta 694 priešai. 
Raudonarmiečiai pagrobė 
56 vokiečių tankus ir dide
les motorines kanuoles, 35 
lauko kanuoles ir daug kitų 
karinių įrengimų. 26 iš pa-

/ ■

grobtų tankų visiškai svei* 
ki.

To varos apylinkėje į va
karus nuo Budapešto, buvo 
sunaikinta 600 hitlerininkų; 
Sahy srityje, Čechoslovaki- 
joje, užmušta 1,000 priešų.

Sovietų Kariai Pasiekė > 
Budapešto Širdį

London, gr. 29. — Rau
donoji Armija per nuož
miausius mūšius Budapeš
te, Vengrijos sostinėje, da- 
sigrūmė iki paties to mies
to vidurio.

Pranešama, kad naciai 
susprogdino istorinį Buda
pešto miesto valdybos rū
mą ir dinamitu ardo įvai
rius kitus pastatus. Trenks- 
mingi sprogimai liudija, kad 
jie naikina ir savo amunici
jos sandėlius mieste.

Nusišovė Nacių Genero
las, kad Nepavyko 

Nužudyt Hitlerj
Berlynas patvirtino, kad 

nusižudė vokiečių feldmar- > 
šąląs Guenther von Kluge.

Londono radijas pranešė, 
jog Kluge nusišovė iš susi-’ 
krimtimo dėl to, kad jis ne
prisidėjo prie vokiečių ka
rininkų sąmokslo, * siekusio 
nužudyt Hitlerį. Menama, 
kad jeigu feldmaršalas 
Kluge būtų prie jų prisidė' 
jęs, tai Hitlerio jau nebū-

__________________________________________

Jankių lakūnai per 3 die
nas sunaikino 144 japonų 
lėktuvus Mindoro saloj.

Burnoje anglai 
Foul Pointy.
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Karo Eiga 1944 Metais
Kaip neimsi, 1944 metai, su kuriais 

mes atsisveikiname, buvo milžiniškų 
Jungtinėms Tautoms pergalių metai ka
ro frontuose. Apie tai, kas 1944 metais 
buvo pasiekta kovoje su priešu, galima 
būtų daug rašyti ir daug kalbėti, bet 
mes norime, kad skaitytojas pats paleis
tų savo vaizduotę darban ir pagalvotų.

Dar geriau būtų, jei jis paimtų žemė
lapį ir po jį pasižvalgytų, nes tas jam 
gerokai padėtų suprasti tuos didžiulius 
laimėjimus, kuriuos 1944 metais atliko 
Jungtinių Tautų armijos.

Tegu jis, pav., pasižvelgia į rytinę Eu
ropą ir tegu pastebi, kokių didžiulių lai
mėjimų Raudonoji Armija atliko Rytų 
Fronte!

Per šiuos metus Raudonoji Armija ne 
tik atvadavo milžiniškus Ukrainos plo
tus, kuriuos 1943 m. pabaigoj vokiečiai 
dar buvo užėmę, bet ji išlaisvino Molda
vijos respubliką, Bielprusijos respubliką, 
Suomių - Karelų respubliką, Estijos res
publiką, beveik visiškai išlaisvino Latvi
jos ir Lietuvos respublikas; ji taipgi iš- 

\ mušė iš fašistinės Ašies ir išlaisvino 
\ Suomiją, Bulgariją, Rumuniją ir jau 
j baigia laisvinti Vengriją. Šitos keturios 
i paskutinės valstybės ne tik buvo iš faši- 
\ stinės Ašies išmuštos, Bet jos buvo prieš 

xpačią fašistinę Ašį atsuktos.
Raudonoji Armija taipgi atvadavo 

Krymą, milžinišką Lenkijos dalį ir ji 
įėjo į Rytų Prūsiją.

.' Tai milžiniški laimėjimai, atlikti vie
nų metų bėgyj!

Ryšium su tuo, Graikijos patrijotai iš
vadavo savo kraštą; Albanijos partiza
nai beveik visiškai išlaisvino Albaniją, o 
didvyriški Jugoslavijos partizanai, vado
vaujami maršalo Tito, išlaisvino didelius 
savo tėvynės plotus su sostine Bielgra- 
du.

Tik pagalvokime: koki tai Jungtinėms 
Tautoms laimėjimai! Podraug: koki nuo
stoliai, koki smūgiai buvo užduoti hitle
rinei Vokietijai!

1944 metais buvo išlaisvinta Roma ir 
nemaži Italijos plotai, tačiau ’Italijos 
frontas, kaipo tokis, “stebuklų” neparodė 
— daugelis žmonių tikėjosi kur kas 
stambesnių Italijoje laimėjimų; jie tikė
josi, jog šiais metais visa Italija bus iš
laisvinta.

Svarbus, didžiulės reikšmės įvykis 
šiais metais buvo tas faktas, kad mūsų 
kariuomenės atidarė antrąjį frontą Eu
ropoje, išsikeldamos į Franci ją. Tai buvo • 
milžiniškos reikšmės žygis ir jis turės 
visai karo eigai nepaprastos svarbos. To 
pasekmėje buvo .išlaisvinta Francija, 
Belgija ir dalis Hollandijos. Tiesa, šiuos 
žodžius rašant, Belgijoje vokiečiai tebe
veda savo kontr-ofensy vą, bet tai neatima

svarbos iš tų žygių, kuriuos mes atliko
me vasarą.

Kitais žodžiais, 1944 m. hitlerinė Vo
kietija tapo smarkiai sukulta, nors dar 
ji nėra visiškai nugalėta. Hitlerinės Vo
kietijos, kaip sakė lapkričio m. maršalas 
Stalinas, laukia didžiulė katastrofa. Ir 
jeigu toji katastrofa visu savo svoriu 
Vokietijoje nepasireiškė šiais metais, tai 
1945 metais ji bus neišvengiama.

Pagrečiui su mūsų laimėjimais karo 
frontuose Europoje, ėjo laimėjimai Pa- 
cifike, mūsų kare prieš japoniškus plė
šikus.

Nors Pacifike karas tūliems iš mūsų 
“nėra taip prie širdies”, kaip Europoje, 
jis tačiau turi didžiulės svarbos.

1944 m. Pacifike mūsų laimėjimai ne
buvo toki “apčiuopiami”, kaip Europoje, 
bet jie buvo dideli. Užtenka suminėti tą 
faktą, kad mūsų kariuomenė, vadovauja
ma gen. MacArthuro, sugrįžo į Filipinų 
salas ir vieną jų (Leyte) jau visiškai iš
laisvino. Užtenka to, kad mes atkariavo
me iš japonų kai kurias salas (pav., 
Saipan), iš kurių šiandien mūsų oro mil
žinai — B-29 — gali daužyti Tokijo mie-

Tai vis laimėjimai, tai vis pergalės — 
ne atsitiktinos, bet iš anksto suplanuotos 
ir didžiuliais žygiais laimėtos pergalės!

Kas norės apie šį karą plačiau ką nors 
sužinoti, jis žiūrės į 1944 metais atlik
tąsias Jungtinių Tautų kariuomenių ope
racijas, nes 1944 metai buvo didžiulių 
mūšių, didžiulių karinių žygių metai!

Be abejo, tas viskas Jungtinėms Tau
toms lėšavo daug — lėšavo tiek žmonių 
gyvybėmis, tiek turtu. Bet tai neišven
giama.

Baigdami 1944-tuosius metus, kalbėda
mi apie mūsų pergales, mes lenkiame 
galvas prieš tuos, kurie kovodami krito 
mūšiuose už laisvę ir demokratiją.

Žengdami per 1945 metų slenkstį, rįž- 
kimės uoliau darbuotis, stiprinti karines 
mūsų krašto pastangas, kad sekamais 
metais aršusis priešas, fašizmas, 
visiškai parblokštas ir pasaulis 
laisvas!.

butų 
taptų

1944 Metai Lietuvoje
Šie metai mūsų tėvų kraštui Lietuvai 

turi nepaprastos svarbos — šiemet Lie
tuva buvo išlaisvinta iš po žiauriosios 
vokiečių priespaudos. Be Klaipėdos mies
to, visa Lietuva yra išlaisvinta.

Tiesa, Lietuva dar vis tebėra karo zo
noje ir, galime daleisti, jog šian ir ten 
vokiškasis plėšikas dar gali savo lopą 
griebti, bandyti atgal įsiveržti. Bet var
giai begali kas sakyti, kad jam pavyks 
iš naujo užimti visą Lietuvą.

Tarybinės Lietuvos žmonės, Raudono
sios Armijos išlaisvinti, pradėjo apgydy
ti savo žaizdas, pradėjo atstatyti su
griautą Lietuvą.

Kiekvienas, didelis ir mažas, senas ir 
jaunas Lietuvos gyventojas šaukiamas į 
tą didžiulį šalies atstatymo darbą. At- 
steigiami fabrikai, miestai, tiltai; atgai
vinamos mokslo ir kultūros įstaigos; val
stiečiai imasi energiškai už atstatymo 
žemės ūkio.

Vadovaujama tarybinės Lietuvos vy
riausybės, —savos vyriausybės,— Lietu
vos liaudis metasi darban visu uolumu.

1943 metais šiuo laiku Lietuva gyveno 
tamsoje, liūdesy j, priespaudoje.

11944 metais patekėjo Lietuvai saulė, 
išlaisvinti žmonės sujudo kraštui atstą- 
tyti, — j i e" s to j a kūrybiniu darban.

Koks skirtumas!
Vadinasi, Lietuvos liaudis šiemet pir

mu sykiu po 1940 metų pasitiks naujuo
sius metus pakilusiu ūpu, pasitiks links
mai !

WORCESTER, MASS
Pažangieji Lietuviai Turėjo 

Istorinį Parengimą.
Gruodžio 17 d., 1944 m., buvo 

bankietas su koncertine ir pra
kalbų programa, kaipo atida
rymas pataisytos Lietuvių Sve
tainės, 29 Endicott St.

Iš oro pusės namas nepakeis
tas nei kiek, vidus rodo didelį 
panaujinimą, geriau svetainė 
atrodo, negu kad buvo, knygy
nas ir vist gyvenamieji kamba
riai per naują išdirbti ir mo
dernizuoti.

Tai didelis kreditas Lietuvos 
ir Dukterų Draugijai, jos 

valdybai ar komisijai, kad ir 
karo apsunkintose statybos ap
linkybėse sugebėjo rasti būdus 
tą gaisro’žaizdą taip tinkamai 
pataisyti. Rodos, pataisymas

kainavęs apie $12,000.
Worcesterio pažangi ų j ų 

tuvių kultūrinis ir draugijinis 
dailės veikimas galės 'bujoti. 
Pats atidarymo parengimas tą 
liudija; lietuviškas dainas har
moningai dainuoja Aido Cho
ras, jaunutės lietuvaitės duetą 
skambina piano, J. Sabaliaus
kas dainavo solo akompanuo
jant choro mokytojai J. Kar- 
sokienei, prakalbėles sakė: J. 
žalimas, J. šalaviejus, J. J. 
Bakšys, J. Skliutas, svetys D. 
Jusius, M. Sukackienė. Pirmi
ninkavo J. Norvaiša.

Gaspadinių rūpestingą darbą 
liudija skanūs ir gausingi val
giai. Labdaringas dalykas irgi 
nepraleista — paprašyta aukų 
dėlei nuo karo nukentėjusių

lie-

Lietuvoje, kas šiandien svar
biausia ir reikalingiausia? Bu
vo matyti, kad individualiai 
aukojo dešimtines ir penkines. 
Jau atėjo tiesioginės žinios iš 
Lietuvos, rodos, turėtų išjudin
ti ir labiausiai užkietėjusias 
širdis, ypač tų lietuvių, kurie 
dar nieko nepaaukojo dėl pa
gelbėjimo nuo vokiečių ‘barba
riško elgesio nukentėjusių 
mūsų brolių .ir sesių! Siųskite 
bei duokite drabužiais ar pini
gais dovanas LPTK., į panau
jintą/namą bus priimtos.

Parengime Buvęs.
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Hitlerininkų Kontr - Atakos Ir 
Kokios Iš To Išvados?

Gruodžio 16 dieną hitleri
ninkai kirto smūgį Ameri
kos Pirmai Armijai išilgai 
60 mylių frontą, ties Luk- 
semburgu ir Belgija, pra
laužė, apsupo tulus ameri
kiečių armijos dalinius ir našavo į kiek Navaičių na- 
nustatė smūgį linkui Seda- ciai pavergs visą Sovietų 
no ir Franci jos pajūrio. Tai 
senas vokiečių kelias linkui 
“pergalių”. Tuo pat keliu 
jie 1870 metais parbloškė 
Franci ją. Tuo pat keliu jie 
ėjo ir 11914 metais linkui Pa
ryžiaus ir jų pergalę' suga
dino tik Rusijos armija įsi
veržus į Rytų Prūsiją. Tuo 
pat keliu jie pavergė Fran
ci ją 1940 metais : 
Anglijos' armiją.

Bet 1944 metai, tai yra ne 
1870, 1940 ir net ne 1914 
metai. Tada vokiečiai buvo 
pačiame mili tariu jėgų aug- 
štume. Dabar jų jėgos iš
taškytos Sovietų Sąjungoj; 
milionai nacių guli Mas
kvos, Leningrado, Stalingra
do, Charkovo, Minsko, Vil
niaus, Kauno ir kitose sri
tyse. Dabartinį hitlerininkų 
kontr - ofensyvą, . teisin
giau pavadinus kontr-ata- 
kas arba kontr-smūgį gali
ma skaityti desperatiškomis 
pastangomis sužeisto žvė
ries.

Hitlerininkai šaukė, kad 
jie Kalėdas švęs Antverpo 
prieplaukoje, o Nau- 
jus Metus Paryžiu
je. Vargiai jie ir patys 
tam tikėjo. Kad išvystyti 
tokį ofensyvą, tai hitleri
ninkams reikia jėgų. Dabar 
jie turi ir armijos mažiau, 
kaip amerikiečiai Franci- 
joj, ir ginklų mažiau ir jų 
orlaivynas daug silpnesnis, 
negu Amerikos ir Anglijos, 
ir rezervų naciams stoka, o 
kas vyriausiai pačiam nacių 
lizdui (Vokietijai) vis di
desnis pavojus auga iš 
Raudonosios Armijos pusės. 
Prie tokios padėties negali 
būti nei kalbos, apie hitleri
ninkų pasiekimą Paryžiaus 
ir jūros.

Ką šis hitlerininkų ofen- 
syvas jiems siūlė ir galė
jo duoti?

(1) Jie dalinai atsiekė tą, 
kad nemažai sunaikino A- 
merikos Pirmosios Armijos 
gyvosios jėgos ir karo tech
nikos.

(2) Jie atgriebė nemažą 
plotą teritorijos, kurio už
kariavimui vėl bus reika
lingas laikas ir naciai galės 
dar geriau įsirengti ant Mo
selle ir Rheino upių.

(3) Jie, veikiausiai, pri
vers Amerikos-Anglijos ka
ro komandą atidėti tūlam 
laikui ofensyvą prieš Vokie
tiją.

(4) Šis dalinas hitlerinin
kų pasisekimas atideda 
galutiną nacių susmukimą 
keliems mėnesiams laiko ir 
tuo suteikia jiems daugiau 
laiko ardyti Jungtinių Tau
tų vienybę ir jieškoti tai
kos su vakarų demokratija, 
gąsdinant pasaulį “bolševi
kais” ir “sovietų tvarka.”

Pasikabino ant Hitlerio 
Meškerės

Tūli radio komentatoriai 
ir laikraštininkai, kaip ta 
žiopla žuvelė, tuojau užsika-. 
bino ant Hitlerio — Goeb- 
belio propagandos meške
rės ir pradėjo visa gerkle 
rėkti prieš Sovietų Sąjun- i 
gą. Jiems jau:

‘Stalinas paskelbė “sit- 
down streiką!”... “Vengrijoj 
mūšiai neturi svarbos!”... 
“Rusai tiksliai sustojo prie 
Vislos!” Jr /panašias gies
mes užttajikė ardymui

Jungtinių Tautų vienybės
Tūli iš jų yra militariai 

politiniai dvasios ubagai. 
Tai tie patys ponai, kurie 
Hitleriui užpuolus ant So
vietų Sąjungos tik ir pra-

Sąjungą, tik ir'matė “nacių 
pergales”, o “Sovietų pra
laimėjimus.” Dabar ir jie 
dedasi militariais “žino
vais” ir turi drąsos mokyti 
maršalą Staliną ir kitus 
pergalių vainikais apsivaini
kavusius Raudonosios Ar
mijos vadus!

Tūli iš jų yra politiniai
ir išvijo | neprieteliai Sovietų Sąjun

gos, prie tokių galima pri- 
skaityti lietuvių anti-sovie- 
tinius ir anti - lietuviškus 
redaktorius. Jie rėks, hit
leriškai kauks prieš Sovie
tų Sąjungą, nepaisant ar ji 
greičiau naikins hitlerinin
kus, ar lėčiau, ar ji mar
šuos į Berlyną, ar mūšis 
prie Budapešto.

Kas liečia Sovietų Sąjun
gos karą, tai tik militariai 
proto ubagai ir politiniai 
niekšai gali nematyti kokių 
milžiniškų laimėjimų ji at
siekė vien 11944 metais. Iš
laisvino didelius plotus So
vietų Ukrainos, Baltrusijos, 
visą Moldaviją, Krymiją, 
Lietuvą, Estiją ir Latviją. 
Išplėšė iš Hitlerio nagų jo 
talkininkes Rumuniją, Bul
gariją, Finliandiją ir baigia 
išplėšti Vengriją, kurios tu
rėjo nacių pusėj apie 3,000,- 
000 armija.

Ir dabar, kada tie ele
mentai šaukia, būk “Sovietų 
fronte ramu”, tai faktai 
kalba ką kita.,

(1) Hitleris ir Vengrija 
prieš Sovietų Sąjungą turi 
220 divizijų, o prieš Ame
rikos, Anglijos ir Franci jos 
jėgas vakaruose tik apie 75

(2) Hitleris prieš Ameri
kos Pirmąją Armiją metė 
apie 15 divizijų, o Sovietai 
vien Latvijoj naikina 30■ 
apsuptų Hitlerio divizijų ir j 
Vengrijoj 78 divizijas.

(3) Gruodžio 23 dieną, 
kada Amerika ir Anglija 
metė prieš nacius apie 6,500 
karo orlaivių, ir tai buvo 
diena didžiausių Hitlerio 
nuostolių, tai amerikiečiai 
sunaikino 125 nacių lėktu
vus, 116 tankų ir 800 tokų. 
Gi Raudonoji Armija tą 
pat dieną sunaikino 177 na
cių tankus, 54 lėktuvus, 9 
garvežius, 600 vagonų, jų 
tarpe 100 su amunicija ir 
Vindavoj nuskandino 8,000 
tonų įtalpos transportą su 
nacių kareiviais ir ginklais. 
Tai kur čia tas “ramumas” 
rusų fronte? Gi gruodžio 22 
d. amerikiečiai sunaikino 28 
nacių tankus, o Raudonoji 
Armija 101 tanką, kaip pra
nešė Associated Press. Tai 
toki faktai.
Kodėl Mums Nepasisekė?
Pilnai atsakyti į šį klausi

mą dar negalima, dar daug 
faktų nežinome. Bet kas ži
noma, tai kalba, kad mums 
reikia taisyti ir politiką ir 
militarius žingsnius.

(1) Faktas, kad dešimt 
dienų pirm hitlerininkų 
kontr-atakos mūsų lėktuvai 
raportavo, kad tame fronte 
eina didelis vokiečių armi
jos judėjimas. Atrodo, kad 
nebuvo atlikta pasirengi
mas paralyžiuoti nacių 
smūgį.

(2) Perdaug viešumo yra 
fronte, plačiai prileidžiami 
korespondentai, kurie daug 
išplepa, aprašo kqkios divį-

« * 
tas. To pasekmėj, kaip pra
nešė gruodžio 23 d. žinios, 
Franci jo j išsivystė didelė 
“juodoji rinka.” Tūli kari
ninkai ir kariai šimtais 
tūkstančių galionų gazoliną 
nutraukia nuo fronto, par
duoda “juodoj rinkoj”, va
gia cigaretus, maistą ir tre
kus. (

Yra ir kitų priežasčių. Su 
jomis nieko bendro neturi 
pasakos apie “galingus na
cių tankus — Tigrus,” apie 
“tankus naikinančius lėktu
vus” arba šešių vamzdžių 
raketinių sviedinių prietai 
sus. Visi tie ginklai buvo, 
yra ir prieš Raudonąją Ar
miją, bet jie ten “stebuk-

kur yra. Neduoda ge- 
a fronte lankosi to- 

onia Clare Boothe 
Luce, kurios anti-sovietinis 
ir anti-britiškas nusistaty
mas labai žinomas.

(3) New York Times ko
respondento prisiųsti pa
veikslai parodo, kad ameri
kiečiai sėdi atviruose apka
suose, tokiuose,. kaip buvo 
Pirmame Pasauliniame ka- 
re, kurie sudaro pavojų nuo 
lėktuvų atakų.

(4) Francijoj ir Belgijoje lų” nedaro, 
atlikta žala, kada tapo nu
ginkluoti kovūnai, kurie ko
vojo prieš hitlerininkus per 
daugelį metų. Kada naciai 
išmeta savo parašiutistus 
amerikiečių u ž n u garyje 
(Belgijoj), tai nėra kam jų 
naikinti ir tie gaivalai nai
kina mūsų susisiekimus. 
Štai kaip žalinga politika 
(baimė darbininkų ir komu
nistų) kenkia karo žygiam.

(5) Labai žalingai atsi-' demokratijos Kada RĮaudo-
liepe Anglijos reakcinė po- TA.in^a ^as salls ^lupo. 
litika Graikijoj, kur anglai 4s Hitlerio nagų,. tai teni 
iš kanuolių ir tankų, lėktų- uždaromos hitlerininkų fa-j 
vų ir kulkasvaidžių žudo .sl.s^a organizacijos, teisiami\ 
žmonės, norėdami užkarti įhitlennmkai, uždaroma na-< 
liaudžiai karališką vai- i cįška spauda, suteikiama 
džią, kurios net patsai Ede- ivls daugiau laisvių demok- 
nas pripažino 75% žmonių Talijai, suteikiama daugiau 
nenorį ' laisvių liaudžiai.

(6) Klaida, kad iki šiol“ Bet, kaiP >Ta’ ku^ vakan* 
nesunaikintos Hitlerio ar- demokratija išlaisvino^ net 
mijos Francijos pamaryj, Prietelingas sahs; 
kurių ten yra apie 150,000. i Užtenka pažvelgti į Graiki- 
Buvimas jų Francijos pa- 'Ja’ vUr aI1^.ai zu^° ^uo.s 
maryj, viešpatavimas prie- i žmones, kurie anglus pasi- 
plaukose sutrukdo aprūpi-|tlk? su. S? Užtenka 
nimą Amerikos armijos ka- pažvelgt! į Belgiją, kur e- 
ro reikmenimis. Išmesti na- samoji valdžia daugiau bijo 
cių parašiutistai, penktos savo^sahes liaudies,^(ją nu- 
kolonos elementai ir tos na
cių armijos sudaro silpną 
mūsų armijų užnugarį.

(7) Stoka politinės ap- 
švietos Amerikos armijoj, 
daugybė karių nežino karo 
tikslo, nesupranta, kokis pa
vojus jiems gręsia, jeigu 
mūsų karas būtų pralaimė-

Todėl ir reikia pasimoky
ti iš Sovietų Sąjungos ne 
vien kaip kariauti prieš 
hitlerininkus, bet ir politi
kos. Kiekvienam metasi į 
akis, kaip skirtinga Sovietų 
Sąjungos yra politika nuo 
vakarų demokratijos.

Finliandija,^ Rumunija, 
Bulgarija ir Vengrija buvo 
Hitlerio talkininkės, priešai 
Sovietų Sąjungos ir vakarų

hitlerininkai, uždaroma na-’

ginkluoja), negu antros na
cių okupacijos! \ v

Arba toki dalykai, kaip 
laikymas Anglijoj lenkų po
nų “valdžios,” kuri neturi • 
jokio pritarimo Lenkijoje, 
kuri tik skleidžia nacių pro
pagandą ir ardo Jungtinių

(Tąsa 5-me pusi.)

turų mūsų mylimam laik
raštyje Laisvėje. Nebepuo-

Atminčiai Jono Bullio 
Lumbio Jo Mirties 

Sukaktyje

Gruodžio 30-tą, 1943 me- i metai, kaip išsiskyrė iš gy- 
tų, nelaboji mirtis pakirto vųjų tarpo Jonas Bullis- 
mūs mylimą draugą, gerą:Lumbis. Taigi, draugė V. 
veikėją, piešėją Joną Bullį- ,Bullienė dar kartą varde 
Lumbį.

Mes,
bai jo pasigendam. Nėra jo 
mūsų parengimuose, kurių !

. Mono aukauja dešimtį dole- 
rochesteriečiai, ja.! fių Lietuvos vaikams Ka- 

ledų dovanom. Dovana jau 
~ i pasiųsta Lietuvai Pagalbos

HT^ė^eno’nSisdZvo iTeikimo Komitetui, 417 Lo- 
Mes pasigendam jo karika- i111?6* St., Brooklyn 6,~N. Y. 
turų mūsų mylimam laik- *lsekls’ dra/ge! įTTV 
raštyje Laisvėje. Nebepuo- ^es 1}01® maža dalele dob
sią spaudą jo poemos. Šiuo ®lm® / ™veikt,l
laikotarpiu yra labai daug i 0 draį*.gel Viktorijai 
vaizdų, kuriuos Jonas Lum-LBull.ien?? Slrdln^ u?.y 
bis būtų nupiešęs. tą siunčiam šioje nuhudinu

v. v. . valandoje. Raminkis; brar
šio gruodžio 30-tą die- gi drauge!

ną, 1944, sukanka vieni I L. Bekeši'
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Valerija Valsiūnienė.

DU LIKIMAI
f

(Eiliuota pasaka)
Vakarų šaly už miško
Jau iš laiko seno
Neturtinga moteriškė 
Pagiry gyveno.

Kur ji būdavo bevaikščios, 
Kur bežengs tik žingsnį,— 
Visos dienos šviesios, vaiskios 
Pievų gėlėm linksi.

Vos pradės dienelė aušti,
O jinai jau kelia
Ir linksma tarytum paukštė 
Traukia sau dainelę.

Neturėjo ji žemčiūgo, 
Aukso neturėjo,— 
Kieto vargo nepabūgo, 
Dirbti netingėjo.

Visas turtas—ryto saulė,
Šviesios rasos, gėlės, 
Ir brangesnis už pasaulį 
Mažas sūnaitėlis.

Vienas girioje paliko 
Toks ilgumas baro,:— 
Gal vaikelį laumės piktos 
Nusinešę bara.”

Tai virš pievos susilaiko, 
Ramunėlei moja,— 
Mažutėlį vargo vaiką 
Dainele linguoja:

Rudeninė saulė tvisko 
Spindulėliais savo, 
O rugiai netoli miško 
Noko, geltonavo.

Dar gaideliams negiedojus 
Rasai nenukritus 
Jau ant lauko pasitiko 
Moteriškę rytas.

Ji per ilgą dieną kaitrią, 
Dirbdama nuo ryto, 
Valgė duoną rupią, aitrią, 
Prakaitu mirkytą.

Taip pavargo per dienelę, 
Rankų neištiesia, 
O saulelė baigus kelią 
Slepia galvą šviesią.

Tolumoje miškas juosta. 
Baigt reiks barą visą,— 
O šešėliai tartum juostos 
Vieškeliais nutįso.

Ir berželio šakos žalios 
Lyg naktis pamėlo, — 
Ar atras ji sveiką, gyvą 
Kūdikėlį mielą?

Paskutinį pėdą stato— 
Sunkiai jį atvilko,— 
O iš tolo tartum matos 
Piktos akys vilko.

Rasos perlais pasipuošę 
šermukšnėlės tviska, 
Vakaro mėlynėj ošia 
Viršūnėlės miško.

Pasiklydo gal iš kelio? 
Kvapą net sulaiko,— 
Nėra tako, nei berželio 
Kur padėjo vaiką.

“Čiučia-Lylia, Liūlia, lialia, 
Supsim dainele,— 
Tenelydi tavo kelią 
Vargana dalia.

Paklausyk kaip miškas gaudžia, 
Aminai jis gaus,— 
Tu atspėt išmoksi skaudžią 
Nedalią žmogaus.

Ašaros našlaičių rieda— 
Jų vargus matau,— 
Papartėlio brangų žiedą 
Skirta rasti tau.”

Moteriškė galvą kelia, 
Laumių nematyti, 
Vien tik mėlyna gėlelė 
Ant šakelės šviti.

Apie lopšį vėjas nardo 
Šakos susivijo,— 
Gal čia laumės nelingavo 
Kaip vandens lelijos?

Motina užmiršus viską 
Vargdienėlį kelia,— 
Nematytom varsom tviska 

' Dovanos vaikeliai.

Bunda pievos, ošia gaudžia
Miškas tolumoje,—
Prie krūtinės sūnų glaudžia 
Nešasi namo jį.

Žmogus Trijų Rūšių
Paprastai, kas turi galvą, 
kojas, 
rankas, 
nagus,—
Vadinasi “Žmogus.”

Bet žmogus dar turi spalvą,
luomą, kilmę,
srovę,
religiją,
idealus
Ir dar kitus galus.

L
štai žmogus: tik proletaras, 
Ponų išnaudojamas už algą— 
Kuprotas darbo vergas, 
Kuklus,
Darbštus,
Teisingas,
Geras.
Gyvenime pažįsta tik vieną vargą, 
Neturi aukšto vardo, 
Kiti tą vargšą spardo ...
Jam, mirus, uždraustas dangus;
Tai koks iš jo žmogus?!...

II.
Kitas, štai, žmogus mandresnis,
Jo gyvenimas geresnis:
Jis turtingesnis;
Jam pavyko

' Prisiplakti prie skatiko.
Jis verčiasi kitaip: 
Pelnagrobyste!
Kitokis darbas—jam kvailystė.

Generolas L. D. Clay, kurį 
prezidentas paskyrė Office of 
War Mobilization and Recon
version direktoriaus Byrnes 
pagelbininku.

Hartford, Conn.
Klaidos Pataisymas

Paskelbime hartfordiečių 
vardų, kurie sveikina būsimą 
dienraščio Laisvės suvažiavi
mą buvo pasakyta, kad drg. 
žemaičiai aukavo $10, o turė
jo būti J. L. žemaičiai $5 ir 
L. Mankienė $5.

O. š.

Waterbury, Conn.
Vienoj rankoj ąsuotėlį, 
Plieno dalgį spaudžia,— 
Prie krūtinės sūnaitėlį 
Tartum žiedą glaudžia.

Uosiai linkčioja prie kelio, 
Aukso baras tiesias,— 
Akys mylimo vaikelio, 
Kaip žvaigždelės šviesios.

Žydi gėlės prie berželio, 
Samanėlis šilko,— ‘ 
Gal neras čionai vaikelio 
Piktos akys vilko?

Moteriškė kūdikėlį 
Guldo šalia kelio, 
Saulė rytą jau prikėlė, 
Saulė galvą kelia.

O per naktį ištylėjęs, 
Snaudęs užu šilo, 
Atsibudo linksmas vejas, 
Virš beržų pakilo.

Moteriškei širdį gelia, 
Veidas, akys dega,— 
Skina mėlyną gėlelę, 
Ant šakelės sega.

Tegul supa vėjas šaką, 
Te gėlelė šviti,
Tegul kalbina per dieną 
Paliktą mažytį.

Tegul žalios beržo kasos 
Lenkias kuožemiausiai, 
Tegul šviesios ryto rasos 
Rankeles nuprausia.

Saulė kaitina per dieną 
Rugelius kur kerta, 
Glosto varpos aštrų plieną 
Paskutinį kartą.

Rugiagėlė dar sušvinta, 
Kaip dangaus mėlynė,— 
Sunkiom varpom gula, krenta

* Duona kasdieninė.

Glosto saulė menką rūbą, 
Ir veidai įkaito,— 
Moteriškė kirsti skuba, 
Valandėles skaito.

V Ir kaip širdį sau paguosti
\ Jau nebeišmano:
A “Ašarėles kas nušluostys 
i Vargdienėliui mano?

Ilsisi beržai nutilę, 
Epušis sumigę,— 
Kas pasups šią naktį gilią 
Sūnaitėlio vygę?

Nepažįstamas čia takas — 
Ji tolyn vis skuba, 
Drasko žalios miško šakos 
Moteriškės rūbą.

Rausvos uogos, šermukšnėlės 
Pagirėliais svyra,— 
Tai ne uogos—ašarėlės 
šermukšnėlėm byra.

Nepažįstamas pušynas 
Jai pastojo kelią— 
Kojos linksta, kojos pinas, 
Širdį baisiai gelia.

O padangėmis mėnulis 
Sidabrinis rieda,— 
Tokią naktį lengvai rastum 
Papartėlio žiedą.

Ir pametus taką, kelią
Vis tolyn ji ėjo,—
Kas čia naktį, kas čia žalią 
Burtais užkerėjo?

Tik staiga giria nušvito, 
Džiaugsmu virpa lūpos,— 
Tarp beržų lyg saulė ryto 
Aukso lopšys supas.

Žvaigždės mirga, mainos, švinta ...
Nepažįsta vietos, — 
Virš auksinio lopšio krenta 
Sidabrinis lietus.

Mažutėlis girioj guli, 
Šakos nusileido,— 
Pro šakas apšviesk, mėnuli, 
Kūdikėlio veidą.

Žengti žingsnio nebegali, 
Bijo burtų šydo, 
Gal į kokią svečią šalį 
Klysdama atklydo.

Rūkas supasi ant kelio, 
Kaip karoliai rasos,— 
Šoka laumės prie lopšelio 
Vainikuotos, basos.

Baltas lieknas rankas savo 
Žaliom nendrėm vijos 
Ir liūliavo ir lingavo 
Kaip vandens lelijos.

Neša vaiką savo
Ten, kur vajtar vargdienėlį, 
Laumės pajįngavo.

(Tąsa 4-me pusi.)

Šypsosi beržai prie kelio 
Ir laukai gėlėti, — 
Apie dovanas vaikeliui 
Reiks gal nutylėti?

Ir į savo lūšną pilką 
Moteriškė skuba,— 
Draiko vėjas brangų šilką, 
Draiko šviesų rūbą.

Bet prie vartų ją sulaiko 
Žingeidi kaimynė:
—Kodėl mirga rūbai vaiko 
Kaip dangaus aušrinė?

Marškinėliais kas apvilko? 
Davė žvaigždę šviesią,— 
Ir rankas prie rūbų šilko 
Iš pavydo tiesia.

Ir apsakė ką girdėjo, 
Laumės ką dainavo, 
Kai jieškot į girią ėjo 
Vienturtėlio savo.

Kaip per kaitrią ilgą dieną 
Rugių barą kirto, 
Ir kaip sapnas mėnesienoj 
Tikrenybe virto.

Ir į lūšną savo pilką 
Moteriškė skuba,— 
Draiko vėjas brangų šilką, 
Draiko šviesų rūbą...

Gaila dovanos šilkinės, 
Gaila? plono šydo,— 
Ir pikta širdis kaimynės 
Plyšta iš pavydo.

Ligi vakaro vėlyvo
Ant visų ji niršo— 
Visa, kas tik žemėj gyva 
Pykdama užmiršo.

Ir ką daro nebežino: 
Vaiką tuoj nuvilko,— 
Tegul laumės padabina 
Marškinėliais šilko.
Troško turto nematyto, 
Turto neturėto,- 
Ir kamavos ligi ryto 
Tartum užkerėta.
O gerokai įdienojus

Jis pasekmingas spekuliantas, 
Ir pagerbtas buržujų frentas, 
Kaip maro, mirties ir pragaro, 
Neapkenčia jis proletaro;
Jis keikia visą laiką
Tiek unijas, tiek streiką
Ir niekina, kiek gali,
Tarybų šalį.
Artimas jo dūšiai hitlerizmas, 
Nacizmas, smetonizmas.
Todėl, kad pats gerai supranta, 
Kas šildo spekuliantą!

III. <
Štai trečios rūšies žmogysta— 
Randasi stambiam kapitaliste.

Ir jis, taip pat, žmogus ...
Jo viskas:
Žemė ir
Dangus!

Jis viešpatauja!
Jam visi tarnauja.

Nuo darbo jis nėra kuprotas,
Jis valdančiosios klasės protas!

Jam pelną atneša visi—
Vergai tie alkani, basi...

Kur pelną randa, 
Visur jis lenda—
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Visur—kur susimano,
O kur jam nuolaidos nedaro,
Ten sukelia civilį karą,

Žudynes,
Ašaras,
Vargus...
Tas niekšas — ne žmogus!

Atliktas Kriukis

Laisvės 25 m. Sidabrinio Ju- 
bilėjaus proga surinkta aukų 
dienraščiui, surinkta, parengi- 
rriė. Viso aukų $105.05.

Po $10 aukavo J. M. Stri- 
žauskai ir P. Bokas.

Po $5: Vilijos Choras, K. 
Yenkeliūnienė, M. Paugis, V. 
Jakubonis, V. Miliašauskas, S. 
Kudlinskas, Draugas Laisvės 
Rėmėjas, Mavozai.

Nuo Sinkevičių aukos — 
sūris, $3.70.

Drg. Grinius, $3.
Po $2 aukavo: draugai Ra

čiai, Masionai, Svinkūnai, Bag
donavičiai, B. Marcinionis, J. 
Rušinskas, B. Satulienė, Ch. 
Astromskis, A. Antanavičius, 
J. Navikauskas, Dubauskienė, 
V. Krasnickas, A. Baselikas, 
M. Gumbulevičius.

Draugai Kučiauskai, $1.50.
Po $1: K. Stanislovaitienė, 

M. Rasim, Bliekis, Andriulis, 
Lusienė, J. Ulozas, Laurinai
čiai, I. Ablažienė, J. Vaitonis, L. 
Devenas, T. Katonienė, J. Smi
tas, J. Valikaitis, M. Šmitienė, 
M. Vaitonaitė.

O. Dapšienė, 60c. P. Žilins
kas, 50c ir A. Ramanauskie
nė, 25c.

M. Vaitonaitė.

Dabar, karo laiku, laikas 
brangesnis už dolerį: dole
ris atpigo, o laikas nepasi
keitė.

Greitas susisiekimas karo fronte būtina sąlyga laimėjimui. Čia vaizdas is rytų 
fronto. Raudonosios Armijos ryšininkai tiesia telefono vielą per pelkes j vakarus 

nuo Dvinsko, Latvijoje.
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Paruošė D. M. šolomskas.

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
Lietuva Pasiekė Laisvę

(Tąsa)
“Vilniaus miestas išrodo kaip barika

dos. Rodos kautynės gali kilti bile sekun
dą. Tai yra betgi tik įsivaizdavimas.

“Pulkai karo belaisvių varomi gatvė
mis.

“Miesčionys vežimais prikrautais vali
zų ir ryšulių grįžta į miestą. Sugrįžta į 
Vilnių gyvybė.

“Dar vis nėra civilio autoriteto. Bet 
armija paskyrus komandantą tvarkai 
prižiūrėti. Skersgatviuose kareiviai re
guliuoja trafiką ir pagelbsti lietuvių mi
licijai tvarką pridaboki.

“Municipalis aptarnavimas dar nevei
kia, bet jau skubiai viskas taisoma, at- 
steigiama.

“Taisoma Vilniaus vandens vamzdžiai, 
telefono vielos ir kitas miestui reikalin
gas patarnavimas. Griuvėsiai ir sudau
žyti stiklai nuimama nuo gatvių. Jovalas 
nuvalomas. Tuojau atsidarys krautuvės, 
bus duona- ir kiti dalykai parduodami.

“Mums sakė, kad uncija druskos ne
parduota civiliams nuo to, kai vokiečiai 
Vilniun įėjo.

“Gelžkelio darbininkai ruošia pirmuo
sius traukinius. Raudonarmiečiai pasta
tė sargybas prie amunicijos sandėlių. 
Suimta daug visokios karo mantos. Vie
nam sandėly rasta apie 1,000 dėžių svie
sto. Vienas karių būrys suėmė šaldytu
vą, kuris kupinas mėsos ir kitokio mais
to.

“Sandėliuose rasta motorcyklių, maši
nų dalių.

“Virš Vilniaus ir jo priemiesčių na
mų, sodų ir parkų kabo . šviesiai pilkų 
dūmų debesys. Bet tai jau paskutinės 
žymės čionai buvusių mūšių.

“Raudonoji vėliava plevėsuoja virš 
Tarybų Lietuvos sostinės Vilniaus.

“Vilnius vėl Tarybų miestas.”

DIDIS DŽIAUGSMAS
Ant rytojaus, kaip Vilnius buvo išlais

vintas, tai dienraščiai “Pravda” ir “Iz- 
viestijos” parašė redakcinius po antraš
te: “Virš Vilniaus ir vėl Plevėsuoja Rau
donoji Sovietinė Vėliava.”

Tarpe kitko, “Pravda” rašė: “Lietuvių 
liaudis ir vėl yra šeimminkas savo isto
rinėj sostinėj Vilniuj. Gšlaisvinimą Vil
niaus greitai seks ir visos Lietuvos že
mės išlaisvinimas ir galutinas išvijimas 
vokiečių įsiveržėlių iš Sovietų valsty
bės.”

“Izviestijos”, tarpe kitko, rašė: “Po 
penkių dienų mūšių Vilniaus gatvėse 
Raudonoji Armija sunaikino vokiečių 
garnizoną ir išlaisvino Lietuvos Tarybų 
Respublikos sostinę iš fašistų nelaisvės...

“Ir kada tarybinės Lietuvos vėliava 
vėl plevėsuoja virš Vilniaus, tai Raudo
nosios Armijos daliniai, vadovystėje ge
nerolų Bagramijano, Černiachovskio ir 
Eremenko tęsia ofensyvą tolimesnio Lie
tuvos ir Latvijos išlaisvinimo.”

Abu dienraščiai vaizdavo tą džiaugs
mą, kokį pergyveno lietuviai, gyvenanti 
Sovietų Sąjungoj ir Lietuvos draugai. 
Leningrade susirinkę lietuvės darbinin
kės Uršulė Kanis, Genovaitė Baltremas, 
Stasė Naikovska, Ona Radius ir kitos 
sveikino Vilniaus išlaisvinimą.

— Numetė nuo savęs prakeiktąjį jun
gą mūsų brangusis Vilnius! — sakė Ona 
Radius. — Tris metus hitleriški bandi
tai kankino lietuvių liaudį, plėšė mūsų 
šalį. Ir štai išmušė atkeršymo valandą. 
Ir šioj laimingoj valandoj noriu paačiuo- 
ti Sovietų kovūnams iš pat savo širdies 
gilumos už nešamą ant savo vėliavų iš
laisvinimą ir laimę mūsų šaliai.

Ir ji, ir kitos lietuvės pasižadėjo dar 
energingiau dirbti karo pergalei.

— Tokioj laimingoj valandoj pačios 
rankos prašo darbo, — sakė Genovaitė 
Baltremas, — norisi atsidėkavoti mūsų 
drąsiems kovūnams. Vardan Vilniaus 
divizijų, aš duodu žodį, kad nuo šios die
nos pusantro karto tiek padarysiu, kiek 
iki šiol.

Sveikino lietuvius latviai, estai, ukrai
niečiai ir kitų broliškų sovietinių respub
likų vadai. Tilpo atvaizdai iš išlaisvinto 
Vilniaus.

Štai Vilniaus gatvėj milžiniška vokie
čių kanuolė, sudaužyta galingosios So
vietų artilerijos. Štai kitas paveikslas 
vaizduoja didžiausį būrį hitlerininkų iš

gBfOftiGwuMW i

Philadelphia, Pa
Lietuvai Pagelbos

Darbuotė.
tai pasakė:

garbinkim
sakoma: Visokiais dar-

Teikimo

“Visokiais 
Viešpatį.”

kėlusių rankas ir vienas laiko virš galvos 
didelę baltą drobulę — pasiduoda. Štai 
būrys lietuvių, Vilniaus gyventojų, karš
tai sveikina drąsiuosius Raudonosios Ar
mijos tankiečius, o čia stovi eilė nacių 
prieš - lėktuvinių kanuolių su ilgais vam
zdžiais, atstatytais į dangų. Tas parodo, 
kaip didelė buvo Raudonosios Armijos 
jėga sukriušinus “neįveikiamus” hitleri
ninkus.

■* /

K. Karsokas parašė straipsnį “Širdis 
Lietuvos”, Liudas Gira eiles — “Plevė
suoja Raudonoji Vėliava”, Salomėja Ne
ris — “Sveikas, Vilniau” ir “Vilnius Jau 
Yra Laisvas”.

Maršalas J. Stalinas, įsakyme gen. 
Černiachovskiui ir pagerbimui išlaisvini
mo Vilniaus, patvarkė, kad Maskvoje 
324 patrankos šovė po 20 salvų įvairio
mis spalvomis ir nušvietė padangę. Lie
tuvos liaudies mylimas poetas Liudas 
Gira tą atžymėjo eilėse:

“Maskvos danguj mačiau aš tavąjį 
saliutą,

O Vilniau gimtasai, šventasis mieste 
mūsų,

Paskirtas nūn ir vėl mūs garbei ir mūs 
triūsui,

Klestėjimui tėvynės, kokio da nebūta.”

Išlaisvinimas Vilniaus, laisvinimas Ta
rybų Lietuvos buvo džiugiai sutiktas ne 
vien Vilniuj, Lietuvoj, Sovietų Sąjungoj, 
bet ir Jungtinėse Valstijose Amerikoje. 
Amerikoj lietuviai rengė prakalbas, mi
tingus, siuntė išlaisvintam Vilniui ir 
Lietuvos liaudžiai pasveikinimus.

(Bus daugiau)

DU LIKIMAI
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

O pati iš tolo seka— 
Samanos kaip šilkas. .. 
Kad giraitės žalią taką 
Neperbėgtų vilkas.

Kas 
balsais 
Dabar 
bais gelbėkim Lietuvą, nuken
tėjusią nuo karo...

čia įvyko susirinkimas vi^ 
tinio kom. L. P. Teikimo. Iš 
raportų paaiškėjo, kad darbas 
eina vis didyn. Drabužių su
renkama nemažai. Prakalbos 
rengtos per Liet. Repub. Susi- 
vieniijimą dėl to tikslo pavyko 
— sukelta aukomis $624.19. 
Kliubas padengė visas išlaidas 
sąryšyj su tuo parengimu.

Susirinkimas nutarė susi
siekti su dd. brooklyniečiais ar 
jie negalėtų čia sulošti veikalą 
“Prieš Srovę”? Tai, geriau pa
sakius, kunigo Strazdelio gyve
nimas. Prakalbas surengti 
Chesteryj, nes draugai to pa
geidavo.

Susirinkime buvo priduota 
ir aukų, per d. P. Zaleską. Au-

ka Juliaus Janausko $5. Per 
d. J. Rainį nuo d. M. Bizulie- 
nės $2; per d. S. Reikauską ant 
blankos $10, kurias sudėjo šios 
ypatos: J. Macenas $5, ir po 
$1: Niek Dailida, J. Kanišaus
kas, J. Masionis, J. Ivanauskas 
ir A. Kundrotas.

Kiti draugai ir draugės pasi
žadėjo pasidarbuoti. Drabužiai 
ir maisto dalykai, kurie galima 
persiųsti, labai svarbi pagelba 
mūs broliams Lietuvoj.

Klaidelės pataisymas: Gruo-

džio 16 d. “L.” laidoje iš Phi- 
ladelphijos aukų sąraše netiks
liai atspausdinta Just. Balins- 
kas, vietoje Juozas Balinskas, 
aukojęs $5. Taipgi, kur pasa
kyta, kad rezignavus kliubo ga- 
spadoriui Laurinavičiui dabar 
išrinkta d. K. Buinauskas, tu-

rėjo būti d. P. Mack, o d. K. 
Buinauskas likosi finansų sek
retorium.

Atleiskit, draugai, už .klaide
les ! Part. Draugas.<.
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LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS. •

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

" dydžio, kokio pa- 
F 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
......

■1

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tol. Virginia 7-4499.

....  ........ t . ....—

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsaindo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

i
/
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1 >®xGERJAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING 1/Q^ 

-----—------- xWkZ 
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

-^r:.r

| Lietuvių Kuro Kompanijai
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

1 Tru-Ember Fuel Co., Ine.
s| 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

na Telefonas EVergreen 7-1661

hI GREEN STAR BAR & GRILL
® Lietuviškas Kabaretas

| MATEUŠAS SIMONAVIČIUS g
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA jS

Medžiai tartum užkerėti 
Tamsumoj įmigę,— 
Pats jau laikas pažiūrėti 
Laumių turto vygėj.

Tai ne liūtis rudeninė 
šermukšnėlę merkia,— 
Nusiminusi kaimynė 
Savo vaiko .Verkia.

Pasiklydo gal iš kelio? 
Kvapą net sulaiko,— 
Nėra tako, nei berželio, 
Kur padėjo vaiką.

• čia griaustinis sudundėjo, 
Surėkė apuokas,— 
Nuskardėjo, nuaidėjo 
Pagirėliais juokas.

Jau ir pykčio nesuvaldo, 
Nepažįsta vietos,— 
Ne lopšelis — svyro gelda 
Lyja purvo lietus.

Su audra lietutis liejas • 
Tartum susitarę,— 
šermukšnėlę lenkė .vėjas 
šermukšnėlę barė.

Skarmalai ant tako styro, 
’ Neberanda vaiko,
Ir pati iš skausmo svyra, 
Verksmo nesulaiko.

Saulė kaitina per dieną 
Rugelius kur kerta, 
Glosto varpos aštrų plieną 
Paskutinį kartą.

Jau šešėliai tartum juostos 
Pievomis nutvisko, 
Vakaro mėlynėj juosta 
Viršūnėlės miško.

Rugiagėlė dar sušvinta 
Kaip dangaus mėlynė,— 
Sunkiom varpom gula, krenta 
Duona kasdieninė.

Vejasi paukštelis vėją, 
Debesėliai plaukia, 
Tik turtuolė dykinėja— 
Laumių turto laukia.

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

JL Vietos ir impor- 
w tuo tos degtinės ir 

vynai, geriausių 
35 bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
įv Brooklyne, užeiki- 
ŽL te susipažinti.

Kas nori gražiai laiką p^Jsti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and CTi ’’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su G i via is.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

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

500 daktarą ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio Valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

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

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

(Isist. 28 m.)

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

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. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110 .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS



HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

564 Wythe Ave.

Sveikiname su Naujais Metais Visus 
Draugus, Pažįstamus ir Visus Dienraščio 
Laisvės Skaitytojus. Linkime Visiems 
Linksmų Naujų Metų ir Puikios Ateities 
Visais 1945 Metais.

Taipgi Linkime Kuo Geriausio Pasise
kimo Dienraščiui Laisvei.

Stokime Visi Petys į Petį Stiprinimui 
Savo Šalies ir Jos Talkininkų Karinių
Pastangų Greitai Pergalei.

Pirkime Karinius Bonus ir Remkime 
Visas Savo Valdžios Pastangas Stiprini
mui Jėfę^taitai Pergalei.

William ir Veronika Skodžiai
Savininkai

BAR & GRILL

Brooklyn, N. Y.

Hitlerininkų Kontr- 
Atakos ir Kokios iš 

To Išvados?

Širdingai Sveikinu Visus Savo Kostu- 
merius, Draugus ir Prietelius su Naujais 
Metais., Linkių Greitos Pergalės, ir Karo 
Pabaigos 1945 Metais.

Linkiu Visiems Laimės ir Sugrįžtan
čiais iš Karo Frontų Pergalingais Mūsų 
Kariais Pasimatymo Džiaugsmo.

Linkiu Dienraščiui Laisvei Kuo Pui
kiausios Ateities 1945 m.

Charles Vigūnas
Savininkas

BAR.& GRILL

284 Scholes Street, Brooklyn, N. Y.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

P. Žirgulis, Rochester ........... 1602
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh 1470 
V. J. Stankus, Easton ............. 1238
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ...................   1221
Geo. Shimaitis, Brockton ....... 1065
Ig..Urbonas, Great Neck ........ 1146
C. K. Urban, Hudson ................ 1027
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .............. 1003
ALDLD 25 kp., Baltimore .... 1000 

Šlajus, Chester ..... ........
Grybas-Preibis, Norwood .... 
Šlekaitis, Scranton ............
Matačiūnas, Paterson ...........
Ramanauskas, Minersville .... 
Kalvelis, Bridgewater .........
Puidokas, Rumford ..............
Rudmanas, New Haven .......
Padgalskas, Mexico .............
Simutis, Nashua ....................
Levanienė, Los Angeles .....
Blažonis, J. M. Karsonas, 
Lowell ...... ............. ..............

P. Pilėnas pašoko punktais su S. Reikausko pagelba; 
pastarasis prisiuntė naują skaitytoją ir atnaujinimų.

ALDLD 2 kp., So. Boston, pakilo punktais su atnauji
nimu. r • 5 UT'UiWifl

• S. Penkauskas ir Ko. pašoko punktais su viena nauja 
prenumerata. ,

Sekanti vajininkai paaugo punktais su atnaujinimais: 
ALDLD 20 kp. ir Moterų Skyrius (per S. Jasilionį ir O. 
Gimienę); A. Gudzin, Schenectady, N. Y.; ALDLD 4 
Apskr., Pittsburgh ir apylinkėj (per M. Paulauską, D. 
Lekavičių — prisiuntė du naujus — ir Ig. Urboną); J. 
Matačiūnas, Paterson, N. ‘J.; M. Smitravičienė,* Detroit, 
Mich.; P. Baranauskas, Bridgeport, Conn.

Prašome įsitėmyti, kad Sausio 1 d. vajus oficialiai užsi
baigia. a Tad po tos datos rezultatai nebus vajun priskai- 
tomi.

844
744
650
622
558
456
432
429
419
398
390

349

M. Smitrevičienė, Detroit .......
A. Dambrauskas, Haverhill .....
J. Žilinskas, Lewiston ................
A. ValinČius, Pittston ............
J. Lingevičius, Saginaw ...........
M. Januliene, Detroit ..... ...........
A. Gudzin, Schenectady ...........
W. Yokim, New Britain _____
L. Prūseika, Chicago ................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
J. A. Bekampis, Merchantville
M. Paulauskas, Pittsburgh ..
A. J. Navickas, Haverhill .... 
Frank Wilkas, Wilmerding 
A. Kupstas, E. St. Louis, DI, 
V. Smalstis, Royal Oak .....
Mary Siekis, Gardner ........
C. K. Bready, Brooklyn — 
A. Buivid, Dorchester ......
M. Shlave, Gardner, Mass. 
E. Cibulskiene, Nanticoke -- 
J. A. Shunski, Amsterdam

339
312 
308 
304 
247 
217
205
182
173
168
165
130
130
118
117 

.. 104 
.. 104 
. 104 
.... 98

92 
.... 78 
_  26 
_ 23

Visiems Laisvės Skaitytojams ir Rėmė
jams Linkime Linksmų Naujų Metų. 
Taipgi Linkime ir Dienraščiui Laisvei 
Gražios Ateities 1945 Metais.

Turime Vilties, jog 1945 Metais Bus 
Sutriuškinti Naciški Barbarai ir Nuož
musis Japoniškasis Imperializmas. Taigi f 
Linkime Malonaus Pasimatymo su Grįž- ( 
tančiais iš Frontų Pergalingais mūsų 
Kariais. I

Mikolas ir Emelia Liepai
Savininkai

324 DEVOE ST., BROOKLYN, N. Y.

Linkiu Linksmų ir Laimingų Naujų
. I

Metų Visiems Savo Kostumeriams, Pa
žįstamiems ir Draugams.

Stanley Misiūnas
Savininkas

PARAMOUNT BAR & GRILL

Laisvės Administracija
Penktadienio žiniomis, vo

kiečiai visai nieko nelaimėjo 
prieš amerikiečius, kurie 
jau pirmyn žygiavo įvairio
se fronto dalyse.

Kariniai Sovietų laivai 
nuskandino Baltijos Jūroje 
dar vieną vokiečių trans
porto laivą 10,000 tonų įtal
pos.

502 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
Kamp. Grand St. ir Union Ave.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
Tautų vienybę. Arba pono 
Churchill išstojimas, kuria
me jis Graikijos partizanus 
išvadino “kalnų, banditais”, 
arba palaidumas spaudos 
Amerikoj, kuri nesirūpina 
kaip karą greičiau laimėti 
ir su mažiau aukų, bet nie
kina mūsų talkininkę —So
vietų Sąjungą ir jau ver
kia Vokietijos. Arba ir to- 
kis dalykas, kaip laikymas 
Amerikoj kruvinojo Smeto
nos “atstovų” ir kitų “at
stovų” iš Pabalti jos.

Visi toki įvykiai nepade
da mums karo laimėjimui 
ir nepadeda sudarymui 
tvirtos taikos ateityj. Tūli 
iš tų elementų atvirai agi
tuoja už Trečią Pasaulinį 
Karą, tai yra, karą prieš 
Sovietų Sąjungą. Tam turi 
būti padarytas galas!

Eina kalba apie naują su
sitikimą Roosevelto, Stali
no. ir Churchillo. Gal būti 
jis bus. Bet tik tada bus iš 
jo pasekmės, kada ponas 
Churchill nustos partizanus 
šaukęs “kalnų razbainin- 
kais”, kada jo tankai ir lėk
tuvai bus nukreipti prieš 
hitlerininkus, bet ne prieš 
Graikijos ar kitos kokios ša
lies žmones, kada tie susita
rimai bus vykinami gyveni- 
man, o ne bandoma sau jale 
dvarponių (Lenkijos klausi
me) ir karalius (Graikijoj) 
prieš žmonių valią padaryti 
šalies valdonais. Tik tada 
bus pravesta Atlanto Čarte- 
rio ir kitų susitarimų dva
sia, tik tada ir karo reika
lai pagerės frontuose ir 
pergalė bus atsiekta su ma
žiau nuostolių.

D. M. š

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie kriaučių 

biznio. Kuriam pavieniui kriaučiui 
nusibodo dirbti dirbtuvėje, kviečia
me eiti į pusininkus su mumis, ati
daryme vyrų rūbų krautuvės. Pa
geidaujame, laisvo, teisingo ir biz
niavo pusininko. Mary ir Jonas Ma- 
roza, General Delivery, Hazleton, 
Pa. . (305-306)

O

ŠIMTAI DARBŲ
Pas

WRIGHT AERONAUTICAL
CORPORATION

Visokių Tipų
LAVINTŲ ar NELAVINTŲ

Wright Turi Jums Getą Darbą
Puikiausia Alga ir Bonai 
Puikiausia Transportacija 

Švarus, Gerai Apšildytas Fabrikas
Padėkite Budavoti Inžinus Dėl Superfortresses!

NEATIDĖLIOKITE — KREIPKITĖS' ŠIANDIEN

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION
1560 BROADWAY 376 E. 149th STREET

MANHATTAN BRONX
Atstovas iš War Manpower Commission yra ant vietos pas Wright Aeronautical, 

Bronx Ofise, patarimui aplikantams pasiliuosavimų ir atliekamumo klausimais.

JAUNI VYRAI
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
GENERAL SAW & KNIFE CO., 
193 CENTRE ST., N .Y. CITY.

(6).

PAPRASTI DARBININKAI
Dirbti spalvų bei dažų dirbtuvėje. 

GERA ALGA.
Nemokamai Grupinė Ainlrauda.

EUREKA PRINTING CO., 
250 Paulison Ave., 

Clifton, N. J. 
PASSAIC 2-0711.

(i)

AUTOMOBILIU MAZGOTOJAI 
prie DeSoto Taxis. Aukšta alga. 

Taxi Transit Co., 751 Bruckner Blvd., Bronx.
<•)

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic 
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat.
■ Pokarinis Darbas.

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

 . G)

Reikia mechanikų prie trokų. 90c i valandų 
pradžiai. >1.35 virš 40 valandų. Daug virš
laikių. Duodam premiją dirbantiems nakčia. 

EVERGREEN 8-8030.
(1)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RAŠTININKĖS
ABELNAS OFISO DARBAS

5 DIENOS
ALGA $22—$25

PRIKLAUSYS NUO PATYRIMO

Telefonuokite
MURRAY HILL 4-4500

■va

K

REIKIA
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI

KREIPKITĖS Į
PIER 30, NORTH RIVER

NEW YORK
(6)

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTOJAI 
IR 

GVINTININKAI
Patyrę ant Landis Machine. 

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

ACME IRON PIPE CO., 
1100 FLUSHING AVE., BROOKLYN.

_______________________________________ <£
PAPRASTI DARBININKAI

Švarus darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
KEYSTONE FOLDING BOX CO., 
367 Verona Ave., Newark, N. J. 

HUMBOLDT 3-7611.
_____________________ —&
AKINIAM STIKLŲ DARBININKAI. Matine 
Akiniam Stiklų Šveitėjai, pageidaujama su 
patyrimu. Naktinis darbas; penki vienuolikos 
valandų šiftai per savaitę, arba penkiolikos 
valandų viršlaikių už laiką ir pusę; gera 
alga, 10% bonų už naktini darbą. Galime 
naudoti vyrus ir moteris, patyrusias eentravl- 

mui akinių stiklus, dienom ar naktim.
KREIPKITĖS PO 131-35 AVERY AVENUE, 

FLUSHING, NEW YORK.
(307)

LAIVŲ VALYTOJAI
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

_______________________ SM

BROOKLYN YARD

ut

4

i

3

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimes Mirties ...........
Girtuoklių Linksmos Dainos ....... _..
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ......... .
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka ........... ..-
Duktė Gyvena Pūstynėjc ............
Bnrykle ir Burtininkas ......................
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir * Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu....................

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .......
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ...... ....

Sapnas Marijos Alyvų Kalne .........-
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............
Istorija Seno ir Naujo {statymo, su 

paveikslais ................................
Istorija Abelna, 500 pusi......................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...

Gudrus Piemenukas, graži apysaka ..„ 
Nedoras žydas, įdomūs skaitymai .....
Patarimai. Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsb 
saugot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ................. ....

Kabalas, Zobovos Knygutė ..................
Dainų Knygutė apie Keptos Kančias 
Praloto Olšausko Darbai .................
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ...................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kut jų galima gauti .

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ....... ................................

Virėjo, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystes pamokinimų.....

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj 
vietoj ji randasi ir kaip kankina

' ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po ........ «...
Inkstų Kraujo Valytojas, po .............-
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio. .....
Vyriškumo Pataisymui ......................
Moterų Mėnesinių' Reguliatorius .......
Vidurių Lluosuotojas ............................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapinti 
lovoj, po .................................... „..........
Nuo užsisenėjusio kataro. Hay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ........................
Nuo surūgusio pilvo (heartbum) .....
Nuo romatiškų sausgėlų ......................
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas .........................................
Palangos Trejanka, stambios šaknys 
puo vėžio Ilgos |r jos kraujo ...... «...

užteršimo ....................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostls, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubriHijimų. ......-
įsikirtimų ir t.t. ............... ..........

M. ŽUKAITIS 
834 Dean Street, 

.........SPENCERPORT, N. Y.

50c
15c
10c

80c
25c
25c
25c
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

>1.25 
>1.25

25c
>1.25

20c
25c
35c

>2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

35c

25c

v 30c

>1.00

30c

85c
60c 

*60c
85c 
60c 
60c

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

>1.25 
85c

>1.25

fi i | 7 oil1' , i

RAŠTININKĖS
IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTUI 

5 DIENU SAVAITĖ

LUMMUS CO.,
420 LEXINGTON AVE.

ROOM 1231.
d)

MERGINOS—MOTERYS
Nereikia patyrimo : nuolat. 

Lengvas, linksmas fabriko darbas.
Poilsio periodai. 5 dienos. Gera alga.

R. & S. PACKAGING CO., 
53 Ann St., N. Y. City. 

(Independent' Nassau St. Stotis;
I.R.T. Fulton St.)

___________ __ __________22
INSPEKTORĖS

Nereikia Patyrimo
Nėra Amžiaus Apribavimo. 

Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

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

(4)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Lydytojai - Svėrikal - Kūrlntojal 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Riomeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai . Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Kloste, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO n KABO 

VETERAN AL
Kreipkite! tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės |
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
Pokarinės Progos

(W»

£

■

MERGINOS ir vyrai
Lavinti ir nelavinti. Dieną-naktį: prie mašinų 

ar sustatymų. Nuolat ar laikinai.
PALMER, 234 E. 46TH ST.

(2)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

LIVINGSTON, N. J.
' LDS 47 kp. ruošia smagią parę, 
pasitikimui nauju^metų ir palydėji
mui senųjų. gruodžio 31 d., 
sekmadienio vakare, pas dd. A. H. 
Palsonus, Wm’te Oak Ridge Rd., 
prie So.’ Orange Ave. — Kom.. 

(305-306)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. ruošia smagų ba

lių pasitikimui naujų metų. įvyks 
gruodžio 31 d. Laisvės Choro salė
je, 155 Hungerford St. Bus skanaus 
maisto ir įvairaus gėrimo. įžanga 
75c asmeniui. Pradžia 2 vai. dieną, 
Kviečiame dalyvauti' ir smagiai pra
leisti laiką. — Kom. (305-306)..

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI I
GERA ALGA!

*

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 6

WESTERN
ELECTRIC CO.
900 Broad St. Newark, N. J.
100 Central Ave. Kearny, N. J.

ARBA matykite mūsų atstovą i USES
1056 Broad St. Newark, N. J.
2855 Hudson Blvd. Jersey City, N. J.

I* Būtinų Darbų Reikia PaliuMMvisMra^^
Pareiškimo.
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Sutikite Naujus Metus Su 
Aido Choru ir su Daina

Aido Choro tradicijinis Nau
jų Metų sutikimo balius įvyks 
jau šio sekmadienio arba tik
riau tariant Naujų Metų vaka
rą, gruodžio 31-mą, Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook- 
Jyne.

Aido Choro per daug metų 
įsigyvenusieji Naujų Metų su
tikimo vakarai turbūt yra sma
giausia ir įdomiausia vieta vi
same Brooklyne, kadangi čia 
sueina didelė dainos mylėtojų 
šeimyna. Sueina buvusieji, 
esamieji ir būsiantieji daininin
kai, dainos prieteliai. Sueina 
choristų ir tų kitų lietuvių dai
nos patrijotų šeimos, draugai. 
Prisimena per dešimtmečius 
choro gyvavimo dainuotos dai
nos ir daugelis linksmų, lai
mingų valandų, praleistų su

choru ir daina. Tos skaisčios 
mintys ir daina nuveja dabar
ties liūdesius, rūpesčius ir slo
gučius jų turintiems. O kas jų 
neturi ?

Rūpesčiams, vargams ir 
skausmams nugalėti, užsimirš
ti, geriausiu vaistu yra links
mybė, draugingumas, muzika, 
dailia. To visko bus Aido Cho
ro vakare. Priedams bus ir ge
rų vaišių, šeimyniškai taiklus 
patarnavimas. Tad būkite pa
tys. Prisiminkite apie šaunią ir 
visiems prieinamą Aido pra
mogą ir tarp savo draugų, kai
mynų. Gal jie šio pranešimo 
nebus matę. Pakvieskite juos.

Iki pasimatymo Aido Choro 
baliuje gale šių metų ir suti
kime Naujų 1945 Metų!

rekordinę savaitę gruodžio 28- 
tą, Radio City Music Hall, 6th 
Ave. ir 50th St., New Yorke. 
Skaičiumi lankytojų sumušta 
visi kalėdinės savaitės rekor
dai.

Roxy Teatras Sutiks Naujus 
Metus

Sudaryta planas, Roxy Te
atre, 7th Avė. ir 50th St., New 
Yorke, Naujų Metų atėjimą 
suderinti su tam momentui pri
taikytomis iškilmėmis ir tuo
jau po to, pusiaunaktį, pradė
ti scenos programą.. Joje daly
vauja Nicholas Brothers, Jack 
Durant ir kiti.

“Keys of the Kingdom” 
Rivoli Teatre

ši nauja A. J. Cronin’o 20th 
Century-Fox filmą pradėta ro
dyti Rivoli Teatre, Broadway 
ir 49th St., New Yorke.

Filmą parodo prietikius dva
siškojoje, Anglijoje, jų misija 
Chinijon, užsiėmimas karo pa
šalpos veikla Chin i joj.

FILMOS TEATRAI
Vilniaus Išlaisvinimo Filmos 

New Yorke
Embassy Newsreel Teatruo

se, New Yorke, šią savaitę, 
pradedant 28-ta, rodo išlaisvi
nimą Vilniaus, Lietuvos sosti
nės. Tai pirmos Lietuvos lais
vinimo filmos, pasiekusios 
-Ajneriką. Matoma 5,000 sui
mamų belaisvėn nacių. Iš na
cių atimtos jų pačių trauktos 
mūšių filmos parodo, kaip did
vyriškai Raudonoji Armija ko
vėsi už Lietuvos laisvę.

Rodoma žinios ir iš vakarų 
fronto. Išlaisvinto Leyte, Fili
pinuose, vaikai grįžta mokyk-

lon ir kitos žinios.
.Embassy Newsreel Teatrai 

randasi 42nd, 46th 50th ir 
72nd St., New Yorke.

2 Už 1

puikus 
sujudis 

CROSBY 
HUTTONs
TUFTS

VISŲ DIDŽIAUSIA 
PRAMOGA!

Smagiausias naujas, 
muzikalis 
BING

2 BETTY 
SONNY

“HERE COME 
THE WAVES”
• IR ASMENIŠKAI WOODY 
HERMAN ir Jo Orkestras gra
žiame VISA - ŽVAIGŽDINIAME 
VAIDINIME. DAR IR MACK 
LATHROP ir VIRGINIA LEE 
ir Extra Patrauklus Priedas, 
BUDDY LESTER, Broadway’s 
Mylimiausis Jaunas Komedijos

Stanley Teatre Prie Times 
Square

Virš šeši šimtai šiltų drabu
žių Sovietų Sąjungos vaikams 
sunešta i Stanley Teatrą bėgiu 
pirmos savaites vajaus pagel- 
bai vaikų našlaičių, nacių bru- 
tališkumo aukoms.

Nicholas Napoli, viršininkas 
Artkino Pictures, Sovietų fil
mų šioje šalyje skleidimu už
siimančios firmos, bendrai su 
Stanley Teatro vedėjais, pa
skelbė vajų įleisti teatran ne
mokamai kiekvieną, kuris at
neš drabužių Sovietų Sąjungos 
vaikams. David Fine, teatro 
m an a d žėri us, sako, kad pradė
jimas tos kampanijos neabe
jotinai pratęsė filmos “The 
Rainbow” buvimą tame teatre.

“National Velvet” Pradėjo

ši nauja Metro-Goldwyn-
Mayer’o filmą pradėjo trečią

PARAMOUNT
BROADWAY ir 43rd ST

THE THEATRE GUILD perstato
ETHEL BARRYMORE

EMBEZZLED HEAVEN
Naujas L. BUSH-FEKETTE ir MARY 
Naujas L. Bush-Fekette ir Mary Helen 
Fay veikals. Paremtas Franz Wcrfel’io 

apysaka su Albertu Bassermanu
NATIONAL TIIEA. West of B’way
Vkre. $3.60 iki $1.20. Popiet Ketv. ir 

Šešt. $3 iki $1.20, sykiu su taksais

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRIN® TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Vienas puikiausių bet kada rodytų judžių. Jautrus, žmogiukas, 
sujaudinąs ir grožiškai žavjs judis... Techni-spalvomis.

“NATIONAL VELVET”
MICKEY ROONEY

DONALD CRISP * ELIZABETH TAYLOR * ANNE REVERE 
IR DIDIS KALĖDINIS VAIDINIMAS SCENOJ, “THE NATIVITY,” 
tradiciniai Kalėdų vaizdai ir “STAR BRIGHT,” iškilmingas sceniš
kas cirkas, pagamintas Leonidoff’o, su MUSIC HALL GLEE CLUB, 
BALETO GRUPE, ROCKETTAS ir SIMFONIJOS ORKESTRU, 
vadovaujamu Erno Rapee.

SVEIKINAMA IR SPAUDOS IR PUBLIKOS!
“ŠILTA ... PATIKIMA ... LABAI SUJAUDINANTI, VIRPINANTI... 

GILIAI SUDOMINANTI. . . NEPRALEISKITE JOS!”
Matykite šią šaunią istoriją vyrų ir jų moterų mūsų Armijos Oro 
Jėgose! Dar niekad nebuvo tokių sužavėjimų, romanso ir garbės! 
Tai garbės ir drąsos istorija!

HART’S “Winged Victory”
Skambios dainos ir skardus juokas! Matykite šį judžių judj!

* IR DAR IŠKILMINGAS ASMENŲ VAIDINIMAS SCENOJE su NICHOLAS 
BROTHERS * JACK DURANT ir daug kitų puikių aktų.

DABAR VAIDINAMAROXY 7th Avė. ir 50th St., New York

DABAR RODOMAS!
Nenugalimojo žmo
gaus garbinga istori
ja. . . nepalygina
mieji nuotikiai! Visai 
naujas ir dar nesva
jotas patyrimas ju
damųjų paveik slų 
teatre!

?THE ĮEIS OJ THE KINGDOM
A 2 O th Century-Fox Picture,

d WORLD
|įv HiMIERl.

BROADWAY & 49th ST.

“Here Come the WAVES” 
Paramounte

Filmą perstato merginų-mo- 
terų stojimą į militarišką lai
vyno organizaciją WAVES. 
Parodoma kai kurios tikroviš
kos tos organizacijos grupės ir 
narės veiksmuose-pareigose, ži
noma, su romansu pamate vis
ko. Rodo jų rūpesčius apie ka
ro nutrauktus romansus, mei
lės intrigas, problemas.

Bing Crosby ir Betty Hutton 
vaidina vadovaujamose rolėse.

Pulkas Sargybinių 
Times Aikštei

Policijos komisionierius Va
lentine skelbia, kad paskirta 
2,566 policistai saugoti Times 
Square sekmadienį, Naujų Me
tų vakarą. Nuo 7-tos vakaro 
visas važiuotojų trafikas pa
sukamas į šalutines gatves. O 
tiems, kurie tikisi būti toje 
spūstyje, įdomu bus žinoti, kad 
aikštėje stovės ir du ambulan- 
šai, trys nepaprastos padėties 
trokai.

Prie reguliarės policijos, pa
statys dar 625 City Patrol Kor- 
po narius. Tie dabos, kad įsi
smaginę linksmautojai nežais
tų su gaisragesių iššaukimo 
dėžutėmis ar perdaug jų ne
paspaustų.

N nujausi Sensacingi žinių 
Judžiai Embassy!

MATYK naujausius karo judžius is Vaka
ri) fronto! MATYK Vilniaus užėmimą! 
MATYK naktinj Vokietijos bombardavimą 1 
MATYK karą Latvijoj! "MATYK pagrob
tus nuo vokiečių judžius, rodančius Berly
no uždarus teatrus ir visuotines karo pa
stangai! MATYK cro kelio atidarymą iš 
Alaskos į Rusiją! MATYK Jankius šluo
jant japonus iš Leyte! MATYK “Aš Pra
našauju," puikius Look žurnalo judžius, 
ir naujausius žinių judžius iš viso pasau
lio karo frpntų. Puikiausi judžiui mieste!
UMDACCV NEWSREEL theatre 
SjIUDAvuI BROADWAY ir 46 ST.

Sveikinu Savo Klijentus, Draugus ir 
Pažįstamus Naujais Metais.

Linkiu Visiems Linksmų ir Perteklin
gų 1945 Metų.

Pirkime Karinius Bonus ir Remkime 
Visas Savo Šalies Karines Pastangas 
Greitai Pergalei.

į Petras Kapickas
Savininkas

32 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

Sveikinu Visus Savo Kostumerius ir 
Draugus su Naujais Metais. Linkiu Lai
mės ir Prabangaus Gyvenimo 1945 Me
tais.

Širdingiausia Linkiu Amerikai ir Jos 
Talkininkam^ Greitos Pergalės ir Vi
siems Greito Pasimatymo su Mūsų Ka
riais iš Užsienių.

Ignas Sutkus.
Savininkas

REPUBLIC BAR & GRILL

492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

H------------------------------- -—--------------------------- ------- m

Sveikinu Visus Savo Kostumerius, 
Draugus ir Pažįstamus Naujų Metų 
Proga. Linkiu Visiems Linksmų ir Lai
mingų 1945 metų. Linkiu Taikos ir Bro
lybės ant Mūsų Žemės Kamuolio.

Juozas Mokola
518 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Sveikino su Naujais 
Metais

Geriausi linkėjimai visam 
Laisvės štabui!

Baranauskai,

Bridgeportas.

Viešbučiams Prisakyta 
Vaišių Rubežius

Policijos Departmentas pri
minė viešbučių ir restauranų 
savininkams neparduoti degti
nių ir kitų stiprių gėrimų po 
4-tos valandos Naujų Metų ry
tą.

11-ta Didžioji Savaitė!
“The Rainbow” kvėpuoja grože ir 
vertybe tautos, kovojančios už teisę 
gerai gyventi.—Dave Platt.

Daily Worker.

Mrs. Ruth S. Shoup, trijų 
vaikų
miesto švietimo Tarybos nariu 
9 metų terminui.

motina prisaikdinta

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

^'Tcn”
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Vėlus 
Rodymas 
Šeštadienį STANLEY

IN 7th Ave. bet. 42nd & 41st St 
in .Continuous Daily from 9 am.

lZakea restaurant
STANLEY RUTKŪNAS |

SAVININKAS & '

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYN
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 . UNION AVĖ BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5992 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
550-552 East 2 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT & GUSSIE GRABER 
550-552 E. 2 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1678 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
361 Court Street, Borough of 
County of 
premises.

3GI Court

Beverage Control Law 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
GEORGE ADEEB

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
157 Thatford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK TURNER
157 Thatford Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2212 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2414 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kingu, to be consumed on the

2414 Ralph

ROBERT F. SMITH 
Bob Smith’s Tavern
Ave., • Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES <161 Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkus 
eteičiua au naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave.

Tel. FTagg 2-8842

Visus Dienraščio Laisvės Skaitytojus 
Sveikinu Naujais Metais ir Širdingai ji
Linkiu 1945 Metais Mūsų .Šaliai ir Jos j | 
Talkininkams Pilnos Pergalės ir Karo ;
Pabaigos. '

Alfonsas Skirmontas
Savininkas

BAR & GRILL g|| t

1 Brown Place, Maspeth, L. L, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street • 

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

VALANDOS: j ®J2 X

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ k
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininko.

Prieinamos Kalnios

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN «. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

How To SAVį
FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Dalmonto 
Žiedai nuo

ir aukityn

VyriSkaa 
Žiedas

$19-05 
ii aukStyn

BnllHSTONE 

žiedai $0.95 
Ir aukityn

U* Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
•BENRUS 

GRUEN 
LONGINES 

JULES 
JURGENSEN

ROBERT LIPTON,
701 Grand St

i th. bt. mutl

Jeweler
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAUK

i
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