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Antraeilinis Frontas.
Lenkai Sveikina.
Dr. Kaškiaučius Tuoj Bus 

Laisvas.
Veikėjai.

Rašo R. M1ZARA

Tūli “karo strategai” ir 
Ilearsto spauda dažnai šitaip 
puola Tarybų Sąjungą: Kodėl, 
girdi, Raudonoji Armija juo 
greičiau nepradeda ofensyvo 
Lenkijoj? — Vengrijoje einą 
mūšiai teturį tik antraeilinės 
prasmės.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

TALKININKAI PAMUŠE NACIUS KELIAS MYLIAS ATGAL
Tokių “galvočių” yra ir pas

lietuvius.
Aną dieną vienas radijo ko

mentatorius (Mr. Gailmore) 
jiems atsakė daug maž šitaip:

—Hitleris neskaito Vengri
jos fronto antraeiliniu. Jeigu 
jis jį tokiu skaitytų, tai nebūtų 
palikęs Budapešte apie 100,- 
000 geriausių savo karių.

Tai turėtų įsitėmyti kiekvie
nas. Vengrijoje ėjo ir tebeei
na žiaurūs mūšiai. Budapešto 
mieste verdą mūšiai lyginasi 
Stalingrado mūšiams.

Besimušdami Budapešte, na
ciai mano laikinai sulaikysią 
Raudonąją Armiją ir per tą 
laiką galėsią įsistiprinti Vien- 
noje. A

Tik per vieną dieną, sausio 
.3 d., raudonarmiečiai sunaiki
no 78 vokiečių tankus, nukirto 
žemyn 58 lėktuvus, tūkstan
čius vokiečių užmušė ir 1,162 
į nelaisvę paėmė.

Tai, kas darosi Vengrijoje,
yra pirmaeilinis dalykas, o ne 
antraeilinis!

★ ★
žymieji Amerikos lenkai 

siunčia šiltus sveikinimus nau
jajai Lenkijos valdžiai.

Tarp kitų, šią valdžią svei
kino buvęs Vilniaus universi
teto profesorius Bagdonas Za- 
vadzkis; Ohio valst. universi
teto profesorius, Ignas Zlotovs- 
kis; Julijonas Tuwim, poetas; 
Vaclovas šymonovskis, Pitts
burgh© universiteto profeso
rius; dr. Abraomas Penzik, žy
mus lenkų socijalistas; Artū
ras Szyk, artistas, ir kt.

Protingi lenkai, demokrati
nio nusiteikimo lenkai, sveiki
na naująją lenkų valdžią, o re
akcininkai , liepsnomis į ją 
spjaudo. Pastarieji, mat, gaili
si dvarų, kurių žemės yra da
lomos bežemiams ir mažaže
miams.

★ ★ ★
Praeitą trečiadienį mūsų re

dakciją aplankė Sofija Kaš- 
kiaučienė (dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus žmona). Atėjo ji nešina 
didoką pundą naujų ir senų 
rūbų Lįetuvos žmonėms.

To neužteko: išsitraukusi iš 
piniginės $50.00, ji tarė:

—Tai mūsų auka karo iš
vargintiesiems Lietuvos žmo
nėms, kuriuos taip gražiai re
mia Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas. Prašau jam 
perduoti.

Mudu su D. M. šolomsku 
padėkavojome. Aš įsikišau:

—Kaip gi čia dabar yra, ar 
Jums pačiai nebus dėl to per- 
skaudu?. Juk viena gyvenate.

—Prašau priimti, — jei ne-; 
galėčiau — neduočiau.

—Kaip dr. Kaškiaučius?
—Už savaitės laiko jis bus1 

laisvas — grįš sausio 13 d. 
— linksmai nusisypsojo vieš
nia.

Tai iš tikrųjų linksma žinia 
—linksma visai pažangiajai 
lietuvių visuomenei.

Beje, d-gč Kašktaučienė sa
kė, kad ji pati gamina drabu
žėlių Lietuvos vaikučiams.

Aną dieną Aleksandras Šat
ro prisiuntė $13.00 už dvi 
Laisvės prenumeratas ir svei
kino laisviečius su Naujais Me
tais.

A. Šatro gyvena Aliquippa, 
Pa. Jis jau sulaukė 67 metų 
amžiaus, tačiau darbuojasi 
dienraščiui 1

Anna Philipse, iš Stamfordo, 
Conn., prisiuntė $26.00, iš ku- 
riy 15 dol./ skiriama Lietuvai I 
Pagalbos Komitetui.

Abu gyvena mažose lietuvių 
kolonijose, tačiau kai darbuo-

(Tąsa 5-me pusi.)

Sovietų ir Lenkų Armijos 
Telkiasi Šturmuot Varšuvą, 

Kaip Sako United Press

Keturios Amerikiečių ir 
Anglų Armijos Audringai 

Kontr-Atakuoja Priešus
Liublinas.— Kelios galin

gos Sovietų ir lenkų armi
jos ruošiasi pult vokiečius 
Varšavoj vakariniame Vis- 
los upės šone, kaip praneša 
United Press koresponden
tas Henry Shapiro. Jis ap
lankė Sovietų užimtą Pra- 
gą, fabrikinę Varšavos dalį 
rytinėje Vislos pusėje, ir 
matė besitelkiančias sovieti
nes ir lenkų armijas.

Iš Pragos, per stiprius 
žiūronus žiūrėdamas, kores
pondentas nematė jokio gy
vybės ženklo vakarinėje 
Varšavos dalyje. Visi namai į dęs Amerikos lakūnus 36 
suardyti. Bet pristatyta vo-i valandas vakarų fronte.

Lenkas Kmi^rešūūmas IŠaūkuJ 
Ištraukt Ameriką iš Karo, Jei

Nežadės Lenkam Svetimų Žemių
'Washington. — Lenkas i 

republikonas kongresmanas 
Alvin E. O’Konski, iš Wis- 
consino, smerkė Angliją, I 
kad jinai, girdi, “pardavė” i 
Sovietams Lenkiją. O’Kons
ki plūdo, pasak jo, “rusiš
kąjį komunizmą ir angliš
ką! į imperializmą.” ir rei
kalavo, kad. prez. Roosevel- 
tas atšauktų Jungtiniu Val
stijų kariuomene iš Euro
pos, jeigu Jungtinės Tautos 
nesusitars, “dėl ko jos iš 
tikrųjų kovoja.”

O’Konski įnešė kongresui

Graikijos Partizanai Te
bekovoja, Kad Žandarai 

Nenuginkluojami
Athenai, saus. 5. — Nau

jasis Graikijos premjeras 
gen. Plasti ras atsišaukė į 
Elas partizanus, kad nusi
ginkluotų. Jie atsakė, jog 
valdžia turi nuginkluot ka
rališkai - fašistinius žanda
rų ir milicijos būrius. Kad 
Plastiro valdžia to nedaro, 
tai partizanai tęsia kovą 
prieš anglus ir Plastiro jė
gas. ;

NACIAI NUMATO VAR
ŠAVOS ŠTURMAVIMĄ

Berlynas sake, kad buria
si didžiules Sovietų armijos 
j pietus nuo Varšavos. Vo
kiečiai spėja, kad ten So
vietų kariuomene stengsis 
šturmu prasiveržt iš rytinio 
Vislos upes kranto 4 vaka
rinį ir paskui smogt šonan 
vokiečiams Varšavoje.

VOKIEČIŲ SUARDYTI ŠIAULIAI SPARČIAI ATGYJA IR PROGRESUOJA
Rašo Jf Petrauskas:
Šiauliai yra vienas iš tų 

Lietuvos miestų, kurie dau
giausia nukentėjo nuo vo
kiečių. Liko nesunaikintų 
tik mažiau, kaip 15 procen
tų namų. Miesto centras 
tai tik griuvėsiai.

kiečių fortų ir apkasai tę
siasi eilių eilėmis.

Vakarinėje Varšavos pu
sėje buvo užsilikę daugiau 
kaip 700,000 žmonių, ir tik 
saujelei jų tepavyko persi
kelti bei perplaukti per Vis
los upę į Pragą. Visus ki
tus naciai išžudė bei Vokie
tijon deportavo. Pragoję 
dabar yra aįjie 120,000 len
kų. Pirm karo Varšavoj- 
Pragoj gyveno apie 1,800,- 
000 žmonių.

Blogas oras buvo sustab- 

sumanymą, reikalaujantį 
nustatyt Amerikos karo 
tikslus. Pamatinis jo reika
lavimas sako:

“Atsteigt visus pirm karo 
buvusius rubežius visų tal- 
kininkiškų tautų ir nekeist 
tų rubežių ateityje, jei dau
guma 40 Jungtinių Tautų 
neužgirs rubežių keitimo.”

Šiuo siūlymu kongresma
nas O’Konski nori sugrą
žint Lenkijai Vilniaus kraš
tą, Sovietinę Vakarų Balta
rusiją ir Vakarinę Ukrainą.

Tik 11 Mylių Jankių 
Armijom Susisiekti

Ir Atkirsti Nacius
Telieka tik 11 mylių spra

ga susisiekt Amerikos ar
mijoms skersai vokiečių įsi
veržimo sklypo Belgijoj ir- 
taip atkirst daug nacių ka
riuomenės vakariniame to 
sklypo gale..

PRIEŠINASI DRAFTAVI- 
MUI Į DARBUS

Washington. — Karinės 
Mobilizacijos direktorius 
James F. Byrnes siūlė kon
gresui išleist įstatymą pri
verst jaunus vyrus rekruta- 
vimo klasėje 4F eit į kari
nius darbus, jeigu kurie jau 
visai netinka kariuomenei. 
Tam sumanymui priešinasi 
Amerikos Darbo Federaci
jos ir Geležinkelių Brolijų 
laikraščiai. Jie sako, kad 
tai, girdi, būtų verguvės į- 
vedimas darbininkams.

Gyventojų žudymas
Tapo atkastos didžiulės 

duobės, kur vokiečiai laido
jo savo nužudytus bei už
kankintus šiauliečius ir ka
ro belaisvius. Lavonai su
krauti keliomis eilėmis vie
nas ant kito. Naciai išnaiki

no miesto žydus ir visus, 
kuriuos nužiūrėjo kaip 
“veiklius Sovietų šalinin
kus.”

Atsteigimo Darbai
Jau atsteigta didžioji 

Šiaulių pirtis; taisoma ligo
ninė ir atsteigiama fabrikai

“Ir laukas vėl mano, ir javai vėl mano,” džiaugiasi išlais
vintas Lietuvos ūkininkas. —L. P. T. KOMITETAS.

SOVIETAI UŽĖMĖ DAUGIAU
KAIP PUSĘ BUDAPEŠTO

London, saus. 5. — Rau
donoji Armija per dieną pa
ėmė dar 277 blokus Buda
pešto Vengrijos sostamies- 
čio. Taigi Sovietų rankose 
yra jau 1,239 blokai, arba 
daugiau kaip pusė to did
miesčio. Tą pačią dieną rau
donarmiečiai sunaikino 78 
vokiečių tankus Budapešte 
ir apylinkėje; o per tris die
nas ten buvo sudaužyta 171 
nacių tankas ir nušauta 78 
jų lėktuvai. •

JUGOSLAVU PARTKA- NUSKANDINTA BEI
NA1 ĮSIVERŽĖ Į 

AUSTRIJA
Belgrad. — Jugoslavijos 

liaudies kariuomenė-parti- 
zanai įsiveržė į Austriją ir 
užėmė pozicijas Grazo-Ma- 
riboro srityje, kaip kad ofi
cialiai pranešta.

TOLI PRAŠOKTA KARO 
BONŲ KVOTA

Washington. — šeštosios 
karo paskolos Bonų kvota 
buvo $14,000,000,000, bet 
amerikiečiai išpirko bonų 
už $21,621,000,000, taigi 54 
procentais viršijo kvotą.

Japonų Premjeras Pripažįsta, 
Kad Jiems Nekaip Vyksta
Japonijos ministeris pir

mininkas, gen. Kuniaki Koi- 
so pripažino, kad japonų 
laivynas nukentėjo “visai 
nemažų nuostolių”, kaip 
pranešė Japonijos radijas. 
Koiso, tačiau, pasakojo, būk 
japonų laivynas “laimėjęs 
didžias pergales ties Formo
sa ir Filipinų salomis.” Jis 
įspėjo, kad iš Leyte salos 
amerikiečiai išplatins kovą 
prieš japonus visuose Fi
lipinuose, ir pridūrė, jog 
karas Leyte saloje 
“nelabai eina japonų nau
dai’.”

Hitlerininkai su didelėmis 
tankų ir pėstininkų jėgo
mis įnirtusiai, kartotinai 
puolė sovietines i linijas į 
šiaurvakarius nuo Budapeš
to. Jie stengėsi praskint sau 
kelią į Budapeštą ir paliuo- 
suot 80,000 vokiečių ir ven
grų karių, kurie visomis 
pusėmis apsupti ir be atlai
dos naikinami. Raudonoji 
Armija atmušė visas priešų 
atakas; kelis tūkstančius jų 
nukovė ir 1,162 suėmė.

PADEGTA DAR 35
JAPONU LAIVAI

Leyte, saus. 5. — Jūrose 
ties Luzonu, didžiausia Fili
pinų sala, Amerikos lėktu
vai per tris paskutines die
nas tikrai nuskandino 15 
transportinių ir prekinių 
Japonijos laivų ir padegė, 
turbūt, sunaikindami, dar 
20 priešų laivų.

Dar Galingas Esąs Nacių 
Oro Laivynas

Francij a. — Aukšti Ame
rikos oro jėgų ofieieriai tei- 
gia, kad Vokietija dabar tu
ri daugiau lėktuvų, negu 
pernai vasarą, kuomet ame
rikiečiai ir anglai įsiveržė į 
Šiaurinę Franciją. Bet na
ciams trūksta gazolino, ir 
nauji jų lakūnai negana iš
lavinti.

Pernai buvo sunaikinta 
15,318 nacių lėktuvų ir vien 
Amerikos lakūnai numetė 
958,000 tonų bombų į Vo
kietiją. ;

Nacių radijas skelbė, kad 
pietiniame fronte Bitche 
srityje jie pastūmę 7-ją A- 
merikos armiją iki 15 mylių 
atgal per 3 dienas.

ir dirbtuvės. Visa tai daro 
šiauliečiai savomis jėgomis.

Šiaulių skerdyklą spalių 
mėnesį pagamino mėsos 27 
procentais daugiau, negu 
buvo skirta pagal planą. El- 
legant mezgykla atlieka jai 
skirtą gamybos kvotą. Elek

Paryžius, saus. 5. — Pir- jardų pirmyn.
moji Amerikos Armija Bei- i Vyriausias komandierius, 
gijoj, atakuodama šiaurinį ;gen. Eisenhower paskyrė 
vokiečių įsiveržimo sparną, anglų maršalą Montgomery 
užėmė Miestelius Bergeval įkomanduotojum ir Pirmo- 
ir Beffe, o vakarinėje įsi- sios ir Devintosios ameri- 
veržimo “nosyje” amerikie- kiečių armijų šiauriniame ir 
čiai išmušė nacius dar iš vakariniame fronto šonuo- 
dviejų kaimų. Šios armijos se Belgijoj. Šių dviejų ar-, 
kariai per dieną nubloškė imijų bendruoju komandie- 
hitlerininkus iki pusketvir- riu n iki šiol buvo Amerikos 
tos mylios atgal. generolas Omar N. Bradley.

Prie amerikiečių prisidėjo ! Bastogne kylyje naciai 17 
anglų - kanadiečių tankai ir sykių per dieną atakavo ge- 
pėstininkai, kurie puola na- nerolo Pattono amerikie
čius šiauriniame fronto šo- čius, bet vieni ir kiti tebesą 
ne ir vakariniame jo gale, maždaug tose pat pozicijo- 
Anglai pažygiavo iki 1,500 se.

Planuojama Sustabdyt Taikiniu- 
kų Prekybą su Šveicarija, Kuri 

Persiuntinėja Naciam Reikmenis
London. — Vienas anglų dalykų pardavinėjimą “be-

ministerių kabineto narys 
pareiškė, jog Anglija, Jung
tinės Valstijos ir Franci ja, 
turbūt, greitai pareikalaus, 
kad Šveicarija liautųsi per- 
siuntinėjus Vokietijai reik
menis, perkamus iš Ameri
kos ir kitų talkininkų.

(Amerikos valstybės sek
retorius Stettinius neseniai 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos planuoja pakeist savo 
politiką kas liečia įvairių

Anglai Atėmė iš Japonu Vokiečiai Sakosi Suardę 
Svarbą Uostą Akyab Į Žieminio Talkininkų

Burnoje Ofensyvo Planus
Burma. — Anglijos laivai 

iškėlė savo kariuomenę, an
glus ir indėnus, į Akyab uo
stą, vakariniame Burmos 
pajūryje, ir be mūšio iš ja
ponų pusės užėmė tą trečią 
didžiausią Burmos uostą.

6,000,000 DAUGIAU 
“TAJERIŲ”

Washington. — Karinės 
Gamybos Tarybos pirmi
ninkas Krug kreipėsi į “ta
jerių” (padangų) fabrikan
tus kariniams automobi
liams, kad per dieną paga
mintų po 20,000 daugiau ta- 
jerių, negu dabar. Fabri
kantai atsakė, kad galėsią 
padirbt po 36,000 ta j erių 
daugiau kasdien, o per me
tus jie tikisi pagamint 6 
milionais tajerių daugiau, 
negu pernai.

tros stotis pagamina tiek 
jėgos ir šviesos kiek nusta
tyta.

Šiaulių Mokyklos
Šiauliuose atsidarė 5 pra

dinės mokyklos, bet jų ne
užtenka ; todėl mokyklos vei
kia trimis pakaitomis kas

pusiškai” Šveicarijai.
(Šveicarija taip pat tūks

tančiais gamina naciams 
kanuoles ir kitus pabūklus.)

Berne, Šveic. — Socialis
tų Tagwacht ir kiti šveica- 
įrų laikraščiai sielojasi, kad 
talkininkai stengiasi pri
verst Šveicariją pertraukti 
prekybą su Vokietiją. Pa
sak jų, tai talkininkai, gir
di, būtinai norį įvelt Švei- 
Tariją karan su Vokietija.

London. — Berlyno radi
jas sakė, jog amerikiečiai ir 
anglai sutelkė tokias dideles 
savo jėgas prieš vokiečius 
Belgijoj ir Luksemburge, 
kad talkininkai jau negalė
sią įvykdyt savo žieminio 
ofensyvo planų prieš Vokie
tiją.

Dėkoja Stettiniui už Londono 
Lenku Pripažinimą

Washington. — Lenkų 
draugijų komitetas iš ryti
nių valstijų atsilankė pas 
Amerikos valstybės sekreto
rių Stettinių ir dėkojo už 
tai, kad Stettinius pareiškė, 
jog šios šalies vyriausybė 
pripažįsta londoniškę Len
kijos valdžią (o ne demok
ratinę laikinąją Lenkijos 
valdžią, neseniai įsikūrusią 
Liubline).

diena. Eina mokslas trijose 
gimnazijoje ir mokytojų se
minarijoj — net keturiomis 
pakaitomis per 24 valandas.

Teatrai ir Koncertai
Vokieičai sudegino teatro 

patalpą; tai dabar judamie- 
(Tąsa 5-me puslapyje)
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jau likę be pagrindo. Kurie gali iš to 
svaigulio blaivytis - teblaivosi, o kurie 
negali, tie, žinoma, svaiguliu vaduosis 
iki grabo lentai. Bet į tokius blaivioji 
lietuvių visuomenė nęturėtų bekreipti 
dėmesio.

Šiandien visa mūsų jėga, kaipo Lie
tuvos išeivių, turėtų būti telkiama pa
dėti senajai tėvynei atsistoti ant tvirtų 
kojų. Organizavimas Lietuvai visokios 
galimos paramos — tebūna mūsų pir
maeilė užduotis! O šio darbo vadovau
jamas centras yra Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas, 417 Lorimer Št., 
Brooklyn 6, N. Y.

Kas Ką Rašo ir Sako

Entered as second class matter March 11 1924. ai 
the Post Office at Brooklyn. N. Y.. under the 

Act of March 3, 1879

Žmonės, Sergą Svai gulio Liga
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

gane Tiesoje (saus. 1 d.) Stasys Jasilio- 
nis rašo straipsnį apie “chronišką svai
gulį”, kuriuo serga tam tikra Amerikos 
lietuvių dalis. Apie tą ligą tenka ne tik 
kalbėti, rašo straipsnio autorius, bet “ir 
jieškoti išeities, kad toji lietuvių visuo
menės dalis nepasiliktų ligoniais iki gra
bo lentos, ir kad neužkrėstų tuo chroniš
ku svaiguliu platesnių visuomenės eilių.” 

■ Toliau St. Jasilionis sako:

Jei pažvelgsime atgal bent iki 1937 
metų, tai svaiguliu užsikrėtusius ra
sime ir Amerikos lietuvius tautinin
kus. Tais metais New Yorko tautinin
kų kliubas sveikino (nepriklausomybės 
šventėje) “brangią tėvynę ir Lietuvos 
respubliką mylimojo ir garbingo tau
tos vado asmenyje.” Vadinasi, jie bu
vo tiek apsvaigę, kad brangią tėvynę 
ir respubliką matė tik Smetonos as
menyje. Lietuvos kraštas — nesvarbu; 
Lietuvos žemės plotis, jos ribos, jos 
gyventojų būklė — nesvarbu, bile tik 
jų akivaizdoj stovėjo Smetonos pa
veikslas, o raštu gal buvo pažadėta 
“abrako,” kad pastiprinti tautininkų 
veiklą.

Apsvaigę džiaugsmu Smetonos “va
dovaujamos tautinės vyriausybės dar
bais ir žygiais,” tautininkai iš\ Ameri
kos sakė Smetonai; “Tegyvuoja ši 
Tamstos parinktoji Vyriausybė per 
amžius!”

Kai Smetona pabėgo iš Lietuvos į 
Berlyną, tai tūli asmenys Amerikoje, 
svaigulio įtakoje, pradėjo rėkti ir ge
dulo juostomis apvesti laikraštyje ži
nią, kad “nebėra Lietuvos.” Mat, jų 
vaizduotėje, Smetona — tai buvo Lie
tuva. Kai vokiečiai-naciai sutrypė Lie
tuvą, tai jiems vėl buvo džiaugsmo, 
kad “Lietuva atgavo nepriklausomy
bę”, nors) naciai ir patį Lietuvos var
dą buvo jau panaikinę.

Lietuva Pripažins Lenkijos 
Vyriausybę

Overseas News Agency koresponden
tas Londone, E. Yapou, praneša, jog 
galima tikėtis, kad greitu laiku naująją 
Lenkijos vyriausybę, Naujų Metų Die
ną sudarytą Liubline, pripažins Lietu
vos, Bielorusijos ir Ukrainos tarybinės 
respublikos.

Visos trys respublikos rubežiuojasi su 
Lenkija, todėl, galimas daiktas, kad jos 
pirmiausiai Liublino vyriausybę ir pripa
žins.

Darbininkai Organizuojasi
Tuojau, kai tik Lietuva buvo išlaisvin

ta, Lietuvos profesinės sąjungos pradėjo 
platų darbą. Lietuvos profesinės sąjun
gos, -reikia priminti, slaptai veikė ir tuo
met, kai Lietuva buvo vokiečių okupuo
ta. Dabar, kai Lietuva tapo išlaisvinta, 
jų veikla kur kas labiau padidėjo.

Dabar iš Estijos pranešama, kad ten 
šiuo tarpu 70 nuoš. fabrikų darbininkų 
ir raštinių tarnautojų jau įstojo į pro
fesines sąjungas.

Iš Rumunijos gauname žinių, jog ten 
vasario 5 d. yra šaukiamas Visos Rumu
nijos Profesinių Sąjungų Kongresas, ku
riame bus pagrįsti pamatai vienai cent- 
ralinei organizacijai, aplink kurią spies
tųsi visos profesinės sąjungos.

Kaip matome, profesinių sąjungų ju
dėjimas atgyja visuose iš nacių priespau
dos išvaduotuose kraštuose. Tenka ma
nyti, kad šis judėjimas bus kitokis • nuo 
pirmkarinio: jis bus pažangesnis, jis 
bus, beje, pagrįstas ne amatine organiza
cija, bet pramonine, — panašiai, > kaip 
mūsų CIO. Tuo būdu, jig bus tvirtas ju
dėjimas.

Pradžioje vasario mėnesio, kaip jau 
buvo rašyta, Londone įvyks tarptautinė 
profesinių sąjungų (unijų) atstovų kon
ferencija. Joje, tenka manyti, bus pa
grįsti tvirti pagrindai tarptautinei pro
fesinių sąjungų organizacijai. Mūsiškis 
CIO ten taipgi dalyvaus.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO 
PAKĖLIMO PROBLEMA
Vilniaus “Tiesoje” randa

me straipsnį “Vėl Turėsime 
Mašinų Traktorių Stotis.” 
Jame gvildenamas iš nau
jo Lietuvos žemės ūkio me
chanizacijos klausi mas. 
Straipsnio autorius V. Raiz- 
gys sako:

Mūsų kaime kiekvienais 
metais vis darėsi sunkiau su 
traukiamąja jėga, žemei ap
dirbti trūko ne tik darbo ran
kų, bet neužteko ir arklių, o 
taip pat įvairių modernių ma
šinų. 1940 m. tarybų valdžia 
paskelbė savo plačiąją pro
gramą Lietuvos žemės ūkio 
našumui pakelti, jį mechani
zuoti, palengvinti valstiečiui 
žemę apdirbti ir iš jos dau
giau gauti.

1941 m. Tarybų Lietuvoje 
buvo įkurta 42 MTS-Mašinų 
Traktorių Stotys. MTS buvo 
išskirstytos taip, kad visuose 
mūsų apskrityse buvo po 2— 
3 MTS. Iš Tarybų Sąjungos 
buvo gauta 337 traktoriai, 
392 traktoriniai plūgai, 71 
plūgas pelkėms arti ir 826 ki
tos įvairios mašinos: kultiva
toriai, sėjamosios, akėčios 
bulvių sodinimo, žolei sėti 
mašinos ir kt. Visų šių MTS 
technikinis turtas buvo skir
tas mūsų valstiečių gerovei 
kelti.

Be to, kiekvienai MTS sto
čiai buvo paskirta dar po 2 
sunkvežimius, kelias cisternas 
degalams ir kt. turto. Tai bu
vo milžiniškas įnašas į mūsų 
silpnai mechanizuotą žemės 
ūkį, į atsilikusią technikinę 
kultūrą.

Be to, 1940 m. buvo įsteig

ta 262 arklių nuomavimo 
punktai, beveik po vieną 
kiekviename valsčiuje, ku
riuose buvo 3700 arklių. 
Šiems punktams iš Tarybų 
Sąjungos buvo gauta keli 
tūkstančiai įvairiausių maši
nų žemei dirbti.

Tai buvo tik pirmieji žings
niai mechanizuoti atsilikusį 
mūsų šalies žemės ūkį.

Vėliau kiekvienais metais 
turėjo didėti apdirbamųjų 
mašinomis žemių plotai, sto
čių ir punktų skaičiai.

Hitleriniai grobikai, įsiver
žę į Tarybų Lietuvą, nutrau
kė tik pradėtą mūsų žemes 
ūkio mechanizavimo darbą. 
Vokiškieji okupantai sugrio
vė jau įsteigtas MTS stotis, 
išvežė mašinas ir traktorius.

Išvaduotosios Lietuvos vals
tiečiai jau žino, kad Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
III-ji sesija priėmė įstatymą 
dėl vokiečių okupacijos pada
rinių žemės ūkyje likvidavi
mo. J nualintą, išgrobtą mū
sų kaimą vėl nukreipiamas 
didžiulis Tarybinės vyriausy
bės rūpestis ir dėmesys, ski
riama daug lėšų ir techniki
nių priemonių. Jau išskirta 
ir artimiausioje ateityje gau
sime 180 traktorių, o prie jų 
atitinkamą komplektą trak- 
torinių plūgų, traktorinių sė
jamų mašinų ir 360 zigzagi
nių akėčių.

Krašte pradėtos steigti 
MTS stotys. Aplink jas bur- 
sis jaunimas, kuris išmoks 
valdyti sudėtingą tarybinę 
techniką, išmoks mašinomis 
apdirbti žemę.

Kartu su kitomis Tarybų 
šalies tautomis, mes dirbsime 
savo žemę ir kursime geresnį, 
laimingesnį gyvenimą.

■> PASTABOS

Premjerui Joseph Stalinui ir generolui de Gaulle tė- 
mijant, Sovietų užrubežių reikalams komisaras V. M. 
Molotovas pasirašo Sovietų-Francūzijos savitarpinės pa
galbos sutartį Maskvoje. Stovintieji (iš kairės) yra: B. 
F. Podcebrov, Stalinas, G. Lalois ir de Gaulle.

Skaitytojų Balsai

Bet Smetonos šiandien nėra. Jis “už
duso Clevelande”. Rodosi, turėjo tie 
žmonės atsikvošėti ir suprasti, kad ir po 
to visko lietuvių tauta pasiliko ir ji pa
siliko gyventi, kurti, . klestėti. 1940 m. 
Smetonai pabėgus, Lietuvos gyvenimas 
“buvo pradėjęs puoštis naujais žiedais, 
džiaugtis plačiomis laisvėmis didžiajai 
gyventojų daliai.” Tiesa, Lietuvą buvo 
okupavęs žiaurus vokiškasis nacis, bet 
šiandien Lietuva ir vėl laisva, nors ir ka
ro nuteriota. “šiandien vėl kraunami 
nauji Lietuvos gyvenimo žiedai, kuriems 
neužilgo bus lemta pražydėti džiaugsmu 
ir gražiais pasiekimais.”

Ekonominis, politinis ir kultūrinis gy
venimas Lietuvoje atgimė. Mokslininkai, 
menininkai; rašytojai, artistai, valstie
čiai ir darbininkai stoja kūrybiniu dar
ban Lietuvai atstatyti. Rodosi, kiekvie
nas turėtų tuo džiaugtis ir didžiuotis. 
Bet ne! Smetonininkai ir jų talkininkai 
tebeserga “svaigulio liga.” Jie rėkia, 
šaukia, bjaurioja viską, ką lietuvių tau
ta šiandien dirba. Jie. puola tuos lietu
vius amerikiečius, kurie padeda lietuvių 
tautai.

St. Jasilionis, todėl šitaip baigia savo 
straipsnį :

Iš mūsų visuomenės eilių reikia sku
biau šalinti tą smetoninio chroniško 
svaigulio įtaką. Juk tai sarmata plepė
ti tuščias zaunas apie atgrąžinimą 
kronprinco Juliaus Smetonuko arba 
kito jam panašaus asmens į Lietuvos 
“amžinojo prezidento” sostą. Mes 
šiandien turėtume drąsiai pasakyti, 
tieųis chroniško svaigulio apimtiems 
asmenims, kad jų svaiguliavimo aktai

Paklaidos Pataisymas.
Praeito ketvirtadienio Laisvės edito- 

riale (antroje špaltoje), septynioliktoje 
iš viršaus eilutėje įvyko nemaloni pa
klaida. Ten buvo pasakyta: “Su Jugo
slavijos Mikolaičiku buvo panašiai...” 
Turėjo būti: “Su Jugoslavijos Michailo- 
vičium buvo panašiai” ir t.t.

O, Teks Jums Keršto 
Susilaukti!

(Skiriu Graikijos įvykiams.)

Veltui valdovai liejat kraują
Žmonių tų nekaltų!
Ne jum išplėšt idėją naują
Iš plakančių širdžių..

Nė jum kraujuose paskandinti
Troškimai tie nauji.
Ne jum karaliai užsodinti
Ant liaudies svetimi.

Gal šiandie dar jūs ir laimėsit
Su kulka, su kardu.
Beginklę liaudį nugalėjus,
Nebus jums taip saldu.

«

Nebus jums lengva nusiplauti
Tie kruvini nagai,
0 teks jums keršto susilaukti, 
Plėšrieji vanagai.

Keršto banga nusiaubus šalį
Nebeužbaigs kovos.
Ir liaudis vargstanti, bedalė 
Kovojus nenustos.

P. Pilėnas.

J. Tysliava rašo, kad 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Rooseveltas ir Chur- 
chillis pasikvietė talkon šė
toną (Staliną — V. P.), kad 
velnią (Hitlerį.— V. P.) nu
galėjus.

Jeigu taip, tai, Juozuk, 
prasti pyragai. Pagelba šė
tono jau velniui ragai ap
laužyti; uodega nukirsta ir 
greitu laiku bus sprandas’ 
nusuktas. Bet kur tuomet, 
Juozuk,, tavo broliai vel
niūkščiai dings, kurie taip 
nuoširdžiai rėmė savo tėvą- 
velnią? Ar. tik neprisieis vi
siems surasti kelią į..., pek
lą?

- ** • "* ** • "* •

“Tėvynės” redaktorius 
Bajoras nusiskundžia, kad 
iš Lietuvos negauna jokių 
žinių.

Man išrodo labai keistas 
nusiskundimas. Juk nesenai 
tas pats Bajoras ir toj pa
čioj “Tėvynėj”, autoritetin
gai pareiškė, kad tokios 
Lietuvos, kaip Tarybinė 
Lietuva, nebuvo ir nėra.

Jeigu Bajorui Tarybinės 
Lietuvos nebuvo ir nėra, o 
smetoninė Lietuva per ber
žyną pabėgo į Berlyną, tai 
iš kokios Lietuvos ponas 
Bajoras laukia žinių?

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Eden pareiškė, 
kad Graikijos žmonėms bus 
leista išsirinkti tokią val
džią, kokios jie norės. Bet 
pirmiau, negu! bus rinkimai, 
Anglija turinti ten tvarką 
padaryti.

Labai gerai. Bet klausi
mas, kol tvarką padarys, tai 
kiek Graikijos žmonių gyvų 
bepasiliks?... • • •

Lenkijos ponų valdžia, 
sėdėdama • Londone ir nega
lėdama susitąikyti su So
vietų Sąjunga. Lenkijos ru-

bežių kalusimu, pasikvietė 
talkon socialistą Arciševskį, 
didžiausį sovietinės valdžios 
priešą.

Lietuvių patarlė sako: 
“Ko velnias negali padary
ti, tai bobą pasiunčia.” ' O 
ką ponai, nepajėgia atlikti, 
tai socialistą talkon pasi
kviečia.

New Yorko laikraščiai 
džiaugiasi, kad šiemet Nau
ji Metai buvę labai triukš
mingi, nes naktiniuose kliu- 
buose už pietus mokėjus 
ypata po 25 dolerius.

Taip, mokėjo už pietus po 
25 dolerius, tik ne darbi
ninkai, bet jų išnaudotojai...

• • •• • •

Amerikoj įsisteigė taip 
vadinama liberalų organi
zacija, kuri pirmiausiai 
kreipėsi į Washingtoną pas 
valdžią, reikalaudama, kad 
valdžia užkirstų kelią Sovie
tų Sąjungos įtakai Europo
je.

Daug gražiau ir sąžinin
giau būtų buvę, jei.ta orga
nizacija būtų pasivadinus 
fašistine.

V. Paukštys.

KRIENO AFORIZMAI

Pagal karo mokslą, gal
vą galima vartoti dvejaip: 
kaukolę, arba smegenis; 
arba smegenis ir kaukolę 
sykiu. Raud. Armijos vado
vybė daugiausia vartojo 
smegenis.

Nuginklavimas belgų par
tizanų labiausia pasitar
navo von Rundstedtui.

Prie Dunojaus upės Rau
donoji Armija šauniai pa
sirodo ir talkininkų, armi
joms progą duoda taip pat 
pasirodyti prie Rheino.

Prof. Krienas

Gerbiama Laisvės Redakcija!
Man prisieina dažnai disku- 

suoti apie dabartinę padėtį, 
daugiausia Europos, kaip tai: 
Belgijoj, Italijoj ir Graikijoj.

Man atrodo, kad Anglija no
ri suformuoti pusiau fašistines 
valdžias. Dauguma man atsa
ko : “nereikia bijotis, po karo 
susiformuos visos šalys ant de
mokratinių pamatų.” Aš su 
tuo nesutinku. Mes turime pa
vyzdį iš 1918 ir 1919 metų. 
Finliaądijoj tuomet pradėjo 
tvertis darbininkų valdžia. 
Kaizerinė vokiečių valdžia at
siuntė didelę armiją, apie 80,- 
000, nuginklavo visą suomių 
liaudį, o apginklavo visus fa
šistinius elementus, smulkią ir 
stambią buržuaziją ir išžudė 
apie 20,000 darbininkų vien 
tik Helsinkyj. Ir ten pasiliko 
fašistinė valdžia.

Mes visi gerai žinome, kad 
ir Lietuvoj darbininkų valdžia 
formavosi 1918 m. Sąjunginin
kai prisakė tam budeliui 
generolui Bermontui, su vo
kiečių armija, pasilikti kol nu
ginkluos visą Lietuvos liaudį, o 
apginkluos visus fašistinius 
gaivalus, su Smetona priešaky
je. Na, ir pasiliko fašistinė val
džia ligi 1940 metų.

Latvijoj buvo susitverusi 
darbininkų valdžia. Bet, su pa
galba svetimų šalių armijos, 
fašistai nuvertė tarybų 'val
džią, fašizmas pasiliko ligi 
1940. Ačiū Sovietų Sąjungai, 
Latvija, Estonija ir Lietuva 
vėl paliko laisvos iki Hitlerio 
budeliai vėl užplūdo tas šale
les.

Paimkime kitą pavyzdį: 
Vengrijoje buvo įsisteigusi 
liaudies valdžia. Bet, ačiū Hit
leriui, po priedanga maisto ir 
su pagalba Rumunijos didelės 
armijos, nuvertė liaudies val
džią ir įsikūrė fašistinė val
džia, priešakyje su kraugeriu 
budeliu admirolu Horthy. Iš 
to didelio keršto Horthy’o val

džia pakorė apie 7,000 žmo
nių vien tik Budapešte.

Aš tvirtai įsitikinęs esu, jei 
Įsikurs fašistinės valdžios, tai 
jau bus per vėlu prieš tokius 
šių dienų moderniškus ginklus 
beginklei liaudžiai atsilaikyti. 
Už tai mes, susipratę viso pa
saulio darbininkai, sveikiname 
Graikijos herojišką liaudį, kad 
nepasiduoda Anglijos ginkluo
tam užpuolimui.

Graikijos liaudis beveik, vie
na išgrūdo lauk hitlerinius 
žmogžudžius. Vietoj pagerbti 
ir pagelbėti jai ir partizanams, 
ir atsiųsti maisto, Anglija at
siuntė didelę armiją ir žudo 
Graikijos liaudį — už tai, kad 
ji nori pati valdyti savo locną 
šalį.

Noriu paklausti Laisvės re
dakcijos, ar sutinka su mano 
nuomone ?

Petras Butkevičius.

Nuo Redakcijos: Mes jau 
keliais atvejais esame kritika
vę Anglijos vyriausybės poli
tiką Graikijoj. Ta politika, 

i mūsų supratimu, kenkia karo 
pastangoms ir Jungtinių Tau
tų vienybei. Tačiau, reikia ti
kėtis, kad paskutinė Churchil- 

‘ Jo misija Graikijoj duos tei- 
■ giamų pasekmių ir padėtis pa- 
' sitaisys.

Krieno Aforizmai
Von Rundstedt paleido sa- 

vo visus tūzus prieš genero
lą Eisenhowerj, bet všis ne
sijaudina ir laiko savo tru
pus — laiko iki tam tikro 
laiko, kad “vežimas” mums 
■tikrai būtų išloštas!

—
Hitlerininkai daug ko pa

simokino mūšiuose prie Sta
lingrado, bet dar daugiau 
pasimokins, kuomet Raud. 
Armija pradės maršuoti į 
Berlyną.

Sausio-Jamiary 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Ar jau Turite Bankįetui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau Įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

\Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistų.

BILIETAS BANKĮETUI $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemcyer St.

Vakariene bus duodama 7-tą valandą vakaro. Šokiai 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visa vakarą be pertraukos.

Vien tik šokiams įžanga 60c, taksai įskaityti.
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Jis m§- Pafrontes Mieste Reffeiimas ?J. KAROSAS.

PARTIZANAI gino nusišypsoti, bet/Veidaytik spazmiš- 
kai pajudėjo. Šalta/ prakaitas' aprasojo 
kaktą, o kojos ėmė [virpėti 4r, rodos, ne
bepajėgia išlaikyti liemens. Ausyse ėmė 
ūžti, smilkinio pusak lyg plaktuku, kalė 
į galvą. Seniūnas pamišėlio akimis ve
džiojo čia į duris, čia7! partizaną, čia 
vėl į langą. Pažiūrėjo į partizano akis, 
iš kurių žėrėjo kerštas ir panieka, rus
tus atpildas ir pasišlykštėjimas žmogaus 
menkysta, ir stvėrėsi rankomis už gal
vos. Lyg per miglą pamatė, kaip kyla 
partizano ranka su revolveriu, norėjo 
sušukti, bet balsas užkymo gerklėje ir 
truktelėjęs pirmyn krūtinę, sukniubo ant 
grindų.

Petkus, išėjęs, ramiai apsidairė ant 
priebučio ir nuėjo su “raštininku” per 
kiemą ir daržus į lauką.

Pamiškėje nupiovė dar gerą gabalą te
lefono laidų, kurie tiesėsi siauru lauko 
keliu.

Pafrontes Mieste
Juodą naktį stūksojo miestas tuščias ir didelis, 
čia nebuvo žmonių, vien tik mirę griuvėsiai. 
Kažkur kaukė šuva, tas naktinis paklydėlis, 
Ir į tamsųjį dangų rankas medžiai tiesė.

Į griuvėsius lietus smulkias ašaras lašino. 
Ties aikšte apsisiautęs kareivis stovėjo, 
Ir dundėjo nakty mūs sunki automašina 
Išgriautoj ir išdegintoj miesto alėjoj.

Kai pro debesio skliūrą mėnulis sužibęs 
Kario statulą nušvietė spinduliu vario,— 
Mes pamatėm—kareivis laimingai šypsojos, r

Glėbyje jo gulėjo vaikutis užmigęs,
Lyg prie motinos savo, prigludęs prie kario, 
Ir jis šildė našlaičiui sušalusias kojas.

A. Venclova.

Melo Tinklas Hitlerinis

ant gembės, 
langelio vei-

bobute?

Netoli išsivingiavusio Trakų ežero 
stovėjo sena sudubusi trobelė. Kitų pas
tatų prie jos nebuvo. Matyti, vargingas 
buvo šeimininkas: ir jis pats ir jo gyvu
lėliai telkėsi vienoje trobelėje. Nedidelis, 
kelių mažų, baigusių džiūti obelaičių so
delis ..buvo aptvertas griūnančiais žiog
riais. Du pakrypę aviliai sąmanomis ap
augę. šulinio sutręšusių sienojų renti
niai įsmukę į žemę. Liūdname berželyje 
ant inkylo čirška seni žvirbliai. Trobelės 
durys uždaros, langai užkamšyti skar
malais.

Laikydamas kišenėje suspaustą deši- 
nioje rankoje revolverį, kairiąja pasibel
dė į duris, bet niekam neatsiliepus, iš lė
to pravėrė duris ir įėjo vidun partizanas 
Petkus. Susigužusi maža senutė supė ant 
kelių išblyškusį sūnaitėlį.

— Laba diena, bobute. Ar negalėčiau 
gauti atsigerti?

—Kamputyje pažiūrėk.
Pakabinęs medinį samtį 

Petkus atsisėdo prie mažo 
du į kiemą.

—O kur kiti namiškiai,
— Senukas nuėjo prie kelių darbų, o 

sūnelio, jau greit bus meteliai, jokios ži
nelės nebeturiu ... Germanijoj... —- ir 
atsiduso.

—Sunku, bobute, dabar visiems sun
ku. O kas jūsų parapijoje girdėti?

—Et, koks čia dabar gyvenimas žmo
gui. Varpą ir tą išplėšė iš senos Rūdiš
kės varpinyčios. Kiek laiko jis vienas bu
vo papratęs kaboti ramybėje. .. Ir kai
zerio laikais jo niekas nelietė ... Šaukda
vo jis visus ant maldos nesustojęs ... o 
dabar... Et!

Senutė giliai atsikvėpė ir nuleido savo 
žilą galvą.

—O Vilniuje girdėjai, bobute, visus 
vienuolius, kur paliai švento Jurgio baž
nyčių gyveno, žinai ten, prie Ožeškie
nės aikštės, kur autobusai sustodavo ...

—Kaipgi nežinosiu, vaikeli, jaunesnėj 
būdama užeidavau per Kalvarijas ir į 
švento Jurgio bažnyčią, — įterpė senutė.

—Naktį7 juos suėmė, nieko pasiimti 
nedavė ir nuvedė į Lukiškių kalėjimą. 
Žmonės pasakoja, vienus ten nugalabijo, 
o kitus sušaudė Panerių kalnuose.

—Vienuolius? — nustebo bobutė. — 
Vaje, vaje kokie nevidonai! Matyt, ne 
prieš gerą taip šėlsta, ne prieš gerą...

— Klausyk, bobute, o Naperskis kur 
dabar, ką beveikia?

— Koks Naperskis? — pasižiūrėjo 
geromis akimis bobutė. — A! Seniūnas. 
Yra, yra, kur jis dėsis. Lenkų čėsais šė
lo, o dabar net nežino kaip iš kailio ner
tis. Pasipūtęs, puikus, tik rėkia, tik 
grąsd. Kur pyliavos vokiečiams, ten ir 
jis, kur išvežimas—be jo neapsieina. O 
kaip gyvena! Išvaręs Strelčiūną, apsi
gyveno jo namuose.

— Tur būt, saugojasi žmonių, gyve
na su policininkais?

— Ne. Vienas kaip ponas namuose 
gyvena. Tik eiti į žmones be policijos 
neina. Visą laiką ar įstaigoj, ar namie.

Petkus pasikėlė, padėkojo senelei, išėjo 
į kiemą. Apsidairė ir pamatęs pritūpusį 
prie avilio savo draugą, visų pavadintą 
“raštininku,” pamojo jam ranka.

Jauni vyrai drąsiais tvirtais žingsniais 
ėjo ištuštėjusio miesto gatve. “Raštinin
kas” atsistojo už kampo gražaus name
lio su dideliais šviesiais langąis ir dailiai 
išpuoštu priebučiu. Petkus, įiepasibeldęs, 
smarkiai stumtelėjo duris ir l įėjo vidun. 
Prie stalo sėdįs vyras, pasuko galvą į 
durų ‘'pusę ir padėjo ant stalo vokišką 
laikraštį. Jo kaktą susiraukė, o žiurkės 
veidas išsišiepė ir buvo beketinąs su
šukti, bet geriau įsižiūrėjęs į įėjusį au
galotą jaunuolį su revolveriu rankoje, 
lyg per dūmus prisiminė kaž kur matytą 
veidą. Atsistojo, paėjėjo kelius žingsnius 
pirmyn ir, lyg stulpas, sustingo vietoje. 
“Petras!” Iš kur gi jis? Juk jį išvežė su
šaudyti. Ar gali būt, kad jis Čia?”
šiurpas nubėgo per seninūno nugarkau
lį. Seniūnas nežinojo ką daryti: šaukti,

Brėško. Miškelyje Neries pakriaušėje 
suokė ankstyvus paukščiai, užliedami sa
vo skambiu čiulbėjimu kalvą ir visą slė
nį, pridengtą išsikerojusių krūmų ir au
galų lapija. Paparčių lapuose ėmė judėti 
samanų ir šakelių krūvelė, iš kurios iš
lindo mieguistas veidas. Žmogus pasirą
žė, apsidairė aplinkui,' įsiklausė ir atsi
kėlė. Tai buvo partizanas Nainys, kele
rius metus tarnavęs elektros stotyje pa
dieniu darbininku, geras sportininkas ir 
žiųąs kiekvieną šios apylinkės kampelį. 
Pažadinęs kitus du savo draugus, nuėjo 
upės pakriauše, o jam įkandin, maždaug 
dvidešimties žingsnių nuotolyje, jo drau
gai. Siauru takeliu nusileidęs į pašlaitę, 
užtiko sėdintį^ 
su gal prieš savaitę pakirptais angliškais 
ūseliais, golfo kelnėmis ir juodu švarke
liu. Nainys instinktyviai įkišo ranką į 
švarko kišenę, kurioje buvo revolveris ir 
atsargiai priėjo prie meškeriotojo.

— Kanda? — paklausė lenkiškai.
> — O kaipgi! — atsakė meškeriotojas 
baltarusiška tarysena, nutęsdamas gar
są “o.” /

Besikalbant su juo, Nainys atpažino 
jame buvusį vieno Vilniaus fabriko są
skaitininką, aktyvų klasinių profesinių 
sąjungų narį ir įdrąsėjo, tiktai dažnas jo 
dairymasis rodė, kad meškeriotojas atė
jęs čia ne vien tik žuveles gaudyti. “Šni-j, 
pas?” — pagalvojo Nainys ir lyg neju
čiomis ištraukęs iš kišenės revolverį var- 
teliojo jį rankose. Z

— O šovinių liekanų ar neturi? —gy
vai paklausė meškeriotojas. — Gerai su
mokėsiu.

— Gal ir rastųsi... O kam tau?
— Na, sakysime, tuo pačiu reikalu, 

kuo ir pats nešioji ginklą.
— O kas dabar Vilniuje?
— Gaila žodžių. Tuščia. Gebietskomi- 

saras Hingstas uždraudė vakarais vaik
ščioti. Gatvėse ir dieną dažnai tikrina 
dokumentus. Pasakoja, kad betikrinant 
dokumentus užmušė kelioliką policinin
kų. Žvėryne prude prie senojo malūno 
rado vokiečių karininką. Bet apskritai 
mieste jauną vyrą retai kur sutiksi. Na, 
neimant domėn šuniavą... Ech, kad šovi
nių gaučiau! Žinai, bratkau,— pasikliau
damas tęsė, — revolverį ir aš turiu, o 
šovinių beliko tik' vienam vokiečiui. 
Klausyk, ar negalėtum man perleisti 
nors truputį, ot, kaip savas savam...

— Gal ir susirastų, bet užtat ryšulėlį 
nuneštum nurodyton vieton?*

— Mielu noru.
Ir paėmė Nainio atneštą susuktą gel

toname vyniojamajame popieryje ryšu-

celių nusileidęs į pašlaitę, 
alų; akmens meškeriotoją

Lietuvą iščiulpęs 
Ir kraujais pritvinęs, 
Melo tinklą audžia 
Voras hitlerinis.

Naciai—apgavikai, 
Išperos kryžiuočių, 
Niekdarbiams jų smerkti 
Švino reik, ne žodžių.

Skelbia naciai kurią 
Savo “tvarką naują”, 
Už kurią lietuvis 
Tuns lieti kraują...

Jiems “nauja Europa”— 
Hitlerinis cirkas, 
Lietuva tam cirke— 
“Ostlando” “becirkas.”

Džiaugias ta tvarka tik 
Nacberniai nedori, 
Lietuvai ant kaklo 
Išgamas užkorę.

Vokiečiai, .gird, nešią 
Laimę tautai mūsų, 
O bus toji “laimė”— 
Kaip senųjų prūsų!

Vokiečiai suteiksią 
Lietuviams kultūrą, 
O nūn jie lietuviui 
Lups trečią skūrą.

Gird, po karo naciai 
Pilną laisvę duosią, 
O tikrai ta “laisvė” 
Tiems, kurie kapuose.

Sako, naciai myli 
Lietuvius labiausiai, 
Myli jie ir avį, 
Nors rytoj papiaus ją.

Nori jie per melą, 
Šlykštų ir apgaulų, 
“Ostlandą” sukurti 
Ant lietuvių kaulų.

Kad lietuvis naciams
Dirbtų, piautų, sėtų, 
O rytoj tėvynėj 
Vietos neturėtų.

ir

— Garbė man! — kilstelėjo elegantiš
ku gestu savo ranką prie galvos, kaip 
mėgiamas publikos operetės artistas. — 
Garbės žodis, puiku. — Ir atsistojęs skai
tė pirštu gulinčius ant kairios rankos 
delno šovinius. Paskui suspaudė ištiestą 
Nainio ranką, linksmai nusišypsojo:

— Prie progelės grąžinsiu jums su 
procentais. Tikėkite. Neapvilsiu jūsų. Ne
sigailėsite.

Partizanas Nainys jam širdingai pa
spaudė ranką. , _

Regėjimas
Daug dienų ir naktų plaukė didelis laivas. 
Supos baltosios burės, kaip šakos obels, 
Bangos šėlo, putojo, gyvatėmis raivės, 
Ir atrodė, kad laivas audros nepakels!

Bet jis yrės pirmyn, jūrų audrose gimęs, 
Krūtine narsiai plaudamas . bangų kalvas. 
Jis kaip laimė žmogaus, kaip viltis, kaip 
Kaip tikėjimas vedė į baltas salas, [likimas,

Ir nurimo audra. Pasidarė vėl giedra. 
Nuskaidrėjo aukštai melsvaspalvis dangus. 
Kaip gyvybė—sukliko pirmoji žuvėdra!

Atsiremęs į stiebą keleivis—žmogus 
Ūmai ranką pakėlė ir akį ištrynė.— 
Tolumoj kaip miražas iškilo Tėvynė!

E. Mieželaitis.
Richard Law, specialis W. 

Churchillo pasiuntinys Wash
ingtone tartis su mūsų valsty
bės sekretoriumi Stettinius.

Jurgis Kalvaitis.

Naciai baido žmones, 
Baido bolševikais, 
O žmonių per nacius 
Jau mažai beliko: 

Tūkstančius nužudė, 
Kiek nuo bombų, žuvo! 
Vokion hitlerinėn 
Begalės pakliuvo.

Jie pasėjo mirtį,
Jie pradėjo karą, 
O ant bolševikų 
Visus šunes karia. 

Skelbė jie ne kartą 
Bolševikams galą, 
Gyrėsi pasieksią 
Greitai nePsĮJralą.

O kitaip'išėjo, 
</Jie nusimelavo: 
' Rusuos milijonai

Nacių galą gavo. 
Nėra ir nebuvo 
Nacių melui ribų: 
Sako, kad išnykus 
Lietuva Tarybų!

Ne, ji neišnyko,
Ji tebegyvuoja, 
Ji tvirta tebėra 
Ten pat Lietuvoje. 

Kiekvienam kampely 
Daug žmonių atrasi, 
Kur šventai išsaugo 
Tarybinę dvasią.

O kur partizanai 
Naciams duoda garo, 
Lietuva Tarybų 
Baimės jiems įvaro.

Tai labai trumputės 
Nacių melo kojos, 
Taip, kaip trumpas tėra 
Naciškas rytojus.

Patikėt juo gali
Tas, kam skystas protas, 
Tas, dvasia kam luoša, 
Sąžinė kuprota.

1944. IV. 28.

Hartford, Conn
Gruodžio 20 dieną įvykdę 

Laisvės Choro repeticijos. Čia\ 
turiu pabrėžti, kad Laisvės | 
Choras kas kart auga ir, kaip l 
matyti, tai išaugs į didelį cho- v 
rą. Nors jaunų vyrų mažai, bet 
pakol jauni sugrįš iš karo, tai 
ir suaugusių balsai puikiai pa
tarnauja. Tik reikia lavintis. 
O. M. Baltulioniutė, choro mo
kytoja, sugabiai ir energingai 
stengiasi kuo geriausiai mokin
ti.

Tą patį vakarą, užbaigus re
peticijas, Laisvės Choro rėmė
ja, A. Verketienė, jau buvo 
prirengus šiltų užkandžių. Jai 
prigelbėjo M. Mulerankienė ir 
J. Kavarskiutė. Baigiant už
kandžiauti, organizatorius S. 
Makaveskas iš kur tai sužino
jo, kad K. Plitnikienės, kuri 
irgi gera choro rėmėja, suka
ko gimimo diena, bet Laisvės \ 
korespondento prašė jos am
žiaus numerio nežymėt per 
laikraštį. Nu, tai tegul paslap
tis būna.

V. Brazauskas pranešė, kad 
aplaikė du laiškus nuo jau
nuolių su Kalėdų ir Naujų Me
tų sveikinimais. Vienas laiškas 
nuo J. Ramanausko, kuris da
bar randasi New Guinea, o ki
tas nuo J. Kiškiūno iš Fran- 
cijos, irgi iš karo fronto. Abu
du šie jaunuoliai priklausė prie 
Laisvės Choro iki Dėdė Samas 
pašaukė į armiją. Na ir abudu 
karžygiai nepamiršta pasvei
kinti Laisvės Chorą su Kalėdo
mis ir Naujais Metais. Taigi, 
varde Laisvės Choro, linkiu 
abiem jaunuoliam atlikti savo 
užduotis ir 
ir dalyvauti

laimirigai sugrįžti 
Laisvės Chore.

pamiršti nepažy-

Karas nepasibaigė. Paveikslas pairtitas iš filmos, rastos pas belaisvėn paimtą 
vokietį karį, parodo mums nemalonią nacių kontr-ofensyvo istoriją. Šiarite užpuo
lime vokiečiai paėmė belaisvėn tūkstančius amerikiečių. (U. S. Signal Corps radio
photo per Federated Pictures).

Negalima 
mėjus per spaudą tokio atsiti
kimo. Neseniai buvo dienraš
tyje Laisvėj rašyta, kad Ma
riutės, Laisvės Choro mokyto
jos sesutė, Onutė Baltulioniutė, 
buvo praradus regėjimą ir per 
apie tris savaites negalėjo at
skirti dienos nuo nakties. Bet- 
gruodžio 18 dieną apie 8 vai. 
ryte atsikėlė ir pradžiugo, kad 
jau sugrįžo jos regėjimas ir iš 
džiaugsmo nežinojo nei ką da
ryti. Džiaugsmas Onutei ir 
džiaugsmas tėvams ir Laisvės 
Chorui, nes Onutė buvo Lais
vės Choro alto nuo pat ma- 
žystės.

Taigi, prie užbaigos, visus 
prašau, mylinčius dainuoti, at
eikite, vietos yra kiekvienam. 
Laisvės Choro repeticijos at- 
sibūna kiekvieną trečiadienį, 
8 vai. vakare.

Laisvės Choro Korespond.,
F. J. Repšys.



I' !""I,|.!|WW

šeštadienis, Sausio 6, T94-IKetvirtas puslapis Laisve-—Liberty, Lithuanian Daily

Paruošė D. M. šolomskas. ' \ , 12
_ ■ —1

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
Lietuva Pasiekė Laisvę

Kearny-Harrison, N. J.

(Tąsa)
Vokiečiai, suimtuosius atgabeno į miš

ką, išrikiavo ir iš eilės kiekvienam nuė
mė nuo rankų ir kojų retežius. Kai pa
skutiniajam drg. Akeliui buvo nuimti re
težiai, jis jais vožė gestapininkui per gal
vą ir šis sugriuvo. Iki vokiečiai atsipeikė
jo, visi pasmerktieji čiupo retežius ir 
prasidėjo kova. Keliolika gestapininkų 
buvo nudėta, keli pabėgo. Suimtiesiems 
pavyko išvengti mirties.

Neperseniai vokiečiai sušaudė tarybi
nio piliečio Antano Burkevičiaus tėvus ir 
brolį. Pil. Gruodį vokiečiai atkakliai per
sekiojo ištisus dvejus metus.

— Aš pamiršau dienomis vaikščioti,— 
sako jis. Dvejus metus vaikščiojau tik 
naktimis. Šias istorijas išgirdau tik tri
juose kiemuose pabuvojęs. O kiek tokių 
kruvinų istorijų visoje Lietuvoje!

Miestuose ir miesteliuose dar liūdniau. 
Pav. Kaišedoryse geriausi miesto kvar
talai ištisai vokiečių sudeginti. Keletą 
dienų prieš pasitraukdami vok. grobikai 
atiminėjo iš gyventojų baldus, drabu
žius, krovėsi visa tai į vagonus ir gabe
nosi į Vokietiją. Kaišedorių geležinkelio 
stotis vokiečių subombarduota ir dar pa
degta.

Bet Kaišedorys, kelioms 'dienoms pra
slinkus po išvadavimo, pradeda atgyti. 
Gyventojai valo miestą, tvarko tai, kas 
dar liko ir ruošiasi naujam gyvenimui.

Skaudžios, baisiai skaudžios priešo pa
darytos žaizdos. Bet gyventojai su paki
lia nuotaika griebiasi darbo. Žaizdos pa
lengva užgys. Svarbiausia, kad priešas 
būtų galutinai sutriuškintas. Prie to su
triuškinimo ir mes turime viskuo prisi
dėti.

BIRŠTONE LIETUVIAI SVEIKINO 
RAUDONĄJĄ ARMIJĄ

Birštonas stovi, kaip ant kokių vartų į 
didelę Nemuno kilpą linkui’ Prienų. Jo 
išlaisvinimą aprašo J. Čyžius “Taiybų

1 Lietuvoj” iš rugpjūčio 1 dienos.1
BIRŠTONAS. — Liepos 14 d. vokiečiai 

, Birštono miestelyj pradėjo plėšti koope
ratyvą, sanatorijas ir pasitraukusių iš 
namų gyventojų turtą. Pagaliau būrys 
vokiečių kareivių perėjo per ūkius ir su
ėmė pakliuvusius galvijus, kuriuos su
varė į miestely esantį daržą. Vakare ki-

/ tas vokiečių būrys taip pat perėjo per 
/ gyvenamuosius namus išvalyti su savimi

gyventojų, bet gyventojai, tai pajutę, iš
sislapstė po laukus ir miškus, kur vokie
čiai, dėl partizanų veikimo, bijojo įkišti 
nosį. Tokiu būdu gyventojų išsigabenti 
nepavyko.

Liepos 15 d. prasidėjo susišaudymas, 
kuris virto stipriu mūšiu. Vokiečiai, pa
likdami sužeistuosius, pradėjo panikoje 
keltis per Nemuną ir po to, per kelias 
valandas, raudonarmiečiai užėmė visą 
Nemuno kilpą iki Prienų miesto.

Pasislėpę gyventojai greit sužinojo, 
kad Raudonoji Armija ne tik juos išva
davo, bet ir vokiečių pagrobtą turtą iš
gelbėjo. Gaisrams svilinant padangę, 
valstiečiai susirinko į miestelį pasveikint 
raudonarmiečių. Valstiečiai kvietėsi į na
mus raudonarmiečius ir vaišino juos. 
Moterys čia pat melžė surastas karves 
ir šiltu pienu girdė dulkėtas, drąsias ka
reivių voras, o kelios senutės dėl neturto 
neturėdamos kuo atsidėkoti, nuėjusios 
prie bažnyčios meldėsi už Raudonosios 
Armijos pergalę.

— Jei ne jūs, mūsų mielieji,—kalbėjo 
jos į kareivius, — tai tie antikristai mū
sų šalį būtų visiškai nuterioję; ne tik 
trobas būtų sudeginę, ne tik galvijus 
būtų išsivarę, bet ir mus pačius būtų su
naikinę.

Birštone vokiečiai sudegino kurhau
zą, 4 vilas ir kelis ūkius. Kurhauzo pa
degėjai buvo apsupti prie nusikaltimo 
vietos ir sunaikinti.

Kaišiadoryse ir Apylinkėj
i

“Tarybų Lietuvoj”, iš rugp. 4 d. V. G. 
Tašo apie Kaišiadoris ir jų apylinkę:

Raudonoji Armija, pergalingai ženg
dama į priekį, Kaišiadoris išvadavo ank- 

• stų liepos mėn. 15 d. rytą be jokių kau
tynių.' Apylinkės gyventojai tik dabar 
pradeda atsikvošėti nuo niekšiškų vokiš
kųjų okupantų darbų. *

Kai liepos men. 8 d. vokiečiai išplėšė
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visas krautuves ir sandėlius, žmonės su
prato, kad jie jau kuo greičiausiai dumia 
į savo “faterlandą.”

Kaišiadorys liepos mėn. 11 d. naktį 
smarkiai nukentėjo nuo bombardavimo. 
Buvo beveik visiškai sugriautos bei su
degintos Vytauto, Vilniaus, Trakų ir Gu- 
dienos gatvės. Rytojaus dieną vokiečiai 
sudegino -stotį ir kai kuriuos kitus ge
resnius miestelio pastatus. Iš miestelio 
liepė visiems gyventojams išsikraustyti, 
o patys vieni likę laisvai šeimininkavo ir 
visus vertingesnius daiktus krovėsi į va
gonus. Atėjusį į miestelį pasižiūrėti me
dicinos daktarą P. Žilinską vokiečiai nu
šovė.

Traukdamiesi vokiečiai atiminėjo iš 
valstiečių gyvulius, arklius ir vežimus, o 
kartais net ir drabužius, varėsi pastotės. 
Kai kurių išvarytųjų dar ligi šiol nėra.

Per kautynes smarkiai nukentėjo Be- 
ištrakių, Pašulių, Guronių, Livintų ir 
Antakalnių kaimai, kuriuose beveik ne
liko nei vieno trobesio. Žuvo apie 10 žmo
nių.

Iš Pašulių, Kieliškių ir Uogintų kai
mų vokiečiai išsivarė kartu su savim vi
sus gyventojus. Jų likimas dar nežino
mas. Iš tų kaimų pabėgę žmonės pasako
ja, kad vokiečiai, jiems pasipriešinusius, 
kai kuriuos vyras ir moteris sušaudę. 
Atsitraukdami padegė visus trobesius ir 
nušovė savo degančius namus gesinusią 
70 metų senutę Visockienę.

Žmonės, vokiečių propagandos įbau
ginti, raudonarmiečių laukė su mažu ne
ramumu, bet sulaukę ir pamatę, kad jie 
nieko nedaro, pražygiuojančius karius 
vaišino pienu ir kitomis ūkiškomis gėry
bėmis.

Gyvenimas vėl grįžta į savo vėžes. 
Kaišiadoryse jau suorganizuotas Vykdo
masis Komitetas ir milicija. Valstiečiai 
su užsidegimu šoko valyti nuo laukų der
lių. Rugiai jau baigiami piauti.

Nuo hitlerinių grobikų daugiausia nu
kentėjo tarybiniai ūkiai. Iš Kaišiadorių 
ir Kosciukiškių tarybinių ūkių išgabenti 
visi gyvuliai ir kai kurios ūkiškos maši
nos. 

• • •
ALYTUS LABAI NUKENTĖJO

Alytus baisiai nukentėjo nuo nacių už
puolimo birželio 22 d., anksti rytą, 1941 
metais, kada hitlerininkų bombininkai 
trimis bangomis perėjo per miestą ir 
baisiai jį bombardavo. Tą savo laiku ap
rašė Jonas Marcinkevičius mūsų dien- 
raštyj. Hitlerininkai žudė civilius mies
te, žudė ir besislepiančius artimame pu
šyne.

Dabar “Tarybų Lietuva” daugiau pa
duoda davinių apie Alytaus naikinimą 
sekamai:

Kada 1941 m. vokiečiai pasiekė Aly
taus miestą, jie nužudė katalikų bažny
čios kleboną ir vikarą kun. Mazurkevi- 
čių. Naciai sušaudė juodu pačioje baž
nyčioje.

Riešės kaiman atėję, vokiečiai liepė vi
siems gyventojams per dvi minutes iš
eit iš namų. Daugelis nepaspėjo išeiti. 
Naciai vis tiek apipylė nūmus gazolinu, 
padegė juos ir gyvus sudegino likusius 
viduj žmones. Tarp sudegusių buvo mo
terų ir vaikų.

Daugelis kitų tik su apatinėmis dra
panomis tepaspėjo išbėgt iš namų.

Visa jų manta liko sudeginta, nes vo
kiečiai uždraudė bet ką išsinešt iš iw 
mų.

Alytaus kooperatyve Rūtoje buvo keli 
tonai draskos, pusantro tono cukraus ir 
kiekiai kitų vartojamųjų dalykų. Visa 
tai vokiečiai sudegino.

Vietinis klebonas prašė vokiečius bent 
bažnyčios pasigailėti. Jis tapo bažnyčioje 
sušaudytas.

Naciai sudegino bažnyčią, kaip ir kitus 
pastatus. Dievuoti žmonės puolėsi baž
nyčios gelbėti. Naciai ir juos sušaudė.

Raudonajai Armijai laisvinant Alytų 
iš nacių nagų vėl buvo žiaurios kovos, 
nes šioj srityj hitlerininkai labai atkak
liai gynė perėjimus per Nemuną. Bet 
Alytus labiausiai nukentėjo, tai laike 
hitlerininkų užpuolimo 1941 metais ir jų 
viešpatavimo virš tris metus Alytuj.

(Bus daugiau) L
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Naujų Metų vakarėlis, kurį 
surengė LLD 136 kuopa, kuris 
atsibuvo gruodžio 31 d., pui
kiai pavyko. Tiesa, žmonių bu;- 
vo nedaug, tik dvidešimts du 
ir galėjo būti daug daugiau, 
bet nekurie kaltino blogą orą, 
o kiti dirbo ir ant ryt turėjo 
eiti dirbti, tai norėjo pasilsėti. 
Bet yra patirta, kad kiti buvo 
į galiūnus sulindę ir zulino al
kūnėmis barus. Kad ir du syk 
tiek jiems kainavo, bet jiems 
daug gražiau buvo, kuomet sa- 
liūnininkas paskambino į re- 
džisterį, negu su draugais pra
leisti laiką naudingai, pare
miant Lietuvos vaikučius ir 
ąbelnai fašistų nukankintą Lie
tuvą ! Labai daug tenka patė- 
myti, kad tūli myli save va
dinti aukštai susipratusiais bei 
progresyviais lietuviais, bet 
tikrenybėj, jie labai nuo to 
visko toli, tai gaila. Na, bet 
eisime prie paties vakarėlio 
pasekmių. Apie 11 vai. nak
ties, draugės Josmantienė ir 
Kušlienė pakvietė svečius prie 
stalų.

Baigiant vakarienę, V. W. 
Žilinskas paaiškino svečiam, po 
kiek turėsime už tą viską su
mokėti ir paprašė drg. M. žo
lyną būti laike šios vakarienės 
pirmininku. Pirmininkas pasa
kė tinkamą įžanginę prakal- 
bėlę ir toliau iššaukė keletą 
svečių išsireikšti savo mintis.

Svečias iš Bayonnės, K. 
Chiurlis, apart kitų reikšmin-

-j

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius 

į: VELTUI ŠERMENINĖ 
i! (KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

; ir kitkam. .
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

gų sakinių, pasakė gražių 
komplimentų apie mūsų kuopą 
ir rengėjus. Iššauktas kalbėti 
vietinis senas gyventojas Jo
nas Paknis. Jis savo kalboje 
pareiškė (šis žmogus jau 20 
metų kaip nemato šviesos) : 
Nors aš nematau jau daug 
metų, bet interesuojuosi gyve
nimu ir politika abelnai, gir
džiu radiją ir žmones kalbant 
apie karą ir jo baisenybes, ku
rias atnešė baisusis vokiškasis 
fašizmas ir aš manau, kad 
ypatingai Lietuva, mūsų seno
ji tėvynė, yra nuteriota, todėl 
aš manau, kuomet mes čia ge- 
ri-aųif ir valgom, tai Lietuvos 
vaikučiai yra apdriskę ir al
kani ir todėl mes galime po 
kiek paaukoti jų sušelpimui! 
Visi jo kalbą parėmė ir buvo 
rinktos aukos, štai ir aukoto
jų vardai:

Po 5 dol.: F. F. Shimkai ir 
A. Slipchik. .

Po 2'dol.: F. A. Josmantai, 
P. Ramoškai, A. B. Kušliai, V. 
W. O. Žilinskai ir gaspadinės, 
kurios gavo tipsų $2.20.

Po 1 dol.: J. Paknis, A. Ka- 
lekta, M. Pakštienė, J. Gra
žienė, K. Chiurlis, V. Kašėta, 
M. Kisielienė ir M. žolynas ir 
dar Anna Slipchik 2 dol.

Tai aukų surinkta dėl Lie
tuvos vaikučių pagalbos $30.- 
20. širdingai tariame ačiū vi
siems svečiams ir aukotojams.

Virš minėto vakarėlio suren
gime pasekmingai darbavosi

komisija iš šių draugų: A. Jos
mantienė, B. Kušlienė ir V. W. 
Žilinskas.

V. W. JZelin.

New Yorko graikų vadai 
abejoja, ar naujasis Grai
kijos ministeris pirmininkas 
gen. Plastiras sueis į vie
nybę su Elas partizanais.

Graikų partizanai tebekovo
ja su anglų kariuomene.

London. — Lekiančios na
cių bombos vėl padare nuo
stolių pietines Anglijos mie
stams ii’’ sužeidė bei užmu
šė tam tikrą skaičių gyven
tojų.

1SSTILL THERE!

Extra
SRI' Bonds!

THE EHEMY

Nacių artilerija bombarduo
ja Franc, miestą Mulhouse.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

=■ , -■■ ■ r—gz-.g Ls."--ag; ■

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
* (SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksufe

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

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

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

| Lietuvių Kuro Kompanija |
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam .tik 

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

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo- 
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis $1

m Tru-Ember Fuel Co., Inc. $
W 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. $5

Telefonas EVergreen 7-1661

(Skersai nuo Republic Teatro)

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

r

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės 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.

'■»« t-.......

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
f (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Įsist. 28 m.)

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

S CHARLES J. ROMAN
3d (RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Vokiečių Suardyti 
Šiauliai Atgyja

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
ji paveikslai rodomi ir kon
certai laikdmai Liaudies 
Palociaus svetainėje, kur 
vyksta ii* susirinkimai.

Armėnų ansamblis patie
kė du koncertus, o Lietuvių 
Filarmonijos džiazzo orkes
tras aštuonis. Šiaulių teatro 
artistai dainuoja ir vaidina 
fabrikuose ir kitose įstaigo
se.

Naciai taip pat sudegino 
Šiaulių Aušros Muzėjų; kai 
kuriuos meno dalykus jie 
išplėšė, kitus išmėtė. Dabar 
renkama išmėtyti dalykai. 
Miesto Taryba paskyrė ma
žėjui kitą patalpą.

Knygų Išgelbėjimas
Kada šiauliečiai išgirdo, > 

kad priešas rengiasi kny
gyną sudeginti, jie pasiryžo 
gelbėti knygas. Keli miesto 
inteligentijos atstovai slap
ta išnešė knygas ir paslėpė 
didelėje Aleksandrijos plyt- 
nyčioje, kuri prie vokiečių 
buvo apleista ir nedirbo. 
Tuo būdu knygos tapo iš
gelbėtos, ir dabar knygynas 
bus atidarytas kitoje patal
poje.

Kaip šiauliečiams atrodo 
jų miesto ateitis? Jie sako: 
“Mes padarysime savo mie
stą gražesnį ir turtingesnį, 
negu bet kada.”

Iškriko Mergšės Byla 
Prieš Čalį Chapliną

Los Angeles, Cal. — Pri
saikdintieji teisėjai, arba 
džiurimenai, nesusitarė, ar 
judamųjų paveikslų akto-, 
rius Galis Chaplinas įtaisė 
kūdikį mergšei Joanai Ber
ry ar kuris kitas vyras. To
dėl iškriko byla prieš Chap- 
liną. Bet mergšės advokatas 
žada užvesti naują bylą.

Džiurimenai pripažino, 
kad Chaplinas turėjo lytiš
kų reikalų su Joana, bet 
buvo įrodyta, jog tą patį 
mėnesį ir du kiti vyrai ly
tiškai smaginosi su ja. Tai
gi nežinia, kuris iš trijų y- 
ra kūdikio tėvas. Buvo pa
daryta du atskiri kraujo 
palyginimai. Vienas jų ro
dęs, kad Chaplinas jokiu 
būdu negalėjęs įtaisyti to 
kūdikio, o kitas nurodęs, 
kad gal Chaplinas esąs kū
dikio tėvas.

KOSTAS KORSAKAS.

Simanas Daukantas Prieš Vokiš 
■I k uosius Grobikus

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

jasi, tai ir padaro judėjimui 
naudos.

★ ★ ★
Keleivis išspausdino Liūdo 

Giros eilėrašti “Nuo Uralo 
Gaudžia Vėjai” ir pridėjo: 
“Lietuvių bolševikų daina.” 
Autoriaus visai nepaminėjo.

Tokios tai laikraštinės eti
kos tas laikraštis prisilaiko!

Binghamton, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 6 kuopa rengia “pa- 
rę” “for soldiers fund,” iš ku
rio yra apmokamos jų duoklės 
j centrą. Amerikos ginkluoto
se jėgose tarnauja apie 25 
kuopos nkriai. Jų. duoklių ap
mokėjimas kainuoja 400 do
lerių per metus. Bet tas fon- 
'das jau išsibaigė, o jų duokles 
vėl reikės apmokėti. Per tai 
kuopos susirinkime, sausio 1 
d., nutarta rengti parengimas 
sausio 21 d. Parengimas bus 

. Lietuvių Svetainėje. Pradžia 2 
vai. dieną. Bus gardžių val
gių ir gėrimų, taipgi ir žais
lų. Komisija rengiasi nepa
prastai priimti dalyvius. Kvie
čiame, kaip šio miesto publi
ką, taip ir apylinkės dalyvau
ti. -

Vakarienės kaina 50c. įžan
ga nemokama. Rengėjai.

(Tąsa) •• \
“Evangelija rodėsi jiems 

(t. y. senovės lietuviams) 
korone, kuria nugalėtojas 
juos nuveikęs draudė; todėl 
nereikia stebėtis, jog lietu
viai ir žemaičiai nenorėjo 
krikštytis, kurie akį ant- 
metę regėjo su širdgėla, 
kas tenai buvo nutikę su 
lietuviais ir žemaičiais, ku
rie buvo apsikrikštiję Pa- 
dauguvėje ir Parusnėje 
(Prūsijoje), kuriems kry
žeiviai atėmę jų valsčius ir 
tėviškes atidavė šiokiems 
tokiems šaldroms vokie
čiams, ydant lietuvius verg
tų ir juos gaišintų, o vo
kiečius stiprintų ir kerintų, 
kuriems turėjo dešimtines 
nuo viso labo mokėti, rink
liavas duoti, baudžiavas ir 
lažus sunkius eiti ir taip 
dar nuo visų apjuokiamais 
ir neapkenčiamais bei už 
gyvulius skaitomais būti. 
Taipogi jų kalba, būdas, 
daba, ūkės rėdą ir apsiėji
mai išgaišinti ir išpeikti, jų 
dorybė, gamta ir teisybė 
paniekinta ir pakulota, o 
nedorybė ir nuodėmė vokie
čių krikščionių guodojama 
ir giriama; vienu žodžiu, 
linksmas senovės gyveni
mas išteriotas, o naujas rū
stus ir vargingas atsirado, 
kuriame vienkart perkrikš
tai radosi ubagais ir ver
gais” (479 psl.).

Tokios, anot S. Daukan
to, tikrosios priežastys, ko
dėl senovės lietuvių stab
meldiškos giminės taip il
gai priešinosi vokiečių ne
šamai krikščionybei ir taip 
atkakliai laikėsi savo seno
sios tikybos, “kurioje sau 
džiaugsmą ir linksmybę 
rado, kuri juos karėse stip
rino, kutindama jų širdyse 
kantrybę ir narsybę bei ža
dėdama jiems už jų dorybes 
ir narsybę kitą geresnį gy
venimą” (161 psl.).

Tačiau vokiečių riteriai, 
ginkluotų vienuolių orde- 
nai, taip atvirai ir begėdiš
kai kompromituodami savo 
elgesiu ir žygiais krikščio
nybę, visai nė nesirūpino 
jos reprezentacija užka
riautose srityse. Jie siekė 
kito tikslo. Jau pats būdas, 
kuriuo kryžiuočiai ir kala- 
vininkai veržėsi į Lietuvą, 
pakankamai akivaizdžiai 
rodė, kokią kultūrą ir ko
kią tiesą jie neša lietuvių 
giminėms. Gaisrų pašvais
tės, sudegintos, išgriautos 
pilys, be gailesčio žudomi 
seniai, moterys ir vaikai, į 
vergovę varomųjų verk
smai ir ašaros, smurtas, 
plėšikavimas, besaikis siau
tėjimas ir grobimas — štai 
vokiečių riterių daugiakar-j vaį’vak 
Čių įsiveržimų į Lietuvą . --' - 
nuolatiniai Vaizdai, kuriuos i§~i945 m. veikimo ir taipgi bus 
S. Daukantas su pasibaisė-1 ?a^^riGŽti.Jlai?ai dčl. metų. Tad

L luhoi nDcrnidaniamD Irn/r viene name

j imu nuolat rodo savo “Isto
rijoje.”

“Tos baisios karės ir te- 
rionės pavertė brandingą 
ir kitą kartą žydintį kraštą 
į rūsčius tyrus,” — sako S. 
Daukantas, aprašydamas, 
kuo pavirto Latvija, per
ėjus per ją teutonų- gau
joms. —• Dirvos pavirto į 
dirvonus, pievos užžėlę krū
mais, gyvuliai išnaikinti, 
svietas iškirstas,' likusieji 
giriose klajojo. Nuo to ra
dosi visame krašte baisūs 
badai...” (168 psl.)

Arba kitoje vietoje apie 
lietuviško nadraujų krašto 
išnaikinimą: “Taipogi už
imtuose kraštuose vienas 
tyras tebuvo: gyventojai 
vyriškieji iškirsti, moteris-

.|kosios ir kūdikiai į vergus 
išvaryti, kaimai nudeginti, 
rūmai ir žinyčios suardy
tos, pilys sugriautos, dirvos 
į dirvonus, o pievos į krū
mus išvirtusios.” (404 psl.)

Štai, vokiečių užkariau
tojo krašto vaizdas, kuris, 
pasirodo, nuo seniausių 
amžių ligi šios dienos tebė
ra tas pats — ten, kur pra
eina vokiečio grobiko koja, 
lieka tik griuvėsiai ir dy
kuma, skurdas ir vergija.

Su dar gilesne neapykan
ta ir pasipiktinimu S. Dau
kantas aprašinėja tą tvar
ką, kurią tuoj įvedė vokie
čiai nuteriotose ir plėšikiš
kais žygiais nusiaubtose 
Pabaltijo srityse, kai tik 
spėjo jose bent kiek įsitvir
tinti.

“Įgavę kalavijonys tą 
trečiąją dalį krašto į savo 
rankas, atėmė rėdą ir ūkės 
valdžią nuo kunigų ir pra
dėjo teisybę perkrikštams 
patys daryti. Tuojau apsi
reiškė nedorybė ir baisybė 
jų darbuose ir parodė aiš
kiai svietui, jog jie ne pa- 
kajaus (taikos), ne Dievo 
žodžio buvo atėję platinti į 
tuos kraštus, bet turto ir 
grobio griebti ir nekaltiems 
žmonėms, išplėšę jiems tė
viškes, jų pačių vergti: tai
gi uždėjo tuojau 
rinkliavas, didžius 
nius ant perkrikštų, 
mi jiems sau žemę 
arti, o'patys ėmėsi 
pardavoti; kas daugesniai 
davė, tas teisesnis buvo ir 
svetimu daiktu apsisavino... 
Kitus mokesnius, ne mažes
nius už dešimtines, turėjo 
kalavijonims, kaipo savo 
ponams, mokėti, vienu žo
džiu, perkrikštai nebe ūki
ninkais bebuvo, ir nieko 
sau nebeturėjo, bet vokie
čių bernais ir vergais.”

nominėse srityse buvo sten
giamasi nustumti į pasku
tinę vietą, padaryti juos vi
sais atžvilgiais priklauso
mus vokiečių. Tai ypač lie
tė amatus ir prekybą, kuri 
buvo atiduota išimtinai į 
vokiečių rankas.

“Užkariavę kryžeiviai Pa- 
rusnį ir Padaugavį ne vien 
tikybos nemokino, bet dar 
užgynė tokius darbus kne
binėti, nuo kurių žmogus 
gali šiokį tokį akylumą 
įgyti. Žinoma yra alvienam, 
jog prekyba taip yra reika- 

kraujas 
jo gyvy- 

prekio- 
kelionėse

žmogaus kūne dėl 
bes; taip žmogus 
dams tankiose 
daug pritiria, sueina į paži
nes su svetimomis tauto
mis, regi jų ūkės rėdą ir 
apsiėjimą ... Pirma mina- 

(Bus daugiau)

MEDUS
t? v ■■

■%

naujas 
mokes- 
liepda- 
veltui 

teisybę

o 4

S. Daukantas pabrėžtinai 
nurodo, kad teutonų rite
riai užgrobtųjų Pabaltijo 
sričių socialinį pavergimą 
vykdė nepaprastai meto
diškai ir planingai. Vieti
nius gyventojus visose eko-

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

. Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų. Jv
Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
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 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.

1

2

4

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 7 d. pas dd. Gluoksnius, 1256 
Diamond Avė., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip- 
pat bus rinkimas valdybos 1945 me
tams. Prašome užsimokėti duokles 
už 1945 m., tai palengvintų darbą 
kp. valdybai ir Centrui.—P. Šlekaitis.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20-tos kuopos Moterų 

Skyriaus susirinkimas įvyks šešta- 
! dienį sausio 6 d., Lietuvių Svetai
nėje, 315 Clinton St. Pradžia 7:30 

' 1 - ... 1,
. VC*4. VCAXX.

' Šis susirinkimas bus gana svar
bus, nes komitetas išduos raportus

labai pageidaujama, kad visos nares 
dalyvauti šiame susirinkime.

Nepamirškime ir naujų 
sivesti. Pradėkime naujus 
didesniu ūpu ir energija 
visuomeninėje dirvoje. — 
Girnienė.

narių at
metus su 
darbuotis 
Sekr. O.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 8 d. sausio, 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
dalyvauti, yra svarbių reikalų. — 
A. W. (4-5)(4-5)

EASTON, PA.
13 kp. susirinkimas įvyksLLD

sausio 7 d., 2:30 vai. dieną, YMHA 
salėje, Ferry ir Walnut Sts. Malo
nėkite visi dalyvauti, nes turime 
svarbių dalykų apsvarstyti. — Sekr.

(4-5)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

7 d. sausio, 6 v. v., 407 Lafayette 
St’. Nariai dalyvaukite, nes reikės 
išrinkti naują valdybą 1945 metams. 
Taipgi, kurie dar neužsimokėjote, 
meldžiame užsimokėti. — A. Jocis, 
fin. rašt. (4-5)

VYRAI! VYRAI!
BE PATYRIMO
BŪTINI DARBAI

PIENO DIRBTUVĖJE

$44.50 Į SAVAITĘ
Po 6 mėnesių

Po 3 Menesių $41.75

Pradžiai $39

Matykite Mr. Kiley

BORDEN’S
FARM PRODUCTS 

DIVISION

35-18 Steinway St., L. I. City.

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI 
PIRMOS KLASĖS

Reikalingi dirbtuvių budinke prie specialių 
mašinerijų.

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičių

AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS 
PROPORCIJONLIAI SULYG 

GABUMO IR PATYRIMO
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Prisilaikoma WMC Reguliacijų
Skambinkite H. E. SCOTT 

STILLWELL 4-7040
Z immer-Thomson 

Corporation
Long Island City, New York.

(16)

REIKIA S”
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai
Nituotojai - “Prilaikytojai” - 

Sildytojai, - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojai ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikleriai 
(Pirmos Klasės)

Plųmeriai Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - šaltkalviai
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikieriai Visų Klesų 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkite* tiesiai j Employment Ofisą

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

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

165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
(28)

MERGINOS
Apsigynimo Darbas. 

Patyrimas Nereikalingas.

H. & H. THERMOSTATS, INC.
282 -BROADWAY

_______________________ m
MOTERYS

Ofisų valymas Long Island City, arti subvių. 
$26

6 P.M. iki 12 P.M. U.S. Pilietės. Kreipkitės i 
WINDOW CLEANING CO., 81 Smith St., 

Boro Hall, Brooklyn. TRIANGLE 6-4516.
____________________________ <21

MERGINOS—MOTERYS
Fabriko Darbas

GERA ALGA
6 DIENŲ SAVAITĖ 

Viršlaikiai—Pokarinis Darbas

FALCON PACKING, INC.
Ill HUDSON ST.

(8th Ave. Express Canal St.)
(6)

RAŠTINĖS DARBININKĖS OFISE. PASIUN
TINĖS. PRIIMAME PRADINES. 6 DIENU 

SAVAITĖ. $22. SKAMBINKITE 
GRAMERCY 7-0447.

(6)

BERNIUKAI (2)
Pagelbėti Mašinistams

KARP COMPANY
127 W. 26th Street

(7)

ELEKTRIKIERIAI
Patyrę prie Komercijinių Darbų. Gera Alga. 

Nuolatinis darbas tinkamam vyrui.
KARP COMPANY

127 W. 26th Street.
(H)

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTOJAI
IR 

OVINTININKAI
Patyrę ant Landis Machine.

, GERA ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

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

(6)

KEIKIA STALIORIŲ
Unijistų Viduj. Nuolatinis Darbas. Linksmos 

Darbo Sąlygos. Kreipkitės į
CRITERION WOODWORKING,

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

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VERPĖJAI
IR 

AUDĖJAI

Būtina Pramonė

Sandėlis Knygy ir Žoliy
Gydykla nuo Balinės Mirties ....... .
Girtuoklių Linksmos Dainos .........
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ......... .
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka . ..... .
Duktė Gyvena Pūstynėjo ............. —
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- 1 

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 I 
Kapitonas Velnias, 400 pus)............. I
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais .4.............................
Istorija Abelna, ~600 pusi......................
Paparčio žiedas, kada ir kur jį ga

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

Gudrus Piemenukas, graži apysaka ... 
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy- 

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

Kabalas, Zobovos Knygutė ..................
Dainų Knygute 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

DIENINIAI IR NAKTINIAI 
ŠIFTAI

50c
15c
10c

4 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

$1.00

30c

Patyrę ir Mokiniai

PILNAM IR DALIAI 
LAIKO

Wm. Whitaker & Sons
F” Street ir Tabor Road 

Philadelphia, Pa.

TELEFONAS, DELAWARE 7400

(U)

SKALBYKLOS DARBININKAI 
Patyrę ar Be Patyrimo 

VISIEMS DEPARTMENTAMS 
Išmokysime Norinčius Dirbti 

MOKAMA AUKŠTOS ALGOS 
U. s, NAVAL AIR STATION 

NAVARRE 8-2400. Extension 239.
(9)

užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo ........................
surūgusio pilvo (heartbum) '.....
romatiškų sausgėlų ......................

Plaukų augintojas, prašalina ...... ......
pleiskanas .........................................

Palangos Trejanka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo .........................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mestis, nuo 

apdegimų, 
įsikirtimų it 4. t.

vėžio, niežulio, rožes.
^ubrūžijimų, .............

yt ŽUKAITIS
334 Dean Street,

85c 
60c 
60c 
85c
60c
60c

60c
85c 

.85c
85c 
60c

60c 
60c

$1.25 
85c

11.35

g ■» 
c

s

n7ri.'hil'Hiw'l//in7W7

ARE YOU 
putting Ten Per (ent of 
your Income into U.S. 
War lends ?

VYRAI
PADEKITE SUMUŠTI 

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI i 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
(JO)

. VALYTOJAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA.
GIRLS

COMMERCIAL ANNEX
801 Park Place, 

BROOKLYN.
____________________________________________ (7)

PAKUOTOJAI 1
Daliai Laiko

NAKTINIAI ŠIFTAI 6 IKI 12 P.M. 
WMC Taisyklės.

Vieta South Kearny, N. J. <

TELEFONAS BIGELOW 3-3550
(7)

PAPRASTI DARBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai 

Fabriko darbas. Būtina Pramonė
Kreipkitės

111 CLAY STREET 
BROOKLYN.

(5)

REIKALINGAS GRIDDLEMAN 
DIRBTI LUNCH WAGON E.

Dienom. Nuolatinis Darbas. Pokarinis.
Šaukite: FLUSHING 9-9046 nuo 9 A.M. 

iki 10 P. M._ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ (H
KNYGŲ APDARYTO JAI—DESK PAD 

DARYTOJAI
, Gera Alga. Nuolatinių Darbas.

REDI-RECORD PRODUCTS CO., 
251—5TH AVE.

(6)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS Į 
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

A (6)

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU 

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

WESTERN 
ELECTRIC CO.
900 Broad St.
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų
1056 Broad St.
2855 Hudson Blvd.

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

atstovą . i USES
Newark, N. J.

Jersey City, N. J.
16 Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo.

(7)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(22*

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI <

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

_____________________________<21

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas fiereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST. , 

PHILADELPHIA, PA.
—,_________________________ £121

MOTERYS
> > > Nereikia Patyrimo •

Kaipo 
VIRĖJOS 

INDŲ ATĖMĖJOS IR 
VIRTUVĖS DARBUI 

Duodama Maistas ir Uniformos
Iš Būtinų Darbų Reikia Turėt Paliuosavimo 

Pareiškimą 
Kreipkitės Asmeniškai

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

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

115 West 42nd St., Manhattan, 
1775 Grand Concourse

prie 175th St. Bronx a
___________________________ £22 \

VALYTOJOS X
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI 
SALDAINIŲ FABRIKE 

Valandos 12:30 P.M.
iki 9 P.M. 

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
<10

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
 (16)

. PAPRASTI DARBININKAI
Svarus darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga. 

KEYSTONE FOLDING BOX CO., 
367 Verona Ave., Newark, N. J.

HUMBOLDT 3-7611.

JAUNI VYRAI
GERA ALGA 

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

_______________________ m
PAGELBININKAI— 
BŪTINAS DAUBAS 
Daug viršlaikių. Gera Alga 

Proga Pakilimui.
HESS HEAT TREATING DIVISION , 

604 W. St. («) Y?..



Šeštas puslapis Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily
■ “ ■ .............. ............. ' ..

Minia N^wyorkieciy Pasmer
kė Franco, Rems Liaudiečius

KITI ATSTOVINGI 
KALBĖTOJAI

Septyniolika tūkstančių new- 
yorkiečių pasisakė už nutrau
kimą paramos Ispanijos fašis
tui diktatoriui Franco , ir už 
visokeriopą paramą liaudie- 
čiams.’ Taip pasisakyta sausio 
2-ros vakarą įvykusiame masi
niam mitinge, Madisoų Square 
Garderie. šis buvo pirmas toks 
skaitlingas Ispanijos reikalais 
mitingas po Ispani jos respubli
kos žlugimo.

Entuziastišku mitingo punk
tu buvo kalba dr. Juan Negrin, 
Ispanijos karo laiko premjero. 
Jo prakalbų nebuvo girdėta 
per penkis metus ir dabar ne
buvę leista jam tos prakalbos 
sakyti iš LcftnUmo per radiją. 
Tačiau spėta jo prakalbą pri
siųsti kabldgrama ir buvo per
skaityta mitinge.

Puikią, reikšmingą jis pasa
kė kalbą apie Ispanijos žmonių 
kovą už laisvę, pradedant pir
mąja Ašies ataka ant liaudiš
kos Ispanijos 1936 metų liepos 
mėnesį ir iki šių dienų.

tas Ispanijai Laisvinti, Ameri
kos Slavų Kongresas.

Mitingo kalbėtojai buvo ne 
mažiau atstovingi už publiką.

VYSKUPAS PRIEŠ FAŠIZMĄ
Tarpe asmeniškai sveikinu

sių mitingą buvo vyskupas G. 
Bromley Oxnam, New Yorko 
metodistų vadas, kurio abu sū
nūs randasi karo frontuose. Ji
sai sakė:

“Nenoriu demokratijos ran
ką susmardinti laikymu ran
kos fašizmo.

“Aš kalbu kaipo dvasiškis. 
Aš nebūčiau teisingas patsai 
sau, jeigu nedadėčiau, jog ka
da tiktai bažnyčia, savo akla
me pasimojime išlaikyti savo 
privilegijas ir nuosavybes, su
sideda su fašizmu, bendrauja 
su stambiaisiais turto savinin
kais ir militaristais, jinai (baž
nyčia) ne tik atmeta. Kristų, 
bet užsipelno ir prakeiksmo 
masių, kurias ji išdavė.”

KONGRESMANAS SKAITĖ 
REZOLIUCIJĄ z

Kongresmanas John M. Cof
fee perskaitė savo rezoliuciją, 

[įteikiamą J. V. kongresui. Re
zoliucijoj reikalaujama, kad 

:būtų teikiama parama Ispani
jos partizanams, kovojantiems 
prieš Franco. Kongresmanas 
taipgi išreiškė aukštą pagarbą 
Abrahomo Lincoln© Brigados 
veteranams, sakydamas:

“Žinoma, nėra pakankamai

Amerikos sau-

Tobias, žymus 
pareiškė, kad 
talkininkams

pagarsėjęs iš-

James B. Carey, CIO nacio- 
nalis finansų sekretorius, sakė, 
kad nutraukimas su Franco ry
šių reikalingas 
gurnui.

Channing II. 
negrų vadas, 
Franco trukdo 
karą laimėti.

Allan Chase,
keldinėjimu aikštėn Ispanijos 
fašistų (Falangistų) visokių 
šunybių, sakė, jog Franco Is
panija yra nacių tiltu į loty
nų Ameriką, su ja iš Ispanijos 
susisiekiama fašistų laivais.

D)’. Frabcus C. McMahon, li
berališkas katalikas švietėjas, 
sakė, jog jis kalbąs kaipo fa
šizmo priešas. Jis sakė:

“Franco įėjo gallon dėl to,

kad Hitleris ir Mussolinis jį 
ten pastatė. Jis pasilieka ga
lioje dėl to, kad Didžioji Bri
tanija ir Jungtinės Valstijos 
tebeteikia jam paramą.”

Dr. Thomas Mann, iš Vokie
tijos pabėgęs rašytojas, per
spėjo, jog gresia pavojus nau
jo karo, jeigu fašizmas išliks.

Frank Gervasi, Collier’s žur
nalo korespondentas, gerai pa
žįstąs Europos kraštus ir jų 
kovotoju^, pagerbė Europos 
priešfašistinius j u d ė j i ųi u s, 
įskaitant ir komunistų. Jis 
taipgi reikalavo užbaigti su 
Franco. To pat reikalavo dr. 
Frank Kingdon, radio komen
tatorius.

Quentin Reynolds, autorius, 
katalikų teisininkas, sakė, jog 
Franco meluoja, kada jisai de
dasi “tikybos gynėju.”

Lietuvos Žmonėms Pri 
valome Padėti

Per šimtus metų Pabaltijo 
kraštai buvo pavergti irJšnau- 
dojami kitataučių dvarininkų. 
Suomius išnaudojo švedai, lat
vius ir estonus — vokiečių dva
rininkai, o lietuvius smaugė 
Lenkijos šlėktos-dvarininkai. 
Lietuviai eidavo baudžiavas, o 
ponai nagaikomis juos kapoda
vo už nepaklusnybę, merginas 
mainydavo ant šunų. Jų kan- 

sunku ir apsakyti. Lietu- 
savo mažus sklypelius že- 
turėdavo apdirbti nakti- 
ir liuosomis dienomis nuo

N.

FILMOS - TEATRAI s>

Apie 1,000 Vyry Bus 
Perklasifikuoti

Pulkininkas Arthur V. Mc
Dermott sako, kad New Yor
ke randasi apie 1,000 vyrų, ku
rie buvo atleisti nuo kariškos 
tarnybos dėl kariškų darbų, 
bet tu. darbu nedirba. Jie 
šią perkelti į 1-A ir tuojau 
imti tarnybon.

bū-
pa-

pa-

MITINGAS REIKALAVO:

1. Tuojau nutraukti su Fran
co diplomatiškus ryšius?

2. Sustabdyti siuntimą reik
menų ;

3. Užtikrinti, kad nebus: 
kliudoma Ispanijoj steigtis de-1 
mokratinei santvarkai;

4. Finansiniai ir moraliai 
remti Ispanijos respublikos ša
lininkus Ispanijoj ir išlaukyj. i

Pažymėtina, kad to reikalą- aukšto būdo išreikšti pagarbą 
vusi, čionai susirinkusi minia tiems keliems tūkstančiams di- 
nebuvo taip sau palaidas svie- į džiųjų amerikiečių vyrų ir vai
tas, bet labai atstovinga minia. | kinų (kai kuriuose purvinuose 
P-lės Fredos Kirchwey per-į Washington© rateliuose šian- 
skaitytame šio mitingo rėmėjų, dieną juos vadina peranksty- 
organizacijų sąraše, be dange- bais priešfašistais), kurie da- 
lio kitų, radosi Amerikos Biz-įsigavo Ispanijon ir kovojo ir 
nio Unija, Amerikos Darbo nukentėjo eilėse Abrahomo 
Partija, Ahierikiečių Komite-1 Lincolno Brigados.

Elizabeth Taylor ir Mickey Rooney scenoje iš švel
nios ir intriguojančios spalvotos filmos “National 
Velvet,” dabar rodomos Radio City Music Hall, 6th 
Ave. ir 50th St., New Yorke. S.cenoje dar vis tebėra 
“Star Bright” ir kiti įdomūs aktai.

čias 
viai 
m ės 
mis
dvarinės baudžiavos.

Šiandien Lietuva yra laisva 
nuo visokio plauko išnaudoto
jų. Bet ji yra nacių apiplėšta 
ir karo nualinta. Todėl yra mū
sų užduotis gelbėti Lietuvai 
visokiais būdais, padėti jai at
sigauti nuo skaudžių fašistinių, 
smūgių.

Koncertas ir balius Lietuvos 
žmonių paramai įvyks sausio 
13-tą, 7 vai. vak., Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyne.

Koncertinę programą išpil
dys atsižymėjusi jauna daini- 
ninkė-solistė Suzanna Kazoky- 
tė ir populiariškieji duetistai 
P. Grabauskas ir A. Velička. 
Po koncerto bus šokiai. Visi ir 
visos būkite parengime, pada
rykime jį sėkmingu.

Komisija.

Peter Anoll, 31 m., 349 W. 
58th St., sulaikytas po $5,000 
kaucija ištyrimui. Pas jį radę 
kuponų tiek, kiek reikalinga 
nupirkimui 8,000 galionų ga- 

.žolinos. Sakoma, kad tie ku
ponai buvo išvogti Detroite.

Kainų Administracija 
skelbė, kad šiomis dienomis 
New Yorke užvedama apie 50 
bylų prieš neleistus, kai kur 
smulkius užkeldinėjimus ren- 
dų. Iš jų, jeigu atranda kal
tais, išrenka baudomis po tris 
syk tiek, kiek gavo tais nele- 
gališkais pakėlimais.

Vogtos Mašinos Nedirbo 
, Du 16-kos motu vaikinėliai 
buvo išvogę dvi rašomąsias 
mašinėles iš b£ew York o West 
Sides drafto Tarybų raštinių. 
Jas pardavę dviem suaugusiom 
po $20, o anie vėl daręsi pelno, 
parduodami jas po $45. Visi 
kupčiai pateko į kalėjimą, o 
mašinos sugrąžintos į darbą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda geras baras dėl alaus, 

taipgi vienas billiardo stalas su vi
sais įtaisymais. Kurio lietuviai no
rėtų gauti šiuos pigiai parduodan
čius dalykus, kreipkitės pas K. Ga
gas, 365 S. 3rd Street, Brooklyn, 
N. Y. (5-6)

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

BROADWAY & 49th ST.

jM m Of ffl KINGDOM
A 2Otb Century-Fox Picture

RIVOLI

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

GILIAI SUDOMINANTI. .. NEPRALEISKITE JOS f’ ’ ’ ‘
Matykite šią šaunią istoriją vyru ir iu motoru n,,-,..,, a .. ~Jėgose! Dar niekad nebuvo tokių XXU Zn Arm,JOS °r° 
Tai garbės ir drąsos istorija! JmU' romanso m garbės!

____ MOSS HART’S »

Winged Victory”
Skambios dainos ir skardus juokas! Matykite S| Judžl,.

* IR DAR IŠKILMINGAS ASMENŲ VAIDINIMAS qpvNn,v -BROTHERS * JACK DURANT „ d. “kn,K„N,CH0LAS‘ 

DABAR VAIDINAMA

ROXY 7th Ave. ir 50th St., New York

šeštadienis, Sausio 6, 1944

i

MARIANNE STEWART
Svarbioje rolėje Teatro Gil

dijos antras sezonas statomoj 
sėkmingoj komedijoj “Jaco- 
bowsky and the Colonel,” 
Martin Beck Teatre, 45th St., 
prie 8th Ave., New Yorke.

REIKALAVIMAI
Reikalingas bartenderis taverne. 

Darbo valandos sulyg pasirinkimo; 
iš ryto arba vakarais. Gera alga. 
Greit reikalingas žmogus. Kreipki
tės po 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (5-7)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
ateičių* *u naujausiai* Jtaliymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. HTagg 2-8842

i

I

I MATEUŠAS SIMONA VICIUS |
$ GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

»x ------------------—

Vietos ir im'por- 
W tu o tos degtinės ir 

vynai, geriausių 
Srt bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki- 

Jn te susipažinti.

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

randasi

VALANDOS:

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

Tol. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

nius žemiškus troškimus ir rū
pesčius, tarpe tų ir meilės pro
blemas, rodoma ir toliau Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St., 
New Yorke.

49th St.
Keys of 

įauksinančią

THE THEATRE GUILD perntato
ETHEL BARRYMORE

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

apysaka su Albertu Basserinanu
NATIONAL THEA, ^ist St.West of B way.
Vkre. $3.60 iki $1.20. Popiet Ketv. ir 

šešt. $3 iki $1.20, sykiu su taksais

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

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Uniop
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

“DŽIUGUS PATYRIMAS”. .. “LINKSMA MATYTI!”... 
“NUM. 1 PUIKUMO JUDIS”

JUDY GARLAND
SU MARGARET O’BRIEN

“MEET ME IN ST. LOUIS”
Džiaugsmingas judis teclmi-spalvomis!

Išgirsk Šaunią Paradinę Dainą, “THE TROLLEY SONG”
. NEBRANGI ĮŽANGA * NUOLATINIAI RODYMAI.
A “T" BROADWAY/A I F\ ir 45th ST., NEW YORK.

“The French Campaign”
Tuo vardu March of Time’s 

,filma parodo generolo Patton 
žygiuotę nuo įsiveržimo Fran
cijon dienos iki dabartinių.

Filmą ryškiais ir greitais 
bruožais parodo, kaip įvyk
domi Quebec ir Teherane pa
daryti planai. Sujaudinančiose

scenose matosi apmėtymai 
priešo bombomis pirm įsiverži
mo Francijon, bombardavimai 
iš laivyno, išsikėlimas pajūry
je, pergalingas maršavimas 
per Franciją į Belgiją ir IIo- 
landiją, scenos sukilimo Pary
žiuje, amerikiečių atėjimas. 
Taipgi namų, fronto žinios.

Filmą dabar rodoma Embas
sy Newsreel Teatruose: Park 
Ave. ir 42nd, Broadway ir 

•46th, Broadway ir 72nd, 33 W. 
50th St., New Yorke, taipgi 
Broad ir Market Sts., Newar- 
ke.

National Teatre \
Ir toliau sėkmingai gyvuoja 

Teatro Gildijos statomasis vei
kalas “Embezzled Heaven,” su 
garsiąja scenos veterane Ethel 
Barrymore. Teatras 
West 41st St.

Rivoli Teatre
Ant Broadway prie 

vis dar teberodo “The 
the Kingdom,
anglų-škotų dvasiškių veiksmus 
namie ir Chinijoj.

Astor Teatre
Sėkmingai teberodoma 

“Meet Me In St. Louis,” su Ju
dy Garland ir Margaret O’
Brien vadovaujančiose rolėse.

• ’SSS* RESTAURANT
$ STANLEY RUTKŪNAS
Crf SAVININKAS

| PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
Sa PAUKŠTIENOS PIETŪS
•y* šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.
® Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN

1.

2.
3.
4.

Matyk Naujausius Sensacingus 
žinių Judžius Embassy!

Matyk “Viduj Vokietijos” pagrobtus 
priešų judžius su Hitleriu!
Matyk Talkininkų bombonešius pleški
nant Borneok-
Matyk pirnfuosius Lenkų pogrindžio 
judžius! J
Matyk išimtinų rodymų specialūs laidos 
March of Time judj, “The French 
Campaign.” Pats matyk pilną istoriją 
Francūzų tautos didvyrybės kovoj dėl 
laisvės!

5. Matyk vėliausius žinių judžius iš viso 
pasaulio karo frontų!

6. Matyk puikiausius judžius mieste!
VMRAQQV NEWSREEL THEATRE Elvlu/iodl BROADWAY ir 46 ST.

BROADWAY ir 72nd ST.
33 West 50th St. PARK AVE. ir 42nd 
BROAD ir MARKET STS., NEWARK

“The Rainbow” 12-je Savaitėje
Puikioji Sovietų filmą “The 

Rainbow,” parodanti nacių 
baisų siautėjimą užgrobtame 
kaime ir Raudonosios Armijos 
atėjimą išlaisvinti kaimą, pra
dėjo 12-tą savaitę Stanley Te
atre, 7th Ave. ir 42nd St., New 
Yorke.

“Winged Victory” Skrenda 
3-čią Savaitę

ši filmą apie didvyriškai 
skraidančias mūsų sparnuotą
sias jėgas ir apie jų kasdieni- 
------ ,---------------------- ——-jn.--------

12-ta Didžioji Savaitė!
laikų,” užrubežio filmą šių 

New York Times 
PM
Daily Worker.

T"

STANLEY

'>°sedXX'Nasttev'sk0
Novell

Vėlu* 
Rodymas 
AeiUdieni

7th Ave. bet. 42nd & 4!st St
Continuous Daily from 9 a m 

* -< irų

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

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

“national Velvet”
MICKEY ROONEY

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

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

Iš senų L 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191




