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KRISLAI
oteris, Kuri Bijojo Mirti, 

r Šiandien Tokių Turime. 
Filmą iš Vilniaus.
David Lloyd George.

Rašo R. MIZARA v
(

žymusis rusų poetas Alek
sandras Puškinas viename sa
vo veikale rašė apie tūlą seną 
grafienę, labai bijojusią mirti.

Kadangi toji ponia bijojo 
mirti, tai ji draudė bet kam 

' pasakyti jai apie mirtį tos ar 
kitos .jos amžininkės. Iš vi
so ji nenorėjo nieko girdėti 
i’ipie tai, jog seni žmonės mirš-
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' Nepaisant to, senė grafienė 

yis tiek numirė. . .

Panašiai šiandien yra su 
daugeliu senųjų, valdančiųjų 
mirštančių sluogsnių Europoje 
atstovais.

Pasakyk tu jiems, kad toje 
ar kitoje šalyje prieš karą val
dęs fašizmas yra miręs, jie, 
kaip toji Puškino grafienė, 
nervuojasi ir pyksta.

Primink tu, pavyzdžiui, lie
tuviško smetonizmo gynėjams, 
jog smetonizmas Lietuvoje yra 
miręs, kad jis ten niekad ne
sugrįš! Kiek pykčio, kiek ner- 
vavimosi tu jiems padarai!

Jie tau sakys, jog tu eini 
prieš tautą, prieš josios inte
resus.

Primink tu jiems, kad Lie
tuvoje ant griuvėsių išnaudo
jimo sistemos, kuri žlugo, atsi
stojo nauja visuomeninė, tary
binė sistema. Kiek jie prisi- 
nervuos!

Jie, kaip Puškino grafienė, 
nenori nieko girdėti apie savo 
amžininkų mirtį!

Bet grafienė, ponai, vis vien 
mirė!. . .

Aną dieną viename New! 
Yorko Newsreel teatrų mačiau 
“žinią” iš Vilniaus.

Parodoma, kaip raudonar
miečiai mušė iš Lietuvos sosti
nės vokiečius. Parodoma, kaip 
Vilniaus gyventojai džiaugs
mingai pasitinka 'Raudonąją 
Armiją, savo išlaisvintoją.

žymėtina tai, jog amerikie
tis komentatorius, aiškindamas 
įvykį, pareiškė, jog, tai vaiz
das Iš Vilniaus, tarybinės Lie
tuvos sostines (“Capitol of So
viet Lithuania”).

Tai bus nepraryjamas kąs
nis lenkiškiems ponams!

Šį mėnesį David Lloyd Geor
ge,. žymusis Anglijos visuome
nininkas ir politikas, švęs savo 
82 m. amžiaus sukaktį.

Ta proga šis anglų liberalų 
partijos šulas pareiškė, kad 
jis pasitraukiąs iš Anglijos 
parlamento, kurio atstovu jis 
buvo net per 54 metus!

Daugelis žmonių mano, jog 
pirmojo pasaulinio karo metu 
Anglija tapo išgelbėta tik dėl 
to, kad 1916 m. parlamentas 
pastatė Lloyd George savo mi- 
nisterių pirmininku.

Kas šio karo metu Anglijai 
buvo Churchillas, tai praeitojo 
karo metu — Lloyd George. 
Energingas, dinamiškas, iškal
bus, apdairus ir griežtai nusi
statęs.

Jis kilęs neturtingoj šeimoj 
—tėvas buvo pradžios mokyk
los mokytojas. Pats Lloyd 
George buvo advokatas.

ai prieš šį karą buvo pra- 
padangė niauktis ir 

ra kilti, Lloyd George buvo 
enas tų vyrų, ką reikalavo 

tubjaiLsumegzti su Tarybų Są

 

junga glaudžius ryšius.

fak/tais įrodinėjo, jog 
Francija Vokieti

jas negalės) atremti be Tarybų 
r iąjungos agalbos. Ir dėl to

no pasodinių įvykių numa- 

 

mo Ll/>yd George užsitarna- 

 

o didžiulės pagarbos ne tik 

 

ingių /visuomenėje, bet ir pa- 
,aulyjfe.

Tai•iau Chamberlainas su 
Lloy George patarimais ir 
reikalavimais nesiskaitė.

Chamberlainas neapkentė 
Tarybų Sąjungos, taip, kaip, 
sakysime, lietuviškas Grigai
tis. Užuot ėjus išvien su Tary-

Sąjunga, Chamberlainas
(Tąsa 5-me pusi.)

by

GRAIKŲ KARALIUS ŽADA Naciai Nužudė Sovietų Pa
NEGRĮŽTI PRIEŠ GY 

VENTOJŲ VALIA
London. — Anglijai ra

ginant, emigracinis Graiki
jos karalius Jurgis II pa
skyrė graikų arkivyskupą 
Damaskinos’ą kaip kara
liaus pavaduotoją. Savo pa
reiškime jis dar pirmąsyk 
pasižadėjo negrįžt į Graiki
jos sostą, jeigu jos gyvento
jai nepašauks jo per laisvus 
balsavimus. .

Damaskinos, Graikijos so- 
stamiesčio Athenų arkivys
kupas, žinomas hitlerinin
kų priešas, dabar stengiasi 
sudaryt naują ministeriu

kabinetą vietoj premjero 
Papandreou kabineto. Ang
lija iki šiol rėmė Papan
dreou, bet graikų Tautos 
vadavimo frontas su savo 
Elas partizanais laikė Pa
pandreou karalius grąžini
mo įrankiu ir vedė kovą 
prieš jį.

Athenai. — Premjeras 
Papandreou pasitraukė su 
visu savo ministeriu kabi
netu. Arkivyskupas Damas- 
kinos priėmė prisieką kaip 
karaliaus pavaduotojas.

Demokr. Vengry Valdži a Paskelbė Kary Naciam
Washington. — Maskva 

pranešė, kad neseniai įsi
kūrusi demokratinė Vengri
jos valdžia paskelbė Vokie
tijai karą ir pasižada išvien1 
su Sovietais ir kitomis 
Jungt. Tautomis kovoti iki 
galutino nacių sumušimo.

Šią valdžią išrinko laikina
sis tautinis vengrų seimas. 
Jos premjeras yra genero
las Bela Miklos, o laikinoji 
sostinė Debrecen miestas.

Tebeina kova tarp anglų 
ir graikų partizanų.

Menkai Ginkluoti Francijos 
Partizanai Sulaiko 100,000 

Nacių Vakariniame Pajūryje
Francijos partizanai 

laiko apie 100,000 vokieciū 
karių, užsilikusių vakari
niame pajūryje, ypač Lo- 
rient, Bordeaux ir kitų uo
stų apylinkėse. Tuos nacius 
suturi tik partizanai, kurių 
dauguma neturi jokių gink
lų. O Anglijai reikalaujant,

SU laikinoji Francijos valdžia 
buvo įsakius partizanams 
nusiginkluoti.

Jeigu partizanai būtų pa
sidavę įsakymui, tai nacių 
armija iš to užmiršto fron
to galėtų vėl plėšti Franci- 
ją ir pulti amerikiečių ir an
glų užnugarį.

Rekrutuojama 200,000 DU OFICIERIAI IR 200
Francūzy; Tikimasi 

Amerikos Ginklų
KAREIVIU VOGĖ AR

MIJOS CIGARETUS

siuntinius; Apsupti Naciai 
Užtat Urmu Naikinami

London. — Sovietų ko
manda pasiuntė du savo o- 
ficierius su baltomis pa
liaubų vėliavomis šildyti, 
kad pasiduotų apie 100,000 
vokiečių ir vengrų karių, 
apsuptų Vengrijos sostinėje 
Budapešte. Naciai nužudė 
pasiuntinius. Tad Raudono
ji Armija pradėjo be gai
lesčio naikint apsuptuosius 
skystųjų liepsnų švirkštu-

vais, ugnim iš kanuolių ir 
visų pabūklų. Per dieną So
vietai užėmė 300 miesto 
blokų ir Budapešto apylin
kėj suėmė 5,390 apsuptų 
priešų. Du trečdaliai vaka
rinės Budapešto pusės jau 
Raudonosios Armijos ran
kose.

Į rytinę Budapešto pusę 
raudonarmiečiai įsiveržė 

virš dviejų mylių. 

PASKUTINIS PARAGINIMAS

AMERIKIEČIAI IŠDAUŽĖ 
PRIEŠŲ ATAKAS; UŽĖMĖ 

ROCHEFORTĄ (IR KT.
Paryžius. — Gen. Patto- 

no komanduojama, Trečioji 
Amerikos armija ištaškė 
dvi įnirtusias vokiečių ata
kas prieš amerikiečių įva
rytą kylį Bastogne srityje. 
Toliau į vakarus ši armija 
atgriebė nuo priešų Libra- 
mont miestą ir užėmė Mar- 
vie. Tuo tarpu Pirmoji A-

merikos aVmija, smogdama 
naciams iš šiaurvakarių per 
žiaurius mūšius atėmė iš 
priešų Rochefort mieštą, 
vakariniame vokiečių įsi
veržimo smailgalyje ir viso 
nubloškė nacius 7 mylias 
atgal. Pirmosios armijos 
jankiai taip pat sunaikino 
nacius apsuptus prie Grand- 

i’menil. ( •

Paryžius. — Laikinojo 
Francijos prezidento, gene
rolo de Gaulle ministeriu 
kabinetas nutarė pašaukt 
kariuomenėn šiemet dar 
200,000 vyrų nuo 20 iki 21 
metų amžiaus. Juos rekru- 
tuot paakstino pastarasis 
vokiečių ofensyvas, paro
dęs, jog naciai turi dar ga
na daug jągų ir gali daryti 
panaujintų žygių į Franci ją.

Jungtim Valstijos ir An
glija turės parūpinti ginklų 
tiem Francijos kariam, 
nors tai ir sunku būsią. Žy
mėtina, jog dar prastai te
bėra ginkluota ir veikiančio
ji francūzų armija, atsižy
mėjusi žygiais prieš vokie
čius pietiniai-vakariniame 
Francijos fronte.

Paryžius. — Karinė ame
rikiečių vyriausybė suėmė 
du jankių ofįcierius ir 200 
kareivių už tai, kad jie vo
gė siunčiamus kariuomenei 
cigaretus. Suimtieji prisipa
žino.

Juodajam marketui par
davinėdami vogtus cigare
tus, jie pasipelnė daugiau 
kaip 200 tūkstančių dolerių. 
Už amerikinių cigaretų pa
kelį Paryžiuje buvo moka
ma po du dolerius.

Minimi oficieriai ir ka
reiviai armijos trekais iš
vežiodavo vogtus cigaretus 
ir kitus kariuomenės daly
kus. Jiem gręsia kalėjimas 
po 2 iki 5 metų. Tarp vagių 
yra keletas čikagiškių ra- 
ketierių.

Jau pradėjome smarkiai ruošti Aštuntąjį Siuntinį 
dovanų Lietuvos žmonėms. Su šiuomi siuntiniu išeis 
ir kalėdinės dovanos Lietuvos vaikams. Norime, kad 
Aštuntasis Siuntinys būtų gatavas ir išeitų apie vidurį 
šio mėnesio.

Todėl raginame visus, kurie norite, kad jūsų dovanos 
išeitų su Aštuntuoju Siuntiniu, siųsti tuojau Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komiteto Centran. Komiteto skyriai, 
kurie turite surinktų drapanų, čeverykų bei vaikams do
vanų, be delsimo siųskite Centran. Žinote, kad ima 
laiko Centrą pasiekti, o čia daiktus reikia sutvarkyti, 
sudėti į medinius baksus bei į pundus, kas irgi ima ne
mažai laiko. Jau žinote, kad visas darbas atliekamas 
savanoriai, nemokamai, tiktai vakarais. Taigi, Komiteto 

nariams ir jų talkininkam brooklyniečiąm susiverčia 
be galo daug darbo į pabaigą siuntinio ruošimo. Jūs la
bai daug pagelbėsite Komitetui, jeigu nelaikysite pas 
save daiktų, o siųsite Centran taip greitai, kaip tik 
surenkate nuo žmonių ir sutvarkote.

Džiugu, kad dabar jau Centran ateina daug geriau 
paruoštos drapanos. Iš kai kurių vietų ateina visai ga
tavai sutvarkytos — išvalytos, sutaisytoj, surūšiuotos. 
Tačiau ne iš visur. Ypatingai mes turime problemą su 
drapanų taisymu. Centre turime šimtus kavalkų, kurių 
negalime siųsti, nes reikalingos geroko taisymo. O pa
taisyti drapanas labai lengvai galėtų jų aukotojai, bei 
ant vietos komitetų sudaryta talka. Pataisyti keletą 
drapanų ant vietos, nėra sunkus darbas. Bet kai iš visų 
kolonijų suplaukia Centran jų šimtai, tai jau pasidaro 
nenugalima problema. Todėl nuoširdžiausiai prašome 
aukotojus ir komitetus pasistengti ant vietos drapanas 
pataisyti.

Tas pats su čeverykais. Būkite tokie geri ir čevery- 
kus suriškite poromis. Taipgi nesiųskite purvinų čeve
rykų — jau bent nepatingėkite ant vietos nušluostyti! 
Irgi nesunku surišti poromis bei nuvalyti ant vietos 
keletą čeverykų, bet kai suplaukia Centran tūkstančiai 
porų, pasidaro milžiniškas darbas.

Tikimės, jog visi atkreipsite dėmesį į šį mūsų para
ginimą bei pranešimą. Iš anksto ačiū visiems.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R.W.R.
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Liublino Lenkų Komitetas — Laikinoji Valdžia
London. — Lenkų Komi

tetai Tautai Vaduoti su sa
vo centru Liubline pasi
skelbė laikinąja Lenkijos 
valdžia. Jos prezidentu ta
po Boleslavas Berut, prem
jeru — Ed. Osubka-Morav- 
ski, vice premjerais —Vlad. 
Gomolka, Lenkų Komunistų 
Darbininkų Partijos sekre
torius, ir Stanislovas Ja-

nuš, Valstiečių Partijos vi- 
ice-pirmininkas; krašto gy
nimo ministeriu — gen. M. 
;Rola Zymierski. Žinių mini- 
; steriu paskirtas Socialistų 
Partijos sekretorius Stefan 
Matuševski; finansų ir vie
nųjų darbų ministeriais ta- 
(po socialistai Konstantas 
j Dombrovski ir Viktoras 
Trojanovski ir k t.

Jungtines Valstijos Stipriai 
Protestuoja^ kad Vokiečiai 

Žudo Jankius Belaisvius
Washington. — Amerikos;ir oficierių; bet 15 jų iŠtrū- 

valstytyes departmental kuo 
stipriausiai užprotestavo, 
kad naciai sušaudė 115 su
imtų amerikiečių ties Mal- 
medy, Belgijoj. Protestas 
pasiųstas per Šveicariją Vo
kietijai.

Vokiečiai ten buvo suė
mę 130 Amerikos kareivių

ko ir liudijo apie šią nacių 
nedorybę.

Pirmiau buvo pranešta, 
jog naciai žudo amerikie
čius belaisvius tuo tikslu, 
kad galėtų karinėmis jų uni
formomis perrengti savo 
šnipus ir sabotažninkus 
siunčiamus antrapus ame
rikiečių linijų.

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, Bayonne .......
ALDLD 2 kp. So. Boston....................
J. Kazlauskas, Hartford ....................
S. Kuzmickas, Shenandoah ................
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh....... . ..
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PATR1J0TAI GREITAI 
APSIDIRBA SU FRAN

CUOS IŠDAVIKAIS
Paryžius. — Buvo nutei

stas mirti Alet miesto ma
joras Marcei Farge, buvęs 
nacių bendradarbis, bet ge
nerolo de Gaulle valdžia a- 
tidėjo bausmės įvykdymą. 
Tad patrijotų jninia užpuo
lė ir išlaužė kalėjimą, kad 
išdaviką tuojau nubaustų. 
Bet jis buvo slaptai perkel
tas kitur. Tad patrijotai pa
ėmė ir sušaudė keturis ki
tus nusmerktus mirti vokie
čių bendradarbius, kuriuos 
rado šiame kalėjime.

Bourget mieste, vidurinė
je Franci joje, minia išplėšė 
iš kalėjimo' ir užmušė du 
nusmerktus mirti asmenis, 
kurių bausmė buvo atidėta.

Stalingrado Veteranai ir 
Tankai Šturmuoja Vo

kiečius Budapešte
London. — Priekyje kitų 

raudonarmiečių, veteranai 
Stalingrado pergalės štur
muoja vokiečius ir vengrus 
Budapešte, Vengrijos sor 
tamiestyje. Mūšiuose v 
kia ir senieji sov 
tankai, kurie buvo ap 
ti kautynėse dėl Sta. 
do.

Berlyno radijas sak 
Budapešte siaučia tok 
tūžę mūšiai, kokių dar 
kur nebuvo-po kovos J 
lingrade.

Didi Traukinių Ni ’ 
• Ogden, Utah.— Su> 
dviem traukiniam į 
kitą, tapo užmušta b 
keleivių; sužeista 1(

JUODRANKIŠKI PLĖŠIKAI LIETUVOJE-VOKIEČIAI IR JŲ SĄMOKSLĄ
Rašo Girinis:
Kai vokiečių vadai Lietu

voj grobė dvarus, dailės da
lykus ir kitas brangenybes, 
tai eiliniai naciai plėšė kai
miečius namie ir keliuose, ir 
grobė maisto produktus 
turgavietėse. Paštai buvo 
užgrūsti bunduliais 4- vo-

kiečiai siuntė grobius savo 
šeimoms.

Buvo atidaryta krautu
vės, pardavinėjančios vien 
išplėštus dalykus, ir tiktai 
vokiečiams, kaip skelbė tų 
krautuvių iškabos. Bet 
krautuvėse reikėjo daiktus 
pirkti, o naciams geriau pa-

tiko nemokamai viską gau
ti.

Sąmokslai dėl Kyšių
Nacių Gestapo policijos 

agentai surašė turtinges
nius bei pasiturinčius žmo
nes ir klastingai sudarė į- 
vairius kaltinimus prieš 
juos, žiūrint kiek kyšių ti

kėjosi iš kurio žmogaus iš
veržti. Jei naciai matė, kad 
mažai paparko tegalės iš
gauti, tai kaltino žmogų už 
trukšmo kėlimą. Jeigu buvo 
vilties daug išveržti, tai jie 
primetė žmogui partizanų 
slėpimą, už ką gręsė mir
ties bausmė.

Tariamąjį nusikaltėlį na-j P? 
ciai suimdavo ir praneš ’* !’ 
vo jo šeimai, kiek pi 
reikalaujama už jo p* 
mą. Išpirkinr 
nustatyta nuo 
gų sumos 
mus ik’ 
už d
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Pradedant Naujuosius Metus
Nesame pranašais ir jais būti vengia

me, tačiau mums atrodo, kad šiais me
tais hitlerinė Vokietija turės būti nuga
lėta ir Europoje taika pravesta.

Mums taipgi atrodo, kad išlaisvintuo
se Ehropos kraštuose, po apverktinų į- 
vykių Graikijoje, turės būti leista pa
tiems žmonėms tarti žodis savo. viduji
nių santvarkų ir valdžių klausimais. Šis, 
pagaliau, dalykas nėra naujas: tai Te
herano tarimas, ir jeigu jis Graikijoje 
buvo sulaužytas, tai dėl to» atsakominga 
tėra tik viena Teherano konferencijos 
dalyvė, Anglijos vyriausybė.

Šitie tai yra du patys svarbiausieji 
klausimai ir nors jie yra “europiniai” 
klausimai, tačiau jie paliečia kiekvieną 
amerikietį ir kiekvieną žmogų, nepaisant, 
kur jis gyvena.

Mums taipgi atrodo, kad šiais metais 
įvykstančioji tarptautinių organizuotų 
darbininkų (unijistų) konferencija Lon
done turės duoti apčiuopiamų rezultatų 
tuo supratimu, kad joje bus pagrįsti pa
grindai naujai Tarptautinei, naujai pa
saulinei organizuotų darbininkų organi
zacijai.

Kiek tai liečia mūsų kraštą, mums at
rodo, jog sunkumai, atnešti karo, neiš
nyks taip greit, kaip mes norim, nes, nu
galėjus hitlerinę Vokietiją, pasiliks dar 
Japonija, kurią vargiai mes šiemet nuga
lėsime.

Tolydžio visokį izoliacininkai, visoki 
reakcininkai, kuriems buvo užduotas di
delis smūgis praeitais metais prezidenti
niuose rinkimuose, nenuleis savo spar
nų, bet purkštaus ir rėkaus kiek drūti, 
kovodami prieš prez. Roosevelto karinę 
programą, jai kenkdami.

Todėl, pradėdami naujuosius metus, 
mes neprivalome pasidaryti perdideliais 
nei optimistais, neigi pesimistais; laiky
kimės vidurio. Supraskime, kad prieš 
mūsų akis stovi dideli uždaviniai: karas 
laimėti, taiką pasaulyj įvykinti, ir gra
žesnis, laimingesnis gyvenimas čia pat 
užtikrinti visiems dirbantiesiems žmo
nėms!

LDS Organas Už Suvažiavimą
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas Tiesa (1945 m. sausio 1 d.) ra
šo:

Pažangiųjų lietuvių spaudoj ir orga
nizacijose šiuo metu keliamas klausi
mas apie, šaukimą antrojo Amerikos 
lietuvių suvažiavimo.

Argumentai už suvažiavimą, atro
do, gana stiprūs. Su jais, todėl, tenka 
gana rimtai skaitytis.

1. Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mas, įvykęs gruodžio 17-18, New Yor
ke, nusitarė, jog sekantis panašus su
važiavimas reikėtų šaukti tada, kai 
Lietuva bus išlaisvinta. Dabar Lietu
va, apart Klaipėdos ir Mažosios Lie
tuvos, jau išlaisvinta.

2. Šiuo metu Lietuvai reikalinga 
skubiausia pagelba, o pas mus ameri
kiečius šelpimo darbas dar nėra apvie- 
nytas. Suvažiavimas galėtų ir tuo klau
simu pasisakyti.

3. Nacių nuteriotos Lietuvos atsta
tymo klausimas taipgi Amerikos lietu
vius gana rimtai paliečia.

4. Amerikos lietuvių apvienijimas, 
kad efektingiau prisidėti prie nacių ir 
japonų sumušimo, ir pastovios taikos 
palaikymo, taipgi gana rimtas daly
kas.

. . Suvažiavime gali kilti dar ir kitų 
svarbių klausimų.

Kai kurie veikėjai jau siūlo suva
žiavimui laiką ir vietas. Šis suvažiavi
mas numatoma šaukti apie sekančio 
birželio vidurį, New Yorke, Chicagoje 
ar Pittsburghe.

LDS kuopos ir apskričiai turėtų tuo 
klausimu pasisakyti.

Mes Pradėjome Kontr-Ataką
Nežinome, kaip toliau bus, bet šiuos 

žodžius rašant, (gruodžio 30 d.) mūsų 
jėgos Vakarų fronte pradėjo kirsti vo
kiečiams didelius smūgius, pradėjo kontr
atakuoti. Tai yra žinios, gerai nutei
kiančios kiekvieną.

Mūsų vyriausias komandierius gen. 
Eisenhower kadaise, kai vokiečiai pra
dėjo kontr-ofensyvą, sakė, jog tas viskas 
jiems neišeis į sveikatą, jog mes ne tik 
atmušime vokiečių puolimus, bet juos su
mušime. Šie žygiai patvirtina vyriausio
jo komanduotojo žodį.

Labai Svarbi Kalba
Praeitos savaitės Laisvėje buvo spaus

dinta (tęsiniais) tarybinės Lietuvos pre
zidento Justo Paleckio kalba. Nežinome, 
ar visi skaitytojai ją perskaitė. Kurie 
to nepadarė, — daug nustojo, nes ši kal
ba labai turininga ir istoriniai svarbi. 
Ji sakyta išlaisvintoje Lietuvos sostinė
je Vilniuje. Joje tarybinės Lietuvos pre
zidentas padarė išsamią apžvalgą viso 
to," ką Lietuva iškentė, būdama vokiečių 
okupacijoje, ir kas Lietuvos liaudies lau
kia dabar.

Kurie skaitytojai taupo Laisvės nume
rius, ir jei dar Paleckio kalbos nėra per
skaitę, turėtų pasiimti ir atydžiai per
skaityti. • -Wl!

Lietuvių Darbininkų Susivieniji- 
mas 1945 Metais

Žengdamas per 1945 me- nariams duoklių pakėlimas 
akstį, Lietuvių Darbi- 

Susivienijimas jau- 
^ajus ir tvirtas. Be to, 
tčiasi išdidus, nes šiais 

,»s jis oficialiai švęs sa- 
.5-kos metų, gyvavimo

— nežinomas dalykas. Jis 
jaučiasi galėsiąs išgyventi 
karo audras laimingai.

Taip, gerbiamoji Ameri
kos lietuvių visuomenė, Lie
tuvių Darbininkų Susi vie j i-

reikšti savo nuoširdžią pa
dėką dienraščiams Laisvei 
ir Vilniai už tai, kad praei
taisiais metais, kaip ir per 
15-ką metų, šitiedu dienraš
čiai visuomet gražiai mus 
parėmė brolišku žodžiu.

aktį!
žmogus, sulaukęs 15-kos 
ų amžiaus, vos pradeda 
ugusiojo gyvenimą.
;etuvių Darbininkų Su- 

jimas, minėdamas sa- 
kos metų amžiaus su- 
jaučiasi tvirtas, kaip 

. vyras, — jis jaučiasi 
ipresnis už savo kai- 

turinčius po virš 
amžiaus!/ 
M Lietuvių Dar- 

‘v'as nesi- 
'Jy-

mas šiemet mini 15-kos me
tų savo gyvavimo jubilėjų!

Kiekvienas LDS narys, 
kiekviena LDS kuopa, kiek
vienas LDS apskritys kvie
čiamas nepraleisti tos gra
žios progos, — kviečiamas 
paminėti savo Susivienijimo 
gimtadienį! O pažangioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė, kuri ligi šiol dar nesusi
domėjo LDS, privalo at
kreipti į jį savo dėmesio!

Dabar LDS tęsia savo Ju- 
Ųilėjinį Vajų, per kurį kiek- 

;enam aplikantui yra žy- 
palengvintos įstojimo 
os. Mes trokštame, kad 

norįs būti LDS 
jomis pasi
etų mūsų

i pa-

‘ Laisvė ir Vilnis nuolat 
turėjo atviras savo skiltis 
raštams apie Susivienijimą. 
Šitiedu dienraščiai nuolat 
atrėmė visokių mūsų priešų 
puolimus ant LDS.

Todėl, tegyvuoja Laisvė ir 
Vilnis! Mes puikiai žinome, 
įog ir ateityje abu dienraš
čiai mums talkininkaus, 
kaip praeityje!

Žengiant į naujuosius me
tus, aš, varde LDS Centro 
Valdybos, tariu: laimin
giausių naujų metų abiem 
dienraščio redakcijom ir jų 
skaitytojam!

Tegyvuoja šiais 1945 me
tais visuotina- Jungtinių 
Tautų pergalė!

Rojus Mizara, 
LDS. Prezidentas.

San Diego, Calif., net šeši šimtai Amerikos Darbo Fe
deracijos nariu yra davę po keturias ar daugiau pus- 
kvortes kraujo. Generolas Evans (dešinėje), vardu ar
mijos, išreiškė jiems nuoširdžiausią padėką.

Kas Ką Rašo ir Sako
POETAS APIE TARYBŲ 

SĄJUNGA
Anglijos poetas lauriatas, 

John Mansfield, jau 69 me
tų amžiaus. Jis turėjo pasi
kalbėjimą su Associate^ 
Press žinių agentūros ko
respondentu apie karą ir a- 
pie pokarinį pasaulį.

“Kaip atrodo, tai Rusija 
yra pasiryžus, kad kito eu
ropinio karo nebebūtų”, sa
ko Mansfield, “kad nesuval
domas troškimas užkariau
ti svetimus kraštus nebeiš
spruktų iš rankų.

“Rusija iš šio karo išeis 
triumfališkai, žinodama, 
kad jos politine santvarka 
gali atsilaikyti beveik prieš 
bet kokį sukrėtimą ir žino
dama, kad jinai faktinai iš
gelbėjo Europą.”

Poetas bijąs tik vieno da
lyko, būtent, kad po karo 
“visos europinės tautos —

bus per daug pavargusios, 
kaip kad jos buvo po perei
to karo, daryti tai, kas rei
kalinga taikos palaikymui.

“Tautos norės verčiau il
sėtis, negu grumtis > su tai
kos problemomis drąsiai ir 
energingai. Tuo tarpu veik
lūs niekšai mokės greitai 
pasinaudoti proga, kaip kad 
jie naudojosi po pereito ka
ro.”

Poetes Mansfield am
žiaus spaudimui nepasiduo
da. Jis verčia Homerio “Ri
jadą” ir parašė knygą apie 
Londono sveikatos aptarna- 
vima karo metu.
PRAŠO PINIGŲ PALAI

KYMUI HITLERINĖS
PROPAGANDOS CENTRO

Amerikos Lietuvių Tary
ba pasitiko naujus metus su 
dideliu pareiškimu. Grigai
tis ir Šimutis, jaučiasi užsi-, 
tarnavę greitoj ateityje iš 
gerosios visuomenės gauti 
nė daugiau, nė mažiau, kaip 
52 tūkstančiu dolerių!

Kam<tolda krūva pinigų 
reikalinga? Jie atsako:

“Informacijos Centro dar
bams plėsti ir kitieips rei
kalams Amerikos Lietuvių
Taryba nutarė sukelti $52,- 
000 fondą.” Betgi, tasai In
formacijų Centras jau spė
jo išgarsėti kaipo juodašim
tiškos hitlerinės propagan
dos biuras. . Tarybos čyfai 
jaučia, kad visuomenė šiai 
apgavystei pinigų gali ne
duoti. Tad ten pat šaukia: 
“Prašome visus aukoti, kiek 
kas išgali, Lietuvos lais
vei.”

Vienam1 sakinyje “Centro 
darbams plėsti”, kitame — 
“Lietuvos laisvei.” Monai 
ant monų.

Nesinori tikėti, kad Ame
rikos lietuvių visuomenė 
jiems skubintųsi su 52 tūk
stančiais dolerių. Jau keli 
mėnesiai, kaip tas ■ tarimas 
padarytas ir vajus veda
mas. Bet iki šiol niekur at-

skaitos nebuvo, kiek surin
ko ir išleido. Arba mažai 
tesurinko, arba taip išleido, 
kad nedrįsta visuomenei pa
rodyti. Vienaip ar kitaip, 
Taryba bijo išeiti viešumon 
bijo tos visuomenės, iš 
rios prašo aukų.

ku-

DAR APIE TUOS 
PABĖGĖLIUS

“Seniai buvo žinoma, kad 
Vokietijos vyriausybė padė
jo Baltijos kvislingamš pa
bėgti švedijon. Pereitą šeš
tadienį Karaliaučiaus radi
jas pranešė, kad vokiečių 
U-laivai saugojo kvislingų 
transportus skersai Baltijos 
jūrą. Keliais atvejais pabė
gėliai buvo aprūpinti mais
tu.”

Tai, žinoma, natūralūs 
dalykas, kąd Hitleris gelb
sti hitlerininkus ir kvislin- 
gus. Viena, jie jam darba-y 
vosi, antra — jie reikalin-/ 
gi Švedijoje hitlerinei pro
pagandai. Tik atsiminkime, 
kiek šitie kriminalistai pri\ 
rašo iš Švedijos Amerikos 
lietuviškai p r o h i tlerinei 
spaudai. Vadinasi, Hitlerio 
pagalba jiems pasprukti iš 
Lietuvos pilnai apsimokėjo.

Tačiau Naujienos, kurios 
taip karštai ir greitai lietu
viškų kriminalistų hitlerinę 
propagandą iš Švedijos 
spausdina savo špaltose, 
šaukia: “Tai biaurus melas. 
Kaip iš vokiečių pusės lie
tuviai ir latviai turėjo dau
giausia bėdos, norėdami pa
siekti Švediją”.

Girdi, “vokiečiai keršijo 
lietuviams ir latviams už 
tai, kad jie atsisakė imti 
ginklą ir padėti Hitlerio ar
mijoms.” (N., gr. 23).

Betgi tie lietuviai iš Lie
tuvos ir Latvijos nė nebė
go. Aišku, kurie kovojo 
prieš vokiečius, tie laukė 
Raudonosios Armijos atei
nant ir iš vokiečių išlaisvi
nant. Tiems lietuviams ir 
latviams, tiesa, hitlerinin-

Betgi “Ny Dag”| aiškiai 
sako, kad “Vokietijos vy
riausybė padėjo Baltijos
kvislingams pabėgti Šve
dijon.” Nejaugi Naujienos 
nenori daryti skirtumo tar
pe dorų lietuvių ir latvių ir 
kvislingų? Nejaugi jos vi- 

!sus Baltijos kraštų žmones 
skaito kvislingais?

Kvislingai yra tie; kaip 
Kubiliūnas, Ramanauskas, 
Plechavičius, kurie šuniškai 
Hitleriui tarnavo ir padėjo 
hitlerininkam smaugti Bal
tijos kraštų žmones. Tai ši
tiems kriminalistams Vo
kietijos vyriausybė ir padė
jo pasprukti Švedijon. Tai 
šitie juodašimčiai dabar ra
šinėju “Informacijų Cent
rui” ir klerikalų, menševi
kų ir smetonininkų laikraš
čiams: Aišku, kad jiems už 
tą bendradarbiavimą labai 
gražiai Hitleris apmoka.

Pradedant 1945 Metus (
Pasikalbėjimas su Lietuvių literatūros Draugijos Nariaii
Beveik nė nepastebėjome, kaip praslinko 1944 metai. 

Įžengiame į 1945 metus. Prasideda nauji darbai. Vėl gal\ 
vojame ir planuojame. s

Šiemet Lietuvių Literatūros Draugijai jubiliejiniai me-? 
tai. Mūsų Draugija jau 30 metų amžiaus. Centralinis Koį 
mitetas yra nutaręs tą svarbų Draugijos gyvenime įvykį 
garsiai atžymėti. Norime, kad Draugija nariais paaug-\ 
tų. Skelbiame jubiliejinį vajų. Turime gauti nors tūks-' 
tantį naujų narių! Naujiems nariams duosime senųjų/ 
laidų knygų dovanomis.

Šių metų knygą taip pat bandysime išleisti dar pava
sarį. Šių metų žurnalo ^Šviesos” pirmas numeris išeis 64 
puslapių. Supažindinimui lietuvių su mūsų Draugijoj 
darbais ir tikslais išleidžiame informacinę brošiūrai^. 
Mūsų Draugijos moterų sekcija išleidžia brošiūrą apie 
lietuvių tautos karžygę Marytę Melnikaitę. Šiemet būti
nai turime įsteigti Centralinį Archyvą.

Tokius turime planus ir norus. Šiais metais norime įra
šyti į mūsų Draugijos istoriją dar vieną gražų ir prakil
nų lapą.

Bet Centralinio Komiteto dideli planai ir gražūs norai 
pasiliks ant popieros, jeigu jais nepersiims visa organi
zacija. Jubiliejinis vajus neduos tūkstančio naujų narių, 
jeigu nariai, kuopos ir veikėjai nestos darban. Literatū
ros leidimo programa nebus išpildyta, jeigu Centras ne
turės finansinio ištekliaus.
. Todėl nuoširdžiai prašome visus narius tais reikalais 
rūpintis. ,...;

Kuris narys prirašys daugiausia naujų narių?
Kuri kuopa gaus daugiausia naujų narių?
Kuri kuopa pirmiausia išrinks iš visų narių duokles ir 

pateks į garbės surašą?
Kuri kuopa daugiausia parems Centrą finansiškai, ar 

is iždo aukomis, ar parengimų pelnu?
Kuris narys nepaskupės paaukoti Centrui dėl išleidi

mo knygos, brošiūros ir padidintos “šviesos” dolerį kitą?
Šitie tie klausimai, į kuriuos prašoma kiekviena kuopa, 

kiekvienas veikėjas, kiekvienas narys atsakyti.
Aš žinau, kiek daug darbo į mūsų organizacijos vei

kimą įdeda kuopų ir apskričių viršininkai ir veikėjai. Už 
tai jūs, draugai ir draugės/ negaunate jokio finansinio 
atlyginimo. 1944 metais jūs veikėte gerai. Centralinis Ko
mitetas vardu visos Draugijos taria jums nuoširdžiausią 
padėką.

Tokį pat ir dar didesnį veiklumą parodykime ir 1945 
metais.
< Mūsų Draugija yra dalis visos pažangiosios žmonijos, 
kuri šiandien veda mirtiną kovą su mirtinuoju priešu. 
Mes turime nesigailėti nieko šio krašto karo pastangoms. 
Mes turime dar daugiau suteikti pagalbos karo nunioko
tos Lietuvos žmonėms. Nei pasilsėti, nei pavargti dabar 
ne laikas! O tuo pasekmingesni būsime savo darbuose, 

''kuo stipresnė ir veiklesnė bus mūsų Draugija.
Todėl rūpinkimės jos reikalais. Tuojau pasimokėkite 

savo narines duokles. Tuojau jieškokite jai naujų ųąrių. 
Tuojau, pagal išgalę, paaukokite Centran dėl pravedimo 
gyveniman pilnai visos pasibrėžtos literatūros leidimo 
programos.

Rašant šiuos žodžius, man galvon stuktelėjo mintis: gal 
nors pradžiai reikia duoti nors menkutį nariams pavyz
dį. Todėl aukoju $10: penki doleriai LLD literatūros lei
dimui ir penki doleriai Centralinio Archyvo įsteigimui. 
Duokles už 1945 metus jau pasimokėjome pirmosios kuo
pos gruodžio mėnesio susirinkime. Mačiau, kad susirin
kime visa eilė kuopos narių atliko tą organizac. pareigą.

Greitas narinių duoklių pasimokėjimas ir paaukoji
mas dolerio kito pagelbės Centraliniam Komitetui pasek
mingai pravesti gyveniman visą jubiliejinę Draugijas 
programą.

Prašome ir raginame visus narius tatai padaryti.
A. BIMBA,

L. L. D. Pirmininkas.

FRAKCIJA PRAŠO LEND- : SVARSTOMA TAIKOS SĄLY- 
LEASE PASKOLŲ GOS VENGRIJAI

Washington. — Franci jos j . London g r. 29. - Neofi-
ministeias Jean Monnet pra- c’a^a* pranešama, kad di- 
nešė, kad jo šalis yra pasi- džiųjų talkininkų atstovai 
ryžusi dirbti, gaminti ir ko-..svars^° taikos sąlygas Ven- 
voti, bet jai reikia paspir- l griJai- Suprantama, kad 
ties iš Jungtinių Valstijų I Raudonoji Armija neužilgo 

Užims visą tą kraštą.Lend-Lease (karinių pasko
lų) fondo. Už grynai civilio

Vakarų fronte kovoja 4 
sykius tiek amerikiečių 
kaip anglų.

vartojimo dalykus Francija 
užmokėtų Amerikai auksu 
ar kitais pripažintais ver
tingais pinigaiš, kaip sakė 
Monnet.

Vengrijos sostinėje Bu
dapešte Sovietų kariai tarp 
degančių namų puola vokie
čius ir vengrus ir ima vie
ną miesto bloką po kito.

Viso iki šiol buvo užmuš
ta 102,961 Amerikos karei
vis, be žinios dingo 5,762, 
nelaisvėn pakliuvo 59,165 ir 
sužeista 319,935.

Generolas R. M. Scobie, ki 
ris komanduoja anglų armij: 
Graikijos sostinėje Atėnuot 
prieš patrijotus.
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- TALKON 1LIETUVAI
Kleboniškiečiai Atgi j o Tėviškėje Apsilankius

Kleboniškiai (Kauno prie
miestis). Šis pakaunės kai
mas, dabar jau virtęs Kau
no priemiesčiu, iš seno gar
gėjo nepaprastai gražiomis 
apylinkėmis ir kaip gera 
kurortinė vieta.

Tačiau vokiški plėšikai 
neaplenkė ir šio kaimo, ne
padarę jame kelių vyrų 
medžioklių. Būdavo taip: 
atvažiuoja dideliu greičiu 
dengtas sunkvežimis ir su
stoja vidury kaimo. Staiga 
iš jo iššoka 10-12 vokiškų 
banditų ir pasipila į visas 
puses. Žinoma, kas suspė
ja, bėga kiek įmanydamas 
slėptis, o ką pagaudavo, tą 
išveždavo kasti apkasų ties 
Rumšiškėmis. Mat, iš vokie
čių pasakojimų buvo galima 
suprasti, kad jie Kauną 
smarkiai ginsią ir neati
duosiu. Tokiu būdu iš šio 
kaimo pagauti: Skorupskis, 
Kravnevičius, Jasionis, Le
onavičius, Obeliniai (tėvas 
ir sūnus) ir daug kitų, mo verkė, o kiti, išlindę iš 
Jiems teko pirmose fronto 
linijose kasti apkasus ties 
Rumšiškėmis. Tik vokie
čiams traukiantis į naujas 
pozicijas, daugeliui pasisekė 
pabėgti. Į bėgančius hitleri
ninkai šaudydavo be jokio 
įspėjimo.

Bet tikras siaubas šio 
kaimo gyventojams buvo 
pagelbinis vokiečių kariuo
menės batalionas. Šis bata
lionas apie 10 dienų kasė 
apkasus Kleboniškių, Vaiš- 
tariškių, Narepu ir Biruliš- 
kės kaimuose. Tie banditai 
buvo Kleboniškių ir kitu a- 
pylinkės kaimu pabaisa. 
Kiek jie atėmė iš valstiečių 

> arklių, karvių, kiaulių, kas 
besuskaitys! O pasipriešinti 
nė nemėgink. Štai, karta 
atimant iš kaimietės And- 
ruškevičienės arklį įsikišo 
jos kaimynas ir norėjo ark
lio neduoti. Už tai banditai

Daug vargo pridarė ir 
esesininkų šarvuočių dali
nys, kelias dienas stovėjęs 
Kleboniškių miškelyje. Jie 
atiminėjo karves, kiaules ir 
išnaikino beveik visas kaimo 
vištas.

Pats kaima, išskyrus van
dentraukio stotį, kurią vo
kiečiai pasitraukdami su
sprogdino, stačiai stebuk
lingu būdu nenukentėjo. E- 
santis tik už nepilno kilo
metro Lontainių kaimas 
daugumoje sudegė. Jį tyčia 
padegė vokiečiai.

Apskritai, vokiečiai prieš 
pasitraukdami buvo nepa
prastai akiplėšiški ir jų rei
kėdavo saugotis, kaip su
žvėrėjusių banditų. Atimi
nėjo laikrodėlius, drabužius 
ir kt. Užtat, kaip džiaugėsi 
gyventojai vieną ankstyvą 
rytą pamatę kitu Neries 
krantu pirmuosius žvalgy
binius raudonarmiečių dali
nius. Daugelis iš džiaugs-

Čia augta, 
tarybiniais 
Menu, kai 
verčiamas,

Lie-

slėptuvių, plaukė per Nerį 
pasveikinti savo išgelbėto
jų-

Aktyvūs šio kaimo gy
ventojai seni kovotojai V. 
Jasionis, Vainauskai ir kt. 
tuojau užmezgė ryšį su 
Raudonosios Armijos ka
riais. Gyventojai visomis iš
galėmis ir su džiaugsmu 
talkininkavo kariams tai
sant kelius, statant sugriau
tus tiltus ir kt.

Didelis nuostolis šiam 
kaimui yra netekimas seno 
kovotojo už žmogaus teises 
Vlado Vainausko, kuris ge
stapininkų buvo žiauriai 
nukankintas,, o jo duktė iš
vežta į Vokietijos vergovę.

D&bar gyvenimas įėjo i 
normalias vėžes. Kleboniš
kiečiai pirmiausia susirūpi
nę kuo greičiausiai atsta
tyti sugriautą vandentiekio 
stotį, kad galimai greites-

Ukmerge. Jaučiuosi lai
mingas. Po trejų metų pir
mą kartą važiuoju į mieląją 
ir gražiąją Ukmergę. Links
ma. Juk Ukmergė — tai 
mano tėviškė, 
mokytasi, čia 
metais dirbta, 
tėviškės ilgesio
okupantui tarybinėje 
tuvoje jau trečius metus 
žiauriai šeimininkaujant, 
taip pat važiavau į savąjį 
miestą. Važiaviau slapčia, 
bijodamas, kad nieks nepa
stebėtų, nieks nepažintų. 
Liūdna ir sunku buvo. Lyg 
laidotuvėse tada jaučiaus. O 
tai buvo mano tėviškės 
miestas. Pabuvau dieną pas 
tėvus, miestan nė kojos ne
keldamas, ir vėl išvažiavau. 
Išvažiuodamas įsidrąsinau 
ir drebančia širdimi, akimis 
rydamas taip mylimo ir taip 
savo miesto reginius perė
jau centrine gatve į stotį ir 
liūdnas vėl išvažiavau. Se
kančią dieną pas mano tė
vus atsilankė okupanto po
licija su paruoštais nutari
mais išvežti mane darbams 
į Vokietiją...

Dabar gi vėl gimtasis 
miestas išlaisvintas. Čia 
verda gyvenimas ir aš lais
vai niekieno nepersekioja
mas galiu jame pasirodyti.

ža iš griuvėsių surinktą ge
ležį, kurią taip pat naudo
ja gimnazijos atstatymui. 
Visi ' pluša, dirba, knita. 
Aktyviausias atstatymo tal
koj Ukmergės • komjauni
mas. Jų apkomo sekreto
rius, kol gimnaziją atsta
tys, pasidarys puikiu sta
tybininku. Jis jau dabar su
pranta apie pokostą, sucha- 
tyvą ir kitus dalykus. Ir ne 
tik supranta, bet ir suranda 
jų išdegintoj ir okupanto 
apgrobto j Ukmergėje. Net 
apdegusios stogų skardos ir 
tos panaudojamos statybai.

Sunkūs laikai praėjo. Tė
vynė kyla iš griuvėsių. Uk
mergė vėl atgyja ir man 
jau išvažiuojant viršum 
gimnazijos kilo į aukštį 
stogo griaučiai, kurių dar 
vakar nebuvo. O kirviai 
darbininkų statybininkų įr 
jaunų komjaunuolių ranko-

se pokšėjo ir skelbė Ukmer
gei apie tarybinių žmonių 
ryžtingumą ir valią.

Iki rugsėjo 1 d. Ukmer
gės gimnazija bus atstaty
ta.

Kalbuosi su LKP (b) aps
krities komiteto sekreto
riumi. Jo veide trys kovų 
metai taip pat padarė savo 
pėdsakų. Jame dar didesnė 
valia, dar didesnė jėga ir 
patyrimas slypi. Jis ramiai 
man pasakoja, kad visi už
daviniai, kuriuos ši diena jų 
miestui ir apskričiui duoda, 
yra ir bus laiku ir tvarkin
gai atlikti. Tiesa, žmonių 
mažiau, bet visi užgrūdinti 
trejų kovos metų, visi pui
kūs vyrai. Su tokiais tik 
dirbti.

Išvažiuoju laimingai. Uk
mergė lieka rūke tolumoj. 
Iš tolo nuo Vaitkuškio kal
no matyt 
mų stogų 
pokšėjimo 
Tačiau aš
tampa su 
tvinksėjimu.
Tuk...

Laiminga Ukmergė!
VZ Einoris.

atsistatančių na- 
griaučiai. Kirvių 
jau nebegirdėti, 

jį jaučiu. Jis su
mano širdies 
Tuk... Tuk...

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sudaryta Komisija Pamestam 
ir Be Šeimininkų Likusi apn 
Turtui Apskaityti ir Apsaugoti

Dėl karo sąlygų pamestam 
ir be šeimininkų likusiam pri
vačių asmenų, įstaigų, organi
zacijų ir įmonių turtui apskai
tyti ir apsaugoti Vilniaus mies
te, sutinkamai su Lietuvos 
TSR Liaudies Komisarų Tary
bos 1944 m. rugpjūčio mėn. 26 
dienos nutarimu, yra sudaryta 
speciali komisija su VMVK 
pirmininku drg. B. Leonu Pu
šiniu priešakyje, kuri jau pra
dėjo darbą.

Amatų Mokyklos Išvaduotose 
Tarybų Lietuvos Vietovėse
Išvaduotose Tarybų Lietuvos 

vietovėse ’Darbo Rezervų Val
dybos steigiamos šios mokyk
los: Ukmergėje viena metali
ninkų ir stalių mokykla. Pa
nevėžyje — viena metalinin- 
kų ir stalių mokykla ir viena 
siuvimo mokykla mergaitėms, 
Marijampolėje viena metali
ninkų ir stalių mokykla, Aly
tuje viena metalininkų ir stalių 
mokykla ir Kėdainiuose viena 
metalininkų ir stalių mokykla. 
Šiauliuose, Vilkaviškyj ir Rad

viliškyj buvusias amatų mo
kyklas besitraukiantieji vokie
čių grobikai sunaikino.

Likęs Be Šeimininkų Turtas 
Gali Būti Atiduotas Naudotis

Įmonėms, Įstaigoms ir 
Organizacijoms

Lietuvos TSR Liaudies Ko- 
misZ.v Tarybos nutarimu del 
karo sąlygų pamestas ir be 
šeimininkų likęs turtas, pada
rius jo apskaitą, gali būti per
duotas nemokamai arba par
duotas įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms, pagal tų įstai
gų motyvuotus pareiškimus. 
Privatiems piliečiams paimtas 
apskaiton ir apsaugon turtas 
nuosavybėn neduodamas, išski
riant tuos atvejus, kada jis 
grąžinamas atsiradusiems jo 
savininkams. Vilniaus mieste 
likusis . be šeimininkų turtas 
pirmoje eilėje numatom^ pa
gal pareiškimus perduoti nau
dotis ar pirkti nuosavybėn so
cialinėms kultūrinėms miesto 
įstaigoms, pav., ligoninėms, 
vaikų darželiams, vaikų na
mams, mokykloms, invalidų 
namams ir kitoms panašioms 
įstaigoms.

SENAS AMERIKIEČIŲ 
PAPROTYS

ii norėio vietoje nušauti. j — ’iai^“a
j ir sveiku vandeniu.

Gyventojai jau atlieka ir 
nustatytas grūdų, pieno ir 
mėsos prievolių normas, ku
rios yra palyginti žemos ir 
teisingai paskirstvtos. Kiek-

Negana to, nusivedus arklį, i 
atvyko apie 15 vyrų ir ap
supę kaimą ėmė jieškoti to 
jiems pasipriešinusio žmo
gaus, norėdami jį nušauti. 
Šiam pavyko pasprukti iš 
budeliu rankų tik pakeitus 
drabužius. “Nusikaltėlio” vienas supranta, kad reikia 
nesuradus, šie banditai i visaip remti tarybų valdžia 
smarkiai primušė jo 65 me-; ir Raudonąją Armija, ūž
tų tėvą ir 58 metų motiną, [tikrinusią ramų kūrybinį 
kuri nuo šautuvo buožės darbą Lietuvoje.
smūgių nualpo vietoje. J. Audrėnas.

Štai jau ir Ukmergė. Ei
nu gatve, širdis džiugiai 
plaka, žmonių skystoka. 
Prisimenu motinos pasako
jimą apie žiaurų vokiškųjų 
okupantų terorą, apie masi
nį žmonių šaudymą, apie 
kruvinas ir žiaurias sce
nas, vykusias mieste pirmo
mis okupantų siautėjimo 
dienomis. Ir aišku man, kur 
dingo iš gatvių bekrykštau- 
jąs jaunimas, kur prapuolė 
žmonės. Mylėjo jie savąją 
Ukmergę ir todėl priglaudė 
galvas Livonijos šiluose o- 
kupanto kulkos pakirsti ir 
žiauriai nukankinti.

lv.uris yra seniausias Amerikiečių paprotys?
P

Murmėjimas!
Seniai 1620 m. mes murmėjome prieš šaltąsias 

žiemas—ir sukūrėme Naująją Angliją. Mes murmėjo
me prieš karštąsias vasaras—ir sukūrėme Pietines 
valstijas.

Mes murmėjome prieš miškus—ir pavertėme juos 
vežimais ir tiltais ir namais. Mes murmėjome prieš 
Indėnų maišą—ir pagaminome iš jo kukurūzų duoną 
ir bourbon degtinę. Mes murmėjome prieš paštinį 
diližaną—ir pastatėme garvežį. Mes murmėjome 
prieš plaukimą aplink Horn iškyšulį—ir iškasėme 
Panamos Kanalą. Mes murmėjome prieš geltonąjį 
drugį—ir suradome gyduolę nuo jo.

J. Audrėnas.

Griuvėsiuose Kuriama Nauja Ateitis
“Ostlando” b-vei, kitaipZarasai. Zarasų apskritis 

nuo okupantų šeimininkavi- tariant, b-vei, kuri turėjo 
mo skaudžiai nukentėjo, tikslą kolonizuoti 
Bėgdami hitlerininkai nore- • ir iš lietuvio valstiečio at

imti žemę, Zarasų auskr. 
priklausė 23 ūkiai. Paskuti
nėmis savo viešpatavimo 
dienomis banditai vokiečiai 
inventorių išgrobstė, sunai
kino. Hitlerininkų paskirti 
ūkių valdytojai pasirodė esą 
paprasčiausios rūšies va
gys. Jie turėio išmokėti 
darbininkams atlvginima už 
darba. O iš tikrųjų valdiš
kus pinigus susidėio j kiše
nę ir išbėgo, kaip šuniukai, 
paskui savo ponus.

Visi “Ostlando” ūkiai da
bar paversti tarybiniais ū-

Lietuvą

jo pelenais ir griuvėsiais 
paversti šią vieną iš gra
žiausiųjų Tarybų Lietuvos 
vietų. '

Išdeginta ir sugriauta y- 
pač Salako, Dūkšto, Smal
vos, Degučių valsčiai. Aps
krityje dabar trūksta ark
lių apie 30%, kiaulių 90%, 
karvių 40 nuoš., o vištas vo
kiečiai išgaudė ir išpiovė 
beveik visiškai.

Vokiški banditai, Raudo
nosios Armijos mušami, ar
de ką tik galėjo. Lipniškių 
ir Kybartiškių dvaruose

Betgi ne visi žuvo. Štai 
komendantūra. Nors jau va
karas, bet prie jos jaunų 
Vyrų būrys linksmai klega. 
Jie eina į Raudonąją Armi
ją už tėvynės skriaudas o- 
kupantui atlyginti. Juos ly
di jų motinos, žmonos, sese
rys. Visų veidai linksmi, be 
rūpesčio.

Sutinku bendradarbį ap
skrities vykdomojo komite
to darbo skyriaus vedėją 
drg. Stankevičių. Okupan
tas jį laikė kalėjime, o Rau
donoji Armija jį iš kalėjimo 
išvadavo. Einame toliau. 
Pasakojame viens kitam a- 
pie išgyventą sunkmetį ir 
priespaudą. Apie draugus 
ir bendradarbius, grįžusius 
iš Tarybų Sąjungos gilumos. 
Sutinkame apskrities Vykd. 
K-to pirmininką drg. B. 
Goštautą. Jau vėlu, todėl 
pasisveikinę ir pasidalinę 
pirmaisiais įspūdžiais, ski
riamės. Laiminga tarybinė 
Ukmergė, turėdama vėl sa
vus tarybinius organus.

Mes tebemurmame.
Armijoj, laivyne, oro jėgose—mes murmame. Vo

kiečiai vadina mus “Aš noriu namo grįžti” kareiviais. 
Jie turi tiesos. Mes tikrai norime namo grįžti—namo 
į geriausią pasaulio šalį, štai kodėl mes uoliai kovo
jame. Kovojame iy murmame. Paimame Romą ir 
Aacheną ir Saip,

t? murmame.
ą. Ir murmame.

čia namie mes taip pat murmame. Darbininkai mur
ma, nes jie nori daugiau pinigų. Investoriai murma, 
nes jie nori gausingesnių dividendų. Vartotojai mur
ma, nes už savo pinigus jie daugiau nori. Samdytojai 
murma, nes jie atsiduria viduryje ir atranda, kad vis 
sunkiau ir sunkiau suvesti galą su galu.

Ir tai yra gerai. Nes visi tie murmėjimai reiškia 
mūsų nerimastavimą, mūsų nepasitenkinimą esamai
siais dabar dalykais, mūsų niežėjimą daryti vis ge
riau ir geriau ir geriau.

Tai štai kaip gema pagerinimai.
Nes—tenkindami visus tuos murmėjimus, taip pat 

ir savo—samdytojai sukelia pinigų sekmingesnei ma
šinerijai, taip kad darbininkai gali pagamint geres
nius reikmenis pigesnėmis kainomis. O' to pasėka 
yra daugiau darbų, geresnės algos ir žmoniški pelnai.

Tatai yra Amerikinis kelias—gimęs iš murmėjimo. 
Murmėjimo ir noro bendradarbiauti.

buvo brangūs žuvų ūkiai, kiais, kuriu derlius ir pel- 
pkupantai perkase 5 už- nas eis pačio krašto gyven-
tvankas ir žuvis išleido. 
Tarybinė valdžia tuojau 
.pradėjo rūpintis šiais žuvų 
ufciais ir prie išlikusių va

karinių ir žieminio prūdo 
įstatyta apsauga, 

’au prižiūrimos ir 
.os.

tojų naudai ir labui.
Apskrityje neleista žūti 

nei vienai pėdai rugių.

žuvys 
maiti-

Kuomi jūs prisidėjo! prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

Štai išdegę namai. Tai 
okupanto viešpatavimo pėd
sakai. Jis kariavo deginda
mas namus ir gyventojus. 
Tačiau ir čia, griuvėsiuose, 
kažkas rausiasi ir krapšto
si. Jau 20 vai., o prie gim
nazijos atstatymo dar dir
bama. Pokši kirviai, tašyda
mi rąstą. Ukmergė pasiryžo 
iki rugsėjo 1 d. atstatyti 
gimnaziją, ir kirvių pokšėji
mas tą pasiryžimą patvirti
na. Važiuoja vežimas^ ir ve-

štai dabar mes turime kuo didžiausią gamybos na
šumą visoj istorijoj. Daug jo buvo pastatyta karui— 
ir turės būti atstatyta taikai.

Atstatydami jį, tačiau, mes turime daryti žings
nius užtikrinimui, kad mes galėsime pirkti visus tuos 
skaitlingus dalykus, kuriuos gali pagamint mūsų dir- 
byklos ir farmos.

O tatai galima padaryti. Ne valdžios pašalpomis— 
kurios neša tik daugiau ir daugiau skolos. Bet nau-

>fšųa anksčiausiu galimu momentu veikti, ati- 
naujks. įmones ir paplatinant senąsias, kad

dojant mūsų gamybos našumą, kad jis daugiau ver
tes mums suteiktų dalykuose, kuriuos mes perkame 
už savo pinigus, kad mes galėtume daugiau pirkti— 
ir tuo būdu sudaryti daugiau darbų ir daugiau už
darbių visiems.

Tai yra “gerovės procesas.” Ir iš tikrųjų, pilnai 
pavartodami begalinę šio krašto'fenergiją ir pasiryži
mą, mes galime padėti įvesti pasaulį į gadynę taikos 
ir gausos, didesnės, negu bet kada.

Reikia dviejų dalykų šiai galimybei įgyvendinti. 
Vienas yra pažangi, ateičiai-apmąstyta politika iš 
biznio pusės. Kitas yra visuomenės bendradarbiavi
mas.

Biznis pasižadėjo atlikti savo pareigą—pirma, di
dindamas uždarbio progas visiems ir antra, didinda
mas visiems progas pirkti.

Kad padidintų visiems progas užsidirbti, biznis 
prižada teisingą ir šviesią algų politiką ir atidarymą 
visų galimų kelių darbininkui pakilti.

Jis
d ar ar

_parūpintų daugiau darbų didesniam skaičiui žmonių 
—įimant grįžtančius karius ir išmobilizuotus kari-, 
nius darbininkus. \

Jis ketina įteikti /larbininkams į rankas sėkmin
giausius galimusjįrankius—kad darbininkas, didinda
mas gamybą, galėtų dar ir toliau kelt sau uždarbį.

Padidinti visiems progas pirkti, biznis ketina pil
nai naudot technologinį “žinojimą kaip,” kurio jis 
prisirinko karo metu, kad galėtų pristatyti rinkai 
puikiausių produktų, kokie tik galima padirbti, že
miausiomis kainomis, kuriomis galima jie pardavinėti.

Jis ketina, per nuolatinį studijavimą ir tyrimus ga
mybos ir paskirstymo srityse, jieŠ-koti visų galimų 
būdų dar labiau kainoms piginti per eilę metų, taip 
kad vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų džiaugtis 
didesne gyvenimo gėrybių gausa.

Jis ketina skatint pilną ir laisvą konkurenciją, kad 
išvengtų verslo suyaržymų ir užtikrintų vis geresnes 
ir geresnes vertybes.

Tokia yra biznio programa ateičiai. Įvykdyt jai taip 
greit, kaip tik galima, reikės jūsų pagelbos. Nes jos 
įkūnijimas reikalaus veikimo įstatymų leidime—vei
kimo, kurį jūs galite paakstinti. Tai pokarinė taksų 
politika, kuri palieka gana finansų pramonei plėtoti. 
Įstatymai, kurie aiškiai sulaikys nereguliuojamas 
monopolijas. Darbinė politika, kuri nustato atsako
mybes darbininkams ir vedėjams. Ir biznio veikimas 
pagal įstatymus vietoj neatspėjamų “patvarkymų”

Jeigu jūs norite daugiau žinoti apie šią programą, 
parašykite atsiųsti jums dovanai knygelę, How 
Americans Can Earn More, Buy More, Have more. 
Adresas: National Industrial Information Committee, 
14 W. 49th St., New York 20, N. Y.

šie pareiškimai yra spausdinami nušviesti tuos
užtikrint Amerikos žmonėms gausos ekonomiją pokariniame pasaulyje. Jie yra paruošti 
NACIONALIO INDUSTRINIŲ INFORMAjCIJŲ KOMITETO ’NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFAC
TURERS, kurie atstovauja tūkstančius įvairių biznių, didžių ir mažų, samdančių 75 procentus 
visų alginių darbininkų fabrikinėje pramonėje. '

*

žing snius, kurie turi būti daromi, norint
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

Paruošė D, M. šolomskas.
■ ■■ ............ .......... ......................" 1 ............... . .......i n I’ »»

West Orange, N. J.

(Tąsa)
Vilnius daug nukentėjo nacių nelais

vėj ir laike jo išlaisvinimo. Lietuvos Ko
munistų Partijos organas “Tiesa” iš 
rugp. 15 d. pranešė, kad Vilniuj visai su
naikinta 109 mūriniai ir 135 mediniai 
nacionalizuoti namai, ant 75% sunaikin
ta 175 mūriniai ir 5 mediniai, o kiti ma
žiau. Iš nacionalizuotų 440 namų mūri
nių visai arba dalinai sunaikinta ir 273 
mediniai. Dideli nuostoliai padaryti ir 
privatiniams namų savininkams. Bet Vil
nius greitai pradėjo atsigauti. Į Vilnių 
persikraustė iš Sovietų Sąjungos gilu
mos tarybinė Lietuvos vyriausybė, persi
kėlė dienraščiai “Tiesa,” “Tarybų Lietu
va”, liepos 21 d. turėta 4-ių metų sukak
ties paminėjimas įsikūrimo tarybinės 
santvarkos Lietuvoje, dirbtuvės, fabrikai 
vienas po kitam sutvarkyta ir paleista 
darban.

belsti gestapo agentai. Pakliuvus į jų 
rankas mirtis,.koncentracijos lageris ar
ba beprotnamis. Virvė — geras daiktas. 
Ji reikalinga ne tik tada, kai žmogus 
sugalvoja pasikarti. Labai naudinga' ji, 
kada reikia leistis iš kelinto aukšto, bė
gant nuo 'gestapo agentų.

— Ji bus reikalinga dar ir vokiškiems 
budeliams, — sakau aš.

Mes imame kalbėti. Šiurpulingi vokie
čių teroro, masinių Vilniaus ir visos Lie
tuvos gyventojų žudynių vaizdai iškyla 
prieš akis. Joms aprašyti šio straipsnio 
permaža. Tam reikia storų tomų.

A. Laisvydas
IŠLAISVINTAME VILNIUJE

Pagaliau — Vilnius! Vos mūsų maši
na siauromis senamiesčio gatvelėmis į- 
važiuoja į miesto centrą — mes matome 
didingąjį mūsų valstybiškumo simbolį— 
Gedimino kalną, kurio bokšto viršūnėje 
vėl plevėsuoja raudonoji vėliava, grąžin
dama Lietuvai laisvę.

Mieste dar rūksta vokiečių padegti 
namai. Kažkur girdėti paskiri šūviai. 
Tačiau kovos, kurios keletą dienų vyko 
mieste, jau baigtos. 8,000 užmuštų vo
kiečių, 5,000 belaisvių, didžiuliai trofė
jai — štai kas teko Raudonajai Armijai 
išvaduotojai Vilniaus mieste.

Iššokę iš mašinos, mes veržte veržia
mės kuo greičiausiai pamatyti trejus 
metus nematyto, trejus metus svajoto ir 
sapnuoto miesto. Deja, vokiečių šeimi
ninkavimo pėdsakų mieste tiek daug, 
jog jiems pašalinti, galimas daiktas, rei
kės dešimtmečių. Ypačiai nukentėjęs 
miesto centras. Daugelis gatvių tyčia 
vokiečių sudegintos. Svarbiausioje Gedi
mino (buv. A. Mickevičiaus) gatvėj svei
kų namų apie pusę. Bet ypačiai džiugu, 
kad Raudonajai Armijai pavyko vokie
čius iš karto išmušti iš Antakalnio ir Se
namiesčio, todėl liko nesugriauta ir ne
sudeginta visa tai, kas brangiausia lie
tuvių tautai. Išliko nesunaikintas Uni
versitetas, Mokslų Akademija, Basana
vičiaus įsteigtoji Lietuvių Mokslo Drau
gija Antakalnyje, išliko visos puikiosios 
Vilniaus bažnyčios — Šv. Onos, Petro ir 
Povilo, Šv. Jono, Katedra, Bernardinų ir 
kt., taip pat Senosios Rotušės rūmai ir 
visa eilė gražiausių Vilniaus pastatų. 
Vilnius sužalotas, sužeistas, iškankintas, 
bet vistiek nuostabiai gražus.

Mums atvykus, mieste beveik nebuvo 
gyventojų. Apie 100,000 žmonių vokie
čiai išžudė ir užvertė grioviuose Pane
riuose. Likusius gyvus jie, prasidedant 
mūšiams, gaudė butuose ir varė į po
grindžius, kur rengėsi išžudyti. Į po
grindį po Ligonių kasų rūmais Gedimi
no gatvėje buvo suvaryti keli šimtai lie
tuvių. Per keturias dienas, kurias vokie
čių terorizuojami žmonės ten išbuvo, ne
maža numirė nuo oro stokos, keletas iš
ėjo iš proto. Gyventojus išgelbėjo tary
binis partiza nukovęs vokietį, kuris 
taisė miną ir rengėsi slėptuvę susprog

 

dinti. Lukiškio kalėjime rasta didžiulės 
z krūvos vokiečių kalinamų žmonių lavo

nų. Į kiną “Pan” vokiečiai suvarė 500 
žmonių ir kino patalpas padegė. Pavyko 
išsigelbėti tik daliai žmonių. Išsigelbėju
sių tarpe yra Vilniaus universiteto pro
fesorius Bieliukas, Baldžius, Karsavi
nas Ir Sezemanas.

Sutinkame pirmuosius pažįstamus — 
iškankintus vokiškoj vergovėj. Džiaugs
mo ašaromis susitinka jie mus. Baisioji 
neregėto vokiečių teroro naktis praėjo. 
Žmonės vis dar negali apsiprasti su 
mintimi, kad jų gyvybei niekas negrę- 
sia.

f Aš sėdžiu seno savo bičiulio Vilniaus 
’ Vieno akademijos profesoriaus kambary- 

e. Akademija jau dveji metai kaip vo- 
.iecių Uždaryta. Profesorius, jaunas 

žmogus, suvargęs ir pasenęs.
— Matai, šitą kablį, — rodo jis kablį, 

įkaltą ties'langu.—O čia ir virvė,—išima 
jisai iš lagamino storą virvę.

— Kam visą tai?
Mes gyvenome tokiose sąlygose, ka- 

a kiekvieną naktį į duns galėjo pasi-

Jonas Marcinkevičius.
SUGRĮŽOMEI

Keliai dulka. Didžiuliai vokiečių belais
vių pulkai eina į rytus. Mes artinamės 
prie amžinosios Lietuvos sostinės Vil
niaus. Mieste dar teberūksta namų griu
vėsiai, Žvėryno rajone apsupti vokiečių 
likučiai atkakliai tebesilaiko, padangėje 
tebeskraido čia mūsiškiai, čia priešo 
lėktuvai, tačiau patrankų apdaužyto Ge
dimino kalno bokšte jau plevėsuoja rau
donoji vėliava—laisvos Tarybų Lietuvos 
ženklas.

Smarkiai suplaka širdis. Juk tris me
tus laukėme šios valandos, tris metus 
kiekvienas pagal savo išgales kovojome, 
kad mūsų brangioj sostinėj, mūsų že
mėj plevėsuotų raudonoji vėliava. Ir 
štai. Kasgi tą stebuklą padarė? Apdulkė
ję, nekalbį žygiuoja kolona po kolonos 
raudonarmiečių į vakarus, trata, klega 
pabūklai, tankai, sunkvežimiai. Tai štai 
kas padarė. Raudonoji Armija. Ir savai
me noris pulti prie kiekvieno raudonar
miečio, išbučiuoti jį, padėkoti.

Ateinu prie katedros. Aplink nupiaus- 
tyti, nuvartyti medžiai, pamuštas' didy
sis vokiečių tankas, dešiniajam katedros 
stogo šventajam numušta galva, aplink 
bombų išraustas grindinys. Tai vis vo
kiečių grobonių darbas. Visas miestas 
atrodė lyg išmiręs. Kur-ne-kur seputė iš 
sugriautų namų požemio nešė išlikusius 
daiktus, kur-ne-kur nuo vokiečių teroro 
pabėgusi šeima į užmiestį, nuvargusi 
grįžo su turto liekanomis namo, kur-ne- 
kur tyliai slinko laidojimo procesija. 
Žiauraus vokiečių viešpatavimo liekanų 
buvo matyti kiekviename žingsnyje.

Pirmąjį iš lietuvių inteligentų sutiko
me profesorių Bieliuką.

— Sveiki, — nudžiugo jis, pamatęs 
grupę lietuvių, grįžusių su Raudonąja 
Armija iš Tarybų Sąjungos gilumos. — 
Girdėdavome jūsų balsą per Maskvos 
radiją ir nuoširdžiai laukėme.

Iš jo paaiškėjo, kad vokiečiai buvo 
numatę mūsų sostinę sugriauti iki pa
matų, nepalikdami akmens ant akmens. 
Tai galima buvo spręsti iš eilės vokiečių 
karių pasisakymų dar prieš mūšius dėl 
Vilniaus. Eilė vokiečių karių, “meno mė
gėjų”, karštligiškai fotografavo Vilniaus 
miesto paminklus, kad foto plokštelėse 
pasiliktų tai, ką Vilniuje jie buvo pasi
ryžę sunaikinti. Atsirado tokių vokiečių 
karių, kurie patarė Vilniaus gyventojam 
išsikraustyti iš Vilniaus, nes čia, esą, iš
kepsią Vilniaus gaisrų liepsnose.

Vilniaus mieste mūšių laiku vokiečiai 
elgėsi kaip rafinuočiausi barbarai — pa
sakojo profesorius. — Pirmiausiai jie 
įsirengė artilerijos ir kulkosvaidžių liz
dus prie pat Vilniaus statybos įžymeny- 
bių. Aplink Vilniaus katedrą, aukštinės 
pilies bokštą ir Lietuvos Mokslų Akade
mijos Biblioteką supo minosvaidžių liz
dų vainikas. Aplink šv. Onos, Bernardi
nų, šv. Mykolo bažnyčias ir Dailės Aka
demijos rūmus buvo įrengta daug artile
rijos ugniaviečių. Šv. Jono bokšte, Pilies 
bokšte, Dievo Motinos cerkvės bokštuose 

ir kitose šventyklose buvo įrengti kulko
svaidžiu lizdai. Betarpiškai prie ŠV. Onos 
bažnyčios šoninės sienos buvo vokiečių 
kariuomenės dalinio pastatytus skystojo 
kuro sandėlis. Betarpiškai kaiminystėje 
prie Bernardinų bažnyčios esanti van
dentiekio stotis buvo su pamatais iš
sprogdinta, taip, kad labai stiprus spro
gimas gręsė ypač vertingesnei ir senes
nei Bernardinų bažnyčios daliai — užpa
kalinei varpinei; misionierių bažnyčios 

i kaiminystėje įrengė gelžbetoninius bun
kerius su artilerijos pabūklais. Tuo būdu 
vokiški okupantai provokacine savo el- 
gėsena norėjo sunaikinti Vilniaus mies
to įžymesnius meno paminklus.

(Bus daugiau)

l Mirė Martinas Janušonis

Nelabai smagiai jaučiuosi 
rašyti mirusių žmonių gyveni
mą, o dar labiau brolio. Ta- 
čiau darbas neišvengtįnas. 
Gruodžio 5 dieną atsiskyrė su 
savo mylima šeima ir giminė
mis mano vyriausias brolis 
Martinas, 63 metų. Rodos, nė
ra taip senas, nes visą laiką 
gerai atrodė ir visada dirbo.

Apie 7 mėnesiai atgal turė
jo operaciją ir susveiko, pra
dėjo vėl dirbti, tačiau neilgai.

Apie 3 mėnesius pasirgęs, 
apleido mus visus ant visados. 
Mat, pasirodė, vėžys jau per 
toli nuėjęs ir jokia pagelba 
nebuvo galimą, nežiūrint, kiek 
pastangų buvo dėta per jo 
žmoną.

Brolis Martinas jau senas 
laikas šioje šalyje gyveno. Ne
norėdamas, kaip ir daugelis 
jaunuolių, tarnauti carui 3 
metus, 1903 metais atvyko į 
šią šalį, kur bėgiu šešių metų 
įr mus, 2 brolius ir dvi sese
ris, atsikvietė. Tai, taip sakant, 
buvo mūsų antras tėvas šioje 
šalyje.

Brolis 1912 metais vedė Ma
rijoną Gudinaitę, nuo Mari
jampolės. Išauklėjo sūnų Fred
dy ir dukrelę Marytę, kurie 
jau abu vedę.

Sūnus Freddy randasi jau 
metai laiko karo lauke prieš 
japonus, kaipo chemijos leite
nantas. Vedęs Anne Hilą iš 
Gartered, N. J.

Dukraitė Marytė vedė spa
lių mėn., 1943, Ernest S. 
Biss, kuris randasi armijoj jau 
J metai.

Laidotuvėmis rūpinosi ger
biamas J. M. Bujauskas iš 
Newarko. Veik visą laiką bro
lis dirbo prie kriaučių. Per pa
staruosius 10 metų dirbo pas 
J. P. Goldman, Brooklyne. Ten 
įsigijo gerų draugų, nes paro
dė ir tas, kad skyrius, kuria
me jis dirbo (prosijo) ne tik 
puikių gėlių prisiuntė, bet še
ši draugai dalyvavo ir jo laido
tuvėse, kaipo karsto nešėjai, 
nežiūrint, kad buvo darbo die
na. Dalyvavo šie brooklynie- 
čiai: Petras Liutkauskas, Juo
zas Kivita, Andrew Manele, 
Rokas Povilauskas, Petras 
Montvila ir H. Cigenle.

Tai nepaprastai šie draugai 
pasitarnavo senam draugui, 
atiduodami paskutinį patarna
vimą, aukodami savo darbo 
dieną ir kaštus atvykti iš 
Brooklyno. Taigi jums, mielie
ji jo draugai, nuo širdies ačiū!

Brolis gulėjo pašarvotas, ro
dosi, ne karste, o gėlėse, buvo 
16 vainikų nuo giminių, žmo
nos ir net dalies kriaučių, kur

jo brolis Antanas dirba iš Har- 
risono.

Laisvas buvo nuo tikėjimo, 
už tai ir palaidotas be baž
nytinių ceremonijų, Evergreen 
kapinėse. Rodos, 1907 metais 
įstojo į LSS 11-tą kuopą, ku
ri Newarke gyvavo puikiai iki 
1919, kada visa kuopa per
ėjo į komunistų kuopą. Tai 
brolis likosi išlaukyje ir visą 
laiką buvo Naujienų ir Kelei
vio skaitytojas. Prigulėjo pa
šalpos draugijai, Palangos Ju
zės ir prie- kriaučių lokalo 54, 
Brooklyne. Lenkiu savo galvą 
prieš tave, broli, nes tu mane 
į šią šalį atsiėmei ir manimi, 
kaipo jauniausiu broliu, dau
giausiai rūpinaisi.

George Janušonis , 
(Jamison).

Suf field, Conn.

Shelton, Conn
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 117 kuopa jau pasi- 
mokėjo pilnai duokles už 1945 
metus.

Taip pat jau ne pirmu kartu 
draugai parėmė reikalingas 
įstaigas. Pagalbai Lietuvoj vai
kučiams, našlaičiams suaukavo 
$20. Aukavo sekamai: J. Ra
gauskas $10, J. Lesajus $5, K. 
ir O. Yasulaičiai $5.

Dienraščio Laisvės būsimą 
suvažiavimą J. Ragauskas svei
kina su $5 ir aukoja Apšvietos 
Fondui $5.

Taip mūsų mažytės lietuvių 
kolonijos draugai remia reika
lingas įstaigas ir Lietuvos žmo
nes. J. ,R.

Gatavi Amerikiniai Namai 
Laivakroviams Francijoj
New York. — Washing- 

tono valdžios nariai čia pa
skelbė, jog Amerika siųs 
Franci j on tiek pagamintų 
namelių, kad juose galės 
gyventi 150,000 laivakrovių 
ir uostų taisytojų Francijo- 
je. Tie nameliai bus siunčia
mi dalimis, kurias per kele
tą valandų galima sustatyti 
į gyvenamąjį butą.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Kalėdų Proga Svajonės

Pas mus šiemet prieš Kalė
das sekmadienis, gruodžio 24 
d., buvo nepaprastai gražus, 
saulėtas ir nešaltas. Išėjau pa
sidairyti po mūsų šlaunų mies
tą, o saulutė savo maloniais 
spinduliais šildo tiesiai į vei
dą. Ir rodosi, kad ji skrenda 
tik per patį kraštuką dangaus, 
palyginus su vidurvasario jos 
kelione. Bet tuojau prisimeni 
astronomo Koperniko atiden
gimą, kad ne saulė sukasi ap
linkui mūsų žemę, bet žemė 
aplinkui saulę ir į pusmetį 
tiek daug nubėgo.

Kilo klausimas: kas atsitik
tų su mumis, jeigu žemė pa
darytų klaidą, iškryptų iš sa
vo kelio ir negrįštų atgal prie 
savo motinos saulės, o vis to
liau ir toliau lėktų nuo jos? 
Veikiausiai, jau žmonės ant 
jos nesulauktų kitų Kalėdų. 
Negelbėtų nei malkų, anglies 
ir aliejaus kuras — viskas su
stingtų, sušaltų į vieną milži
niška ledo kaina.

Senovėj, lietuvių prabočiai 
švęsdavo gruodžio 25 dieną ir 
tai vadino: saulės grįžimo die
na. Bet kunigai perkeitė tą 
saulės grįžimo dieną į religinę 
šventę...

Štai netoli namų yra plati 
Main gatvė, kur prieš tris me
tus, norėdamas ją pereiti, tu-

rėjai, ilgai stovėti ir dairytis i 
abi puses pro birzgiančius au
tomobilius. Dabar einu lėtai 
skersai gatvę arba viduriu, iš- . 
ilgai, nes automobilių nėra, vis 
tai karo pasekmės, štai jau 
veik visa valanda einu aš išil
gai tą gatvę ir nėra automobi
lių : visur tyku, ramu ir net 
liūdna. Taip, tas karas. .. ka
ras ... karas!

Mūsų vaikinai, kurie prieš 
tris metus susikabinę su mer
ginomis gražiuose automobi
liuose linksmai čia dūzgė, dai
navo, lyg tos bitelės, nešdamos 
į avilį medų, šiandien yra toli, 
toli ir 
priešą 
skursta, 
Kalėdų
lieja. Bet mūsų 
bus sunaikintas priešas ir dau
giau jau negalės viešpatauti 
toki tironai, kurie iššaukia to
kius baisius karus.

Susnikų Jurgis.

kaunasi 
fašistą!
vargsta,
dienoj,

prieš
Jie 
sala 
savo
bus pergalė,

piktąjį 
kenčia, 
ir šioj 
kraują

VOKIEČIAI NEDAUG 
TETURI LĖKTUVŲ

London. — Anglų kari
ninkai spėja, kad Vokietija 
dabar teturi tiktai 2,300 
lėktuvų, bet tegali naudot 
tik po 1,700 vienu kartu. Ki
tus reikia taisyti bei pri
rengti.

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

F. W. Slialins
(SIIALINSKAS)

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.

PARĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENĮ

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

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

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

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

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

(Isist. 28 m.)

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

S CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

BROOKLYN, N. Y.

Liūdesio valandoj kreip- Kg 
kites prie manęs dieną jįfc 
ar naktį, greit suteiksi- JSĮ 
me modernišką patarna- ?g 
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū- 
sų šermeninė. Mūsų pa- Fg 
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti. J$

NOTARY
PUB1Į0

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS »
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prjeiparną kainą.
Puikiąi Įrengtos Dvi Koplyčįoą, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRĄND ST.

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ ‘ 
DIREKTORIUS
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JUODRANKIŠKI 
plėšikai Lietu

voje

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily^

Vokiečiai Bombarduoją Italijoj Amerikiečiai Pa- 
Amerikiečiy Ligonines sitraukė 3 Mylias

Penktas puslapis

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
bo tarnybą Vokietijon — 
reiškia, nepakeliamai dirb
ti, badauti ir nepakenčiamo
se sąlygose gyventi. Supran
tama, jog kiekvienas sten
gėsi, kaip tik išmanė, nuo 
tos nelaimės išsisukti, šei
mos viską išparduodavo, 
kad tik galėtų savo narį iš
pirkt nuo deportavimo į 
Vokietiją; kartais tik į pa
čią stotį tepaspėdavo pini
gus atnešti ir taip jį pa- 
liuosuoti.

Buvo nustatyta, kiek ky
šio reikia už paliuosavimą 
nuo vis^ verstino darbo 
pareigų, nuo karinės mobi
lizacijos ir nuo kalėjimo. 
O už 20,000 markių naciai 
duodavo asmeniui liudijimą, 
kad tai esąs “garbingas pi
lietis.” ’ f*-

Kai kurie lietuvių išdavi
kai, tarnaudami 
čiams, sumanė ir 
plėšt panašius kyšius 
lietuvių — iš lenkų,
baltarusių, nes tai saugiau, 
negu iš lietuvių. Bet naciai 
negalėjo pakęst jokių var
žytinių iš lietuviškų plėšikų 
pusės, ir sumetė juos į ka
lėjimus.

Kaip nacių armija buvo 
sugedusi, rodo šis įvykis:

Vokiečių kariai kyšinin
kai atėjo išsprogdinti Kau
no duonkepyklą, didžiausią 
visame Pabaltijy j. Kepyk
los direktorius Musūnas da
vė jiem didelį paparką — 
20,000 markių, kurių vokie
čiai pirmiau nebuvo pas jį 
užtikę. Tad kepykla ir išli
ko sveika.

Žodis “vokietys” dabar 
Lietuvoj yra tolygus žo
džiui “plėšikas”. \

Belgija. — Du nacių lėk
tuvai, žemai skrisdami, 
bombardavo amerikiečių 
karinę ligoninę, užmušdami 
15 sužeistų karių, slaugių ir 
gydytojų ir sužeisdami 50 
ligonių.

Ligoninė buvo aiškiau
siai oaženklinta didžiuliais 
raudonais kryžiais.

Francija.— Vokiečių lėk
tuvai bombardavo ir apšau
dė amerikiečių ligoninę, pa
žymėtą dvylika didelių rau
donų kryžių. Tie kryžiai 
buvo pačių vokiečių pirmiau 
išteplioti ant ligoninės sto
gų Mirecourt’e, kada ta 
vietovė buvo nacių rankose. 
Vokiečių lakūnai aiškiai 
matė šiuos kryžius, nes mė
nulis skaisčiai švietė. Vie
ną asmenį jie užmušė ir 
vieną sužeidė.

vokie- 
patys 
iš ne- 
rusu,

Nacių Nuostoliai Budapešte 
Per Dvi Dienas

Roma. — Pradėjus vokie
čiams su didelėmis jėgomis 
pulti amerikiečius vakari
niame Italijos fronto gale, 
amerikiečiai pasitraukė į 
geresnes pozicijas tris my
lias atgal linkui Lucca mie
sto. i ;•

pirko vilnonius žiponėlius, 
dirbtuvės kaina, po $6.50; ki- 
tj atnešė iš anksto nupirktus 
mundieriukus ir šiaip įvairius 
dalykus, kaip kūrių mundieriu- 
kų vertė net $20, kiti padėvė
tų drabužių didelius kiekius 
atnešė.

Už kūčių vakarienę sudėta 
$57. Abelnai, šio koresponden
to aprokavimu viso apie $300 
vertės pagelbos kare nukentė- 
jusiems suteikė nedidelis būre
lis. D. J.

Kitas jo 
tarnavo 

, nes ap-

valstiją ligoninėn, 
brolis Pranas, kuris 
laivyne, yra paleistas, 
silpo jo nervai.

Alekas Darbutas 
kartų bombardavo priešus iš 
bombininko B-29, dabar grįžo 
iš fronto ir randasi Floridoj. 
Pas jį nuvyko ir jo žmona. Jis 
moko kitus lakūnus, kaip ko
voti. Alex Bill Birgiolas iŠ Mc
Kees Rocks, neseniai išvykęs 
į Franci ją, liko sužeistas.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

apie 30
JAUNI VYRAI

GERA ALGA 
NUOLATINIS DARBAS 

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

ANGLIŲ DARBININKAI

Mirė Garsi Sovietinė 
Veikėja Nikolajevą Pittsburgh, Pa

Maskva. — Mirė Klavdi- 
ja Ivanovna Nikolajevą, 
“nepailstanti Sovietų Sąjun
gos moterų organizuoto,ja,” 
kaip pranešė Maskvos radi
jas. Jinai buvo galva sovie
tinių darbo unijų delegaci
jos, andai atsilankiusios 
Anglijon.

Nikolajevą buvo atstovė 
Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios Tarybos (seimo), Ko
munistų Partijos Centro 
Komiteto narė ir sovietinių 
darbo unijų centro narė.

me-
160
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Kokius nuostolius hitleri
ninkai kenčia mūšiuose dėl 
Budapešto, matyt iš to, jog 
vien Trečioji Ukrainos ar
mija praeitą trečiadienį ir 
ketvirtadienį suėmė 8,200 
vokiečių ir vengrų karių ir 
užmušė daugiau kaip 5,000 
priešų vakarinėje Budapeš
to dalyje ir priemiesčiuose, 
dešiniojoj Dunojaus pusėje. 
Sunkių nuostolių hitlerinin
kams padarė ir Antroji Uk
rainos armija, šturmuoda
ma rytinę to didmiesčio da
li, v

So. Boston, Mass.
Gražus Kūčių Vakaras ir Pa- 
gelba nuo Karo Nukentėjusiem

Gruodžio 23 d. LPTK patal
poje, 318 W. Broadway, įvy
ko kūčių 
geradėjų 
kada, gal 
darbščios

bukietais apdėjo 
kūčių valgiais. Vi- 
atmintina patrova 
darbo kepti klec-

Popiežius ilgokai kalbėjo
si su nacių ambasadorium 
Weiszaeckeriu.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

S. Pcnkauskas, P. Tamašauskas, 
V, Vilkauskas, Lawrence- ‘ 
Nashua ...............................

P. Žirgulis, Rochester ...........
Geo. Shimaitis. Brockton .....
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh 
V. J. Stankus, Easton ............
ALDLD 25 kp., Baltimore ....
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

Bridgeport ..................
Ig. Urbonas, Great Neck .......
C. K. Urban, Hudson .............
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .....
Šlajus, Chester ....................
Grybas-Preibis, Norwood .... 
Šlekaitis, Scranton ............
Matačiūnas, Paterson .........
Blažonis, J. M. Karsonas, 

Lowell ...............................
V. Ramanauskas, Minersville .... 558
J. Kalvelis, Bridgewater ....... 456
S. Puidokas, Rumford ............. 432
J. Rudmanas, New Haven ....... 429
V. Padgalskas, Mexico ............ 419

p.

J.
J.

J.
A.

1669 J.
1602 M.
1569 A.
1470 A.
1260 J.
1247 M.

A.
1221 J.
1146 W.
1079 L.

C.
1003 A.

. 844 J.
. 744 M.

650
628

602

Simutis, Nashua ....................
Levanienė, Los Angeles .....
Žilinskas, Lewiston ..............
Smitrevičienė, Detroit .......
Dambrauskas, Haverhill .....
Valinčius, Pittston ............

Lingevičius, Saginaw ...........
Janulienė, Detroit ................
Gudzin, Schenectady ...........

V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
Yokim, New Britain -.......

Prūseika, Chicago ................
S. Kasparas, Wilkes-Barre 
J. Navickas, Haverhill .......
A. Bekampis, Merchantville 
Paulauskas, Pittsburgh ...

Mary Siekis, Gardner ........
Frank Wilkas, Wilmerding . 
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill. 
V. Smalstis, Royal Oak ......
C. K. Bready, Brooklyn ....
A. Buivid, Dorchester .......
M. Shlave, Gardner, Mass. . 
E. Cibu tefiė, Nanticoke 

unski, Amsterdam

vakaras. Prisirinko 
daugiau, negu bile 
virš 50 ypatų, o tos 
moterys ant papuoš

tu stalų degančiomis žvakėmis 
ir egliniais 
tradiciniais 
šiem seniai 
buvo namu
kilčiai su saldintu vandeniu, ki
sielius ir kiti pasnikiniai kūčių 
valgiai.

Pasivalgius, pirmininkaujant 
J. žekoniui, buvo perstatyta 
net dešimtis dalyvių pakalbė
ti. Visų kalbos buvo linksmos, 
apie tai, kaip yra veikiama 
Lietuvai pagelbos teikimo rei
kale : kas nudirbta, kas dirba
ma, kad dar reikia ir be galo 
reikalinga dirbti dėl taip bai
siai nukankintos Lietuvos per 
vokiečius barbąrus okupacijos 
laiku.

Europos kraštai išlaisvinti 
per Raudonąją Armiją, yra 
laimingesni, palyginus su Grai
kijos likimu, kuomet ten liau
dies patrijotų kraujas liejas po 
to, kaip ji jau išsilaisvino iš 
nacių jungo. Kalti monarchų 
norai laikytis valdžioje, su pa
gelba Anglijos militarinės jė
gos. 1 Tai baisi kontradikcija, 
tai ženklas, kaip nėra tos le- 
gendiškos ramybės žmonėms 
geros valios.

Po visų kalbų prasidėjo 
duosnus davimas dovanų Lie
tuvos vaikučiams. 12 ypatų nu-

Visokios Žinios
Gruodžio 3 d. atsibuvo 

tinis susirinkimas LDS 
kp., savajame name,
Medley St. Dalyvavo visi ko
miteto nariai ir bendrai apie 
20 narių.

Plačiai diskusuota apie 
Pittsburghe rinkimą drapanų 
Lietuvos žmonių pagalbai ir 
kaip atmušti tą sabotažą, kurį 
veda smetonininkai ir jų pa
kalikai.

Valdyba 1945 metams iš
rinkta : pirmininkas K. Kai
rys, pagelbininku Joe Kudis, 
turto raštininku D. L Lekavi
čius, užrašų rašt. Petras Ag
linskas, iždininku D. Pi Le
kavičius; iždo prižiūrėtojai: 
Joe Norkus ir J. Mąuragienė, 
organizatorium Joe Kazimir, 
knygų prižiūrėtojai George 
Lekavičius ir P. Aglinskas.

Iš mūsų kuopos jaunuolių 
'kariuomenėj yra Pranas Mar- 
tinkus, Albertas Kairys, James 
Norkus.

Gruodžio 23 d. įvyko Lietu
vos Sūnų Draugijos metinis su
sirinkimas. Išrinkta valdyba 
1945 metamy. Pirmininku iš
rinktas Jos. Jankus, vice-pir- 
min. A. Gustis,, turto raštinin
ku Kostantas Lukas, užrašų 
raštin. Bronius Vainauskas, iž
dininku — Jonas Noreika, gas- 
padorium Jonas Matonis, mar
šalka Kumža. Direktoriai: Ste
ponas Adomaitis, Alb. česna, 
Valteris Catuba ir ligonių lan
kytojai Kazys Laudanskis ir 
A. Bambliauskas. šeši komite
to nariai yra Amerikoje gimę.

Prieš šį susirinkimą turėjo 
kalėdinę parę mažiems vai
kams, kur buvo išdalinta daug 
saldainių, žaislų daiktų, kny
gučių ir .kitų naudingų jiems 
dalykų. -Ch. Miller buvo apsi
rengęs į Kalėdų Dieduką.

ši draugystė turi savo k bu
bą, daro plačią apyvartą, lie
ka gražaus pelno. Linkėtina 
jai gerai gyvuoti ir darbuotis.

Iš karo lauko yra sugrįžę 
lietuviai kareiviai — P. Ja
kubauskas iš laivyno, jo laivas 
buvo nuskandintas. Iš Naujo
sios Guinejos parvažiavo P. 
Adomaitis, kuriam japonai su
žeidė ranką. Jis, pabuvęs pas 
motiną, išvažiavo į Kentucky

.Gruodžio 24 d. LDS 8 ap
skritys turėjo posėdį McKees 
Rocks kuopos name. Plačiai, 
aptarta įvairūs klausimai, jų 
tarpe apie būsimas diskusijas, 
kurios rengiamos sausio 28 d., 
1945 m., 2 vai. po pietų. Nu
tarta, kad diskusijų laiku pa
laikyti gerą tvarką, prisilaiky
ti nustatyto laiko ir užrašyti 
išreikštas mintis. Plakatai 
kortos skleidžiama gerai.

D. P. Lekavičius.

,w
PAPRASTI DARBININKAI

Dirbti spalvų bei dažų dirbtuvėje. 
GERA ALGA.

Nemokamai Grupinė Apdrauda.
EUREKA PRINTING CO., 

250 Paulison Ave., 
Clifton. N. J.

PASSAIC 2-0711.
(D

AUTOMOBILIŲ MAZGOTOJAI 
prie DeSoto Taxis. Aukšta alga. 

Taxi Transit Co., 751 Bruckner Blvd., Bronx.

KIEMO VYRAI
PUIKIAUSIA PROGA 
Kreipkitės Asmeniškai 
BURNS BROS.

816 SOUTH DEAN ST.
(nuo Forest Ave.)

ENGLEWOOD, N. J.
arba telefonuokite 

ENGLEWOOD 3-5030 
ir

RIVER ROAD
EDGEWATER, N. J.

Telefonas CLIFFSIDE 6-2990 
 <7)

ir

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic 
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

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

(4)

REIKIA STALIORIŲ
Unijistų Viduj. Nuolatinis Darbas. Linksmos 

Darbo Sąlygos. Kreipkitės į 
CRITERION WOODWORKING.

749 East 137th St., Bronx, N. Y.
<7)

LATHE DARBININKAI
PRIE STALŲ 

DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

įsikibo į Hitlerio ir Mussolinio 
skvernus!

Jei Chamberlaino nebūtų 
pagrobęs galas, tai šiandien 
Lloyd George galėtų bakštelėti 
anam į pašonę ir pridėti: “Ar 
aš tau nesakiau?! ...”

Negaudami ginklų, Fran
cuos partizanų rekrutai da
ro pratimus su mediniais 
“šautuvais.”

Vengrijos - čechoslovaki- 
jos fronte Sovietų kariai 
gr. 27 d. sunaikino bei sun
kiai apšlubino 49 vokiečių 
tankus ir nušovė 22 jų 
tuvus.

Amerikos lakūnai 
puolė pietinę Japoniją.

lėk

vėl

WHOLESALE AND RETAIL 
• Beer, Wine Liquor

★YOU LEND YOUR 
Nteney - 

THEY GIVE THEIR 
Lives!

Reikia mechanikų prie trokų. 90c į valandą 
j pradžiai. $1.35 virš 40 valandų. Daug virš

laikių. Duodam premiją dirbantiems nakčia.
EVERGREEN 8-8030.

 d)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Nereikia Patyrimo 

Kaipo
VIRĖJOS

INDŲ A l'CM f: J OS IR 
VIRTUVĖS DARBUI

Duodama Maistas ir Uniformos 
Iš Būtinų Darbų Reikia Turėt Paliuosavimo 

Pareiškimą
Kreipkitės Asmeniškai 

Pradedant Pirmadieni, baigiant Penktadieniu, 
9 a.m.—5 p.m.

Šeštadieniais, 9 a.m.—12 Pietų
N. Y. TELEPHONE CO.

115 West 52nd St., Manhattan, 
1775 Grand Concourse

prie 175th St. Bronx
 (6)

RAŠTININKĖS
IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS

5 DIENŲ SAVAITE

LUMMUS CO.,
420 LEXINGTON AVE.

ROOM 1231.

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.)

ti)

(D

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

Daug Viršlaikių—Pokarinis Darbas

59 JOHN ST., BROOKLYN

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS I 
Penn Stevedoring Corp.

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

(6)

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTOJAI 
IR 

GVINTININKAI 
Patyrę ant Landis Machine. 

GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIU 

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

____ __________________________________ <«) x 
PAPRASTI DARBININKAI

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

HUMBOLDT 3-7611.__________________ LH
AKINIAM STIKLŲ DARBININKAI. Mašina 
Akiniam Stiklų Šveitėjai, pageidaujama su 
patyrimu. Naktinis darbas; penki vienuolikos 
valandų šiftai per savaitę, arba penkiolikos 
valandų viršlaikių už laiką ir pusę; gera 
aitra. 10% bonų už naktinį darbą. Galime 
naudoti vyrus ir moteris, patyrusius centravi- 

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

FLUSHING, NEW YORK.
(807)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
T. C. Shipbuilding Corp.

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

(2?/

R.

NOTICE is hereby givęn 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 1078 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
361 Court ~ 
County of 
premises.
361 Court

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 Kings, to be consumed on the 
premises.

ROBERT F. SMITH 
Bob Smith’s Tavern

2414 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

MERGINOS IR VYRAI
Lavinti ir nelavinti. Dieną-naktį ; prie mašinų 

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

 (2)
M

Control Law at 
Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
GEORGE ADEEB

St., Brooklyn, N. Y.

398 
390 
374 
339 
312 
304 
247 
217 
205 
191 
182 
173 
168 
144 
130 
130 
130 
117

... 104 

.. 104 

.... 98
92 

.... 78 

.... 26 

.... 23

P. Pilėnas, pakilo punktais su atnaujinimais (per A. 
Kupčiūną).

A. Balčiūnas taipgi punktais pakilo su keliais atnauji
nimais. • ' j!

ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh ir apylinkėje, su E. Slie- 
kienės pagelba, paaugo punktais; ji prisiuntė naują skai
tytoją dviems metams. Taipgi bendradarbiavo ir D. Le
kavičius; prisiuntė atnaujinimų.

Sekanti vajininkai paaugo punktais, prisiųsdami nau
jų skaitytojų ir atnaujinimų: J. Blažonis - J. Karsonas 
(1); ALDLD 25 kp., Baltimorėje — pasidarbavo K. Mi- 
kolaitis (1); J. Smalenskas (2) ir J. Bubnys, kuris, svei
kindamas savo brolį šventėmis, užrašė jam. Laisvę. Pri
siuntė A. žemaitis. Taipgi Geo. Shimaitis prisiuntė 2 
naujus skaitytojus ir atnaujinimų,

Punktais paaugo šie vajininkai, prisiųsdami atnaujini
mų: Mary Siekis, Gardner, Mass., A. J. Navickas, Haver
hill, Mass., J. Stankevičius, Wilkes-Barre, Pa., J. Žilin
skas, Lewiston, Me., J. Matačiūnas, Paterson, N. J., C. 
K. Urban, Hudson, Mass, ir V. J. Stankus, Easton, Pa.

• Širdingai tariame ačiū už puikų pasidarbavimą!
Šiandien vajus oficialiai užsibaigė, šią savaitė galuti

nai tilps paskutiniai rezultatai. Prašome tai įsitėmyti, 
nes toliau rezultatai nebus vajui įskaitomi.
' Esame dėkingi kiekivenam, kuris dalyvavo vajuje, taip 
pat tariame ačiū pavieniams, kurie prisiuntė po naują

itytoją. Nežiūrint, kad vajus užsibaigė, visvien rei- 
stengtis gauti naujų skaitytojų. Ypač dabar, karo 

netu, yra svarbu užrašyti dienraštį kiekvienam savo pa- 
stamam, kaimynui, kuris dabar interesuojasi, kas de-

i karo frontuose ir politikoj.
Šią savaitę bus paskelbti paskutiniai vajaus rezultatai.

Laisvės Administracija.

MEDUS
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“Geriau eitum jgulli, ponaiti Miles. Santa tebėra su
sirišęs su ta Karui Produkcijos Tarybos byla/’
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KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

: Meduje randasi Įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra 
nai reikalinga atbudavojimui 
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir 
kesnis už cukrų,
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

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

Gyvenimas ir Darbai ......... .
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka ............ 
Duktė Gyvena Pūstynėje ............ .........
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Smitas, 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 Įstatymo, 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 L....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi
saugo! nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų .....................X

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 kur jų galima gauti .

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

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės 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 Liuosuotojas .... „.....................
Išvarymui akmenėlių, kad nešlapinti 
lovoj, po ....................................... .........
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, prašalina

užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo ........................

surūgusio pilvo (heartbum) ...... 
romatiikų sausgėlų ......................

pleiskanas .........................................
.Palangos Trejanka, stambios šaknys 

nuo vėžio ligos ir jos kraujo .........
užteršimo ................... ...... . .............

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

apdegintų, nubrūžijimų..........
’ įsikirtimų ir Lt..................„..........

M. ŽUKAITIS
384 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

a 'M :;.4

BROOKLYN YARD

50c
15c
10c

30c 
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

30c

31.00

30c

85c
60c
60ę
85c
60c
60c

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

$1.25
85c

31.25

u

Lydytojai - Sverikal - Rūpintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeria! . Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai . Šaltkalviai 

Kalviai . Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO H KABO 

VETERAN AL
Kreipkitės Heilai j Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkite! į 
Todd Atstovą, USES.

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

(807) 
ir---:-:..............;........... ,-,r; :y..-ajtatad

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadienio, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

WESTERN
ELECTRIC C.O
900 Broad St.
100 Central Ava.

ARBA matykite mūsų
1056 Broad St.
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo
Pareiškimo.

Newark. N. J.
Kearny. N. JĮ, 

atstovų J USES
Newark. N. J. 

Jersey City. N. J.

- <r>..

f

I
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NewWto*^8Ėž8zfe?liiiQi Pašaukė Firmą Aiškin
tis už Išmetimą 

Darbininką
Dr. Bičiūnas Sveikino 

Iš Francijos
Daktaras Bičiūnas šiomis 

dienomis atrašė saviškiams iš 
Francijos. Laiškelyje prašė 
perduoti jo sveikinimus ir ge
rus linkėjimus visiems jo drau
gams ir pažįstamiems. Dakta
ras gelbsti sužeistus mūsų ka-

Sveikinimai Su Dešimtine
Va, kokį Laisvė gavo laiš

kutį, sveikinantį su Naujais 
Metais:
Brangūs Draugai!

Visam Laisvės štabui siun
čiame draugiškus sveikinimus 
ir linkėjimus: laimingų Naujų 
Metų!

Podraug įdedame dešimtinę: 
penki doleriai tebūva Laisvei

ir penkinė — nuo karo nuken
tėjusioms Lietuvos žmonėms 
sušelpti.

D)> ugiškai,
Mrs. Anne Conrad- 
Kundrotienė, 
Jos. Vanagas, 
Pine Crest Inn, 
Accord, N. Y. - .

rius Normandijoje. D-ro tėvai 
gyvena 124-2 103rd Avėnue, 
Richmond Hill. '

Atsidarė Daugiau 
Bučernią

Apie tūkstantis daugiau bu- 
černių atsidarė pereitą ketvir
tadienį. Policijos Departmen- 
to aprokavimu, dabar atdarų 
bučernių mieste esama 4,871. 
Uždaromis ketvirtadienį tebe
buvusios 1,271 bučernė.

Mėsos, pakol kas, turėta tik 
apie 60 nuošimčių normališko 
kiekio. Tai reiškė, kad dauge
lis stambiųjų mėsos pristaty
mo perkupčių kur nors sulai
kė mėsos ėjimą miestan, kad 
nereikėtų parduoti juodojo 
turgaus kainomis. Tačiau atve
žimai daugėja. Turgaviečių 
komisionierius Henry Brund
age praneša, kad aštuonios

- stambios firmos prižadėjusios 
pristatyti miestan 12 milionų 
svarų mėsos ateinančią savai
tę. Pristatys pardavimui lubi- 
nėmis karnomis.

Areštavo Dvi Moteris 
Grąsintojas

Marjorie Norwood ir Mar
jorie Moore, 37-41 81st St.,

- Jackson Heights; įkaitintos, 
kad jos grąsinimais bandžiu
sios išgauti $5,000 iš susiedijos 
groseminko.

Viena iš tų dviejų, p-lė M. 
Norwood, knygvedė, sutikusi] 
savo liuoslaikiais vesti groser- 
ninko Bombaci knygas. Atro
dę viskas gerai. Bet pastaruo
ju laiku ji pareikalavusi $10,- 
000 arba jinai įskųsianti gro- 
serninką vyriausybei už kokius 
ten netikslumus knygose. Gro- 
seminkui to buvo perdaug. 
Paskui jinai ir jos draugė Moo
re sutikusios nusileisti ant $5,- 
000. Ir tas pasiūlymas groser- 
ninkui nepatikęs, bet formaliai 
jis sutikęs mokėti. Bet susitar
tą pinigų atidavimo dieną jau 
turėjęs detektyvus krautuvėj, 
80-28 37th Avė. Detektyvai 
moteris suėmė tuojau, kai tik 
jos paėmė į savo rankas sužy
mėtus pinigus.

Moteris sulaikė po $1,500 
kaucijos kiekvieną iki tolimes
nio kvotimo sausio 4-tą.

Mirė Paulina Bicunas
Pauline Bicunas, 58 metų 

amžiaus, gyvenusi 124-02 
103rd Ave., Richmond Hill, N. 
Y., mirė gruodžio 29-tą, Mid
wood ligoninėje. Pašarvota na
mie. Bus palaidota sausio 2- 
rą, šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą John, sūnų dr. Alfred D. 
Bicunas, tarnaujantį mūsų ka
rinėse jėgose, Francijoje, ir 
dukterį Alice.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius S. Aromiskis, 423 Me
tropolitan Ave., Brooklyn, N.

New Yorkas nori įsteigti tie
sioginį oro paštą į lotyniškas 
Amerikas.

Ne Visame Atsargus
Atsargumas su finansais yra 

vienas, o atsargumas su savi
mi — kitas dalykas. Jesse 
Blair, Chase National Bankui 
patarėjas finansų saugumo 
klausimais, įkliudė savo koją 

- tarp keltuvo ir sienos banko 
bildinge, 11 Broad St., New 
Yorke. Iš ten jį nuvežė ligoni
nėn.

Ilsa Wine-Liquor Corp., 575 
7th Ave., New Yorke, buvo 
rasta kalta perkainavus pre
kes .ant $5,000 virš lubinių 
kainų. Einant trigubos baus- 

. mės įstatymu, firma nuteista 
pasimokėti baudos $15,000.
pMR*—ca=a...................... r-——-

Naujausi Sensacingi žinių 
Judžiai Embassy!

MATYK naujausius karo Judžius iŠ Vaka
rų fronto! MATYK Vilniaus užėmimą! 
MATYK naktin] Vokietijos bombardavimą! 
MATYK karą Latvijoj! MATYK pagrob
tus nuo vokiečių judžius. rodančius Berly
no uždarus teatrus ir visuotines karo pa
stangas! MATYK oro kelio atidarymą H 
Alaskos i Rusiją! MATYK Jankius Šluo
jant japonus fi Leyte! MATYK “A6 Pra- 
naiauju,” puikius Look Žurnalo judžius. 
Ir naujausius žinių judžius IS viso pasau
lio karo frontų. Puikiausi judžiai mieste!
CllDiCCV NEWSREEL THEATRE - EJuDAvuI BROADWAY ir 46 ST.

Stampos ir Punktai
Raudonos stampos: dabar 

geros pradedant su Q5, bai
giant X5. Kožna vertės 10 
punktų. Už atlikusius nuo var
tojimo taukus bučeriai duoda 
du punktus ir 4 centus už sva
rą. Raudonų štampų dabar rei
kia beveik visokiai jautienai; 
.avienos ir veršienos roasts, stoi
kams ir chops; kiaulienos viso
kiems roasts ir lašiniams, taip
gi sviestui, margarinai, sū
riams, kenuotai žuviai, kai ku
rioms mėsoms ir pienui.

Mėlynos stampos: dabar ga
lioje pradedant X5, baigiant 
G2.

Cukraus: 34-ta, penkiems 
svarams.

Batų: 1, 2 ir 3-čia trecioj 
knygelėj.

Murtha Bandęs 
Nusižudyti

Thomas Murtha, 48 m., Cen
tral Trades and Labor Council, 
AF.L, prezidentas, pereitą ket
virtadienį peiliu pats sau pa
vojingai įsipjovęs gerklę. Jį 
toje padėtyje radus jo žmona 
Edna jų namų virtuvėj, 221-19 
Hartland Ave., Queens Vil
lage. Nugabentas ligoninėj. 
Menama, kad pasveiksiąs.

Aiškinama, kad pastaruoju 
laiku sirgęs nervų pakrikimu.

Atsidėjo ant Motoristų, 
Mirė Po Ratais

Nacionalė Darbo Santykių 
Taryba pradėjo nagrinėti dėl 
ko Bulovą Watch Co. pravarė 
jš darbo septynis darbininkus. 
Pravarytieji yra nariai Inter
national Jevelry Workers' Uni
jos Lokalo 120-to, AFL. Byla 
padėta pereitą savaitę ir tęsia
ma šią savaitę.

Nori Apsaugoti 
Marškinius

Daniel P. Wooley, Kainų 
Administrac. viršininkas’, pa
skelbė, jog patraukta teisman 
12 New York o firmų, gami
nančių vyriškus marškinius. 
Firmas kaltina nesilaikyme tai
syklių ir nedavime raportų kas 
liečia kainų kontrolę.

FILMOS- TEATRAI
Įdomi Komedija 

f“SOPHIE,” trijų aktų kome
dija, vaidinama Playhouse te
atre, New Yorke. Vaidintojai:
Annie Halenczik — — į- 
Ernest Hopkins — — 
Tom Blanchard — — 
Chet Blanchard — — 
Frankie Halenczik — • 
Sophie Halenczik — — 
George Odanos — — 
Mr. Parker — --- — 
Irene Halenczik - — - 
Mrs. Scudder — —- • 4 
Capt. Thornton Scudder 
Marge Nelson — - 
Anton Halenczik — —I 
Elsie — — — ....... — p
Jofcy — -

— — Ann Shepherd
— Will Geer

— - Richard Deane
— John McGovern

— Donald Buka
— — Katina Paxinou

- John Harmon
— — Kurt Richards

— — Donna Keath
— ; Doris Rich
— Ronald Alexander

— Marguerite Clifton 
... — — Txniis Sorin

Eda Reiss Merln 
Jerry Boyar

Prieš kiek laiko Rose C. 
Feld parašė tęsinį apysakaičių 
viename žurnale (“New Yor
ker”) ir dabar tos apysakaitės 
buvo sudramatizuotos, padary
tos komedija ir pastaroji yra 
vaidinama.

Man rodosi, “Sophie” yra 
įdomi komedija ir gan aktua
li. Turinys galima trumpai ši
taip atpasakoti: ceche našlė 
“Sophie Halenczik” gyvena 
Conn, valstijoj tarp “jankių,” 
neapkenčiančių sveturgimių. 
Halenczik’ienė gera, padori ir 
patrijotinga moteriškė, viską 
daranti, kad paremti karines 
krašto pastangas; ji turi vieną 
sūnų ir tas Junlgt. Valstijų ka
riuomenėje. Jos viena duktė 
ištekėjo už vengriškos kilmės 
vyro, o kita draugaujasi su 
kaimyno “jankės” sūnum, bet 
pastarojo tėvas labai neapken
čia “ateivių.” Jis pats skaitosi 
tikruoju amerikonu, kadangi 
jo tėvai seniau yra atvykę į šį 
kraštą.

Veikale, tačiau, nėra tas 
faktas vyriausiai pabrėžiamas; 
jame pabrėžiamas tas faktas, 
kad Halenczik’ienė yra gera
širdė moteriškė, nors ir su at
sivežtais iš savo gimtinės pa
pročiais ir angliškos kalbos ak
centu ; nors jos dukterys ne 
visai su jos papročiais sutinka.

Sofijos rolę vaidina, žymi 
graikė aktorė Katina Paxinou. 
Ji puikiai lošia. Taipgi gražiai 
pasižymi Anna Shepherd, Will 
Geer, George Odanos ir kt. 
Komedija verta pamatymo.

Ndrs.
“Salute To The Wounded”

Tuo vardu parengimas, su 
žymiomis meno žvaigždėmis 
programoje, rengiamas sausio 
9-tą, Madison Square Garde- 
ne. Vąkaro pelnas bus paves
tas armijos kapelionams visų 
tikybų, pagal jų nuožiūrą tei
kimui įvairių lengvatų ir do
vanėlių sužeistiems kariškiams. 
Tikietai yra nuo $2 iki $10, 
parduodami salės kasoje.

Įvairūs pasiturintieji rėmė
jai perka sėdynes tokiomis kai
nomis,] kbkiomis išsigali. Skel
biama, kad jau 13 asmen’ų už
simokėję po tūkstantinę už ti
ki etą.

Motoristais smogė automo- 
biliumi George Davis, 65 m., 
einantį gatvę prie Third Ave. 
ir 37th St. Davis tuojau mirė, 
o automobilistas taip pat grei
tai nudūmė savais keliais, ųet 
nesustojęs.

Negalint pateisinti tokio 
bėgšo ir, be abejo, niekšo, ku
ris net nesustojo pažiūrėti sa
vo nelaimės ar nepaisymo au- 

i kos, taip pat negalima glostyti 
nei pėstininkų, kurie gatvėje 
patenka po ratais. Ypatingai 
New Yorke tankiai matyti to
kių žmonių, kurie lįste lenda 
po ratais, pat.ys visai nesisau
go, palieka automobilistams 

! juos saugoti. O automobiliuose 
taipgi sėdi visokio svieto. Sėdi 
neprimatantis. Sėdi staiga sun
kiai susirgęs. Sėdi girtas. Sėdi 
bėgantis iš apiplėšimo ar 
žmogžudystės vietos. Ir jeigu 

•kas mano, kad plėšikas ar 
žmogžudys sulėtins savo bėgi
mą nuo policijos dėl kokio sau 
snaudinėjančio gatvėje pėsti
ninko, tas tankiausia ir užbai
gia savo dieneles po ratais.

Visai pateisinamas už pate
kimą po ratais pėstininkas ga
li būti tik tas, kuris užvažiuo
jamas ant šaligatvio, kur nie
kam neprivaloma saugotis au
tomobilių.

Pėstininkas.

Perkantieji laužą prekybi
ninkai turės vesti rekordą vi
sų iš pajūrio perkamų sendaik
čių. Patvarkyta taip dėl to, 
kad susekti vagis. Pastaraisiais 
laikais buvę daug skundų, kad 
viskas išvagiama iš pajūriuo
se ir upėse stovinčių įvairių 
valčių ir laivukų.

OFICIALIS LDS OPTIKAS

Thomas Ruggiero, 45 m., 36- 
06 Ditmars Blvd., Astoria, su
laikytas po $1,000 kvotimui 
dėl rasto jo namuose revolve- / ... rio, kuriam jis neturėjo leidi
mo. Taipgi jo namuose radę 
369 galionus netaksuoto vyno.

Richard Grimes, 23 m., jū
rininkas, kaltinamas pavojin
gai suraižęs peiliu Victor Ja- 
ruscewski, 945 Washington 
Ave., Bronx, naktin etoj ų bar
nyje prie kavinės.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

S----------------------------------- ---------------------------B

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

, 9—12 ryteVALANDOS: vakare
Penktadieniais uždaryta

šeimyniško bamies malšini
me pašautas detektyvas Mc
Ginley tapo policijos viršinin
ko Valentine pakeltas į antrą 
laipsnį su priedu $500 algos 
metams. Tas turėtų jam būti 
geru akstinu pasveikti.

OPTICAL CO.
UNION SQ.

147 FOURTH AVE.
Arti 14th St.

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

i00 nuoš. unija žapoj 
Telcf.: GR. 7-7553 

. 2539
DETROITE: ’ 602

N. SHAFFER, WM.

Woodward Avenue 
Hofmann Bldg. 
VOGEL, Direktoriai

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 barberiai

Galėtų būti, bet tai nėra garsiosios Andrews seserys. 
Jų aktą pamėgdžioja Slate broliai ir korp. Buttons per
statyme kariškių kalėdinio pokylio Moss Hart’o filmpje 
“Winged Victory,” rodomoj Roxy Teatre, 7th Avė. ir 
50th St., New Yorke.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA .

/ 1ALES dėl Balių, Koncertų, Banketų
! Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 1 

■teičiua su naujausiais įtaisymais.
' KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
: 949-959 Willoughby Ave.

] Tel. ^Tagg 2-8842 t

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

I Lietuvių Kuro Kompanija i

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

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies. '

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Dovanos Lietuvos 
Žmonėms

A. Daunora aukojo Lietuvos 
vaikų našlaičių paramai dolerį 
laike perstatymo “Prieš Sro
vę.” Jo vardas buvo likęs ne
užrašytas. Kom.

Pradėkime Naujus Me
tus Darbingai

Brig. gen. Stewart E. Reinel, 
prižiūrėtojas produkcijos karui 
.šioje apylinkėje, sako, kad 
perdidelis linksmavimas šven
tėmis ir paskui sirguliavimas, 
nuovargis, permiegojimas daug 
sutrukdė karui gamybą šven
čių laikotarpiu. Vietomis pa
dėtis buvusi taip bloga, kad jis 
įsakęs išliekantiems iš darbo 
siųsti telegramas su nurody
mais, kokios žalos daro jų i 
toks elgesys.

Sugrįžusi iš Ispanijos pane-į 
lė Moynihan, buvusi J. V. am-1 

i basados Berlyne pasų skyriaus 
raštininkė, sako, jog Ispanijoj 
dabar visko reikia laukti eilė
se, visko stoka.

Vienų moterų grupė, kaipo 
dalis Karinės Darbo Tarybos, 
sudaryta ištyrimui nesusiprati
mų Helena Rubinstein, Inc., 
šapoje, Long Island City.

Montgomery Ward Pa-, 
imta Vyriausybės 

Žinion
Firmos viršininkams atsisa

kius pripažinti Karinės Darbo 
Tarybos nuosprendį darbinin
kams algų klausimu ir darbi
ninkams vienur sustreikavus, 
kitur ruošiantis streikuoti, J. 
V. vyriausybė paėmė visas tas 
krautuves savo žinion.

Tarpe prezidento Roosevel- 
to paskelbtų vyriausybinėmis, 
yra Queens, apskrityje esanti 
krautuvė, 150-18 Jamaica Ave
nue, Jamaica.

BUY WAR BONDS

Du Svarbūs Įvykiai 
1945

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

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.

.4

I MATEUŠAS SIMONAVIČIUS t
(B 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
tomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

rXT RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

tfk SAVININKAS

I PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
M PAUKŠTIENOS PIETŪS
■J* šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

w Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

I How To S4 to

FORTHOSEV y YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

1
I
I
I
I
3

ŠI 
j

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Daimonto $1 Q.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn st

BIRTHSTONE 
Žiedai $g.95 

Ir aukityn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

Vyriška* 
Žiedas

$19.95 
ii aukžtyn

ROBERT LIPTON, Jeweler\ 
________ Brooklyn, N. Y.Į701 Grand St 

I T«L ST. S-S178.




