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“Dabar, kai 79-tasis kongre
sas susirenka, mes pasiekėme
kritiškiausi karo laipsni.“

Tai prezidento Roosevelto
žodžiai, paimti iš jo pareiški
mo kongresui.

Prezidento pareiškimas bu
vo entuziastiškai sutiktas ne 
tik Jungtinėse Valstijose, bot 
visose Jungtinėse Tautose.

Tai rimtas, išsamus, didžiuo
sius klausimus apimąs istori
nis dokumentas. Perskaitęs ji 
sykį, žmogus nori skaityti an
tru sykiu ir skaitydamas antru 
sykiu vis ką nors naujo jame 
surandi.

Jeigu mes pasiekėme kritiš- 
kiausį karo tarpą, tai tas fak
tas ant mūsų visu deda sun
kesnes ir atsakomingesnes pa
reigas : tvirtinti savo gretas,
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JANKIAI ĮSIVERŽĖ ILUZONĄ
Raudonoji Armija Užėmė 

Jau Pusę Budapešto, 
Vengrijos Sostinės

AMERIKIEČIAI VISUR 
LAIMI PRIEŠ VOKIE

ČIUS BELGIJOJE

800 Laivų Išlaipino 100,000 
Amerikiečių į Luzoną, 

Svarbiausią Filipinų Salą
eiles, daugiau gaminti, labiau 
pasiaukoti frontui sustiprinti!

To prašo, to reikalauja iš 
mūsų prezidentas Rooseveltas, 
mūsų krašto vyriausias koman- 
dierius.

★ ★ ★
Prezidentas prašė ir reikala

vo visų piliečių, visų mūsų 
žmonių : nepasiduokite priešo 
Įtakai, liaukitės skleidę nieku 
nepagrįstus gandus apie mūsų 
talkininkus ir apie mūsų ka
riuomenės vadus.

Kas tą daro — priešui tar
nauja, nes tie beprasmiai gan
dai — hitlerininkų išgalvoti.

Ši pastaba tinka mums vi
siems. Pasitaiko, kad net ir ge
riausias Amerikos patrijotas 
kai kada praranda budrumą, 
ima ir pakartoja tą ar kitą “ži
nią,“ žalingą mūsų kraštui, bet 
naudingą priešui.

1945 metai, sakė preziden
tas, savo pasiekimais, gali būti 
patys svarbiausieji metai viso
je žmonijos istorijoje.

★ ★ ★
Skaitykite šiame Laisvės nu

meryje telpantį straipsnį “Su
šaudytieji.“ Skaitykite apie su
šaudymą adv. Andriaus Bulo
tos ir jo žmonos Aleksandros.

Bulota—senukas, 70 m. am
žiaus. Buvęs Vinco Kudirkos 
bendradarbis. Jis nieku vokie
čiams nenusikalto, nes jį suė
mė pačioje karo pradžioje; su
ėmė Vilniuje ir 1941 m. liepos 
mėn. sušaudė Paneriuose. Vo
kiečiai jo, aišku, nei žinoti ne
žinojo.

Viskas rodo, jog čia buvo 
darbas lietuviškų kvislingų, lie
tuviškų fašistų: jie įskundė 
Bulotus, jie prašė vokiečius 
juodu sušaudyti.

Argi mes neatsimename, kai 
1941 m. Amerikos lietuviški 
fašistai sakė: “Liudas Gira bus 
pakartas pirmutinis.“

Ir fašistų noras būtų įsikūni
jęs, jei jie būtų turėję ilges
nius nagus.

★ ★ ★
Senukui Bulotai draugai pa

tarė: “slėpkitės!“ Bet užsi- 
grūndinęs Andrius Bulota šal
tai, sokratiškai atsakė:

“Aš jau senas, slapstytis 
man bus sunku. Tešaudo, jei
gu taip nori, bet karo visvien 
jie nelainjėOk. “

Kaune buvo sušaudytas lie
tuvių poetas Vytautas'Montvi
la. Kai jį vokiečiai įmetė Į 
Kauno kalėjimą, į mirties ka
merą, tai poetas šitaip užrašė 
sienoje:

“Kas šiandien žus—bus gy
vas amžinai!“

Šventa tiesa! Montvila, Mel- 
nikaitė, Adomauskas, Bulotai, 
Faustas Kirša, prof. Kuzma, 
Knyva, ir tūkstančiai kitų lie
tuvių tautos patrijotų, kuriuos 
naciai nužudė, lietuvių tautai 
bus amžinai gyvi!

Kai Andrius Bulota kadaise 
vizitavo Ameriką,,tūli lietuviš
ki socijalistai nudavė jo drau
gus, o klerikalai tuomet Bulo
tą visaip šmeižė.

Šiandien jie visi išvien džiau
giasi.

Toki tai yra dabarties “pra- 
jovai“!

London, saus. 10. — Rau
donoji Armija vakar užėmė 
dar 350 blokų Budapešto, 

•Vengrijos sostamiesčio; tai
gi bent pusė to didmiesčio 

■ jau atvaduota nuo hitleri
ninkų. Raudonarmiečiai an
tradienį, tarp kitko, paėmė 
Budapešto parką Nepliget; 
arklių lenktynių aikštę, pa
verstą į lėktuvų stovyklą; 
žibalo valymo fabriką, ma
rinų dirbyklą, Hofherr- 
Schrantz tankų fabriką ir 
apvalė nuo priešų Budapeš
to apskričius Kispestą'ir. 
Pestszenterzsebetą. Mieste

PLAČIAUSIU FRONTU 
JAPONAI TRIUŠKI

NAMI IŠ ORO
Perlų Uostas. — Būriai 

.Amerikos lėktuvų, tarp jų 
ir galingiausi B-29 bomba- 
nešiai, įnirtusiai atakavo 
japonus daugiau kaip 1,500 
mylių ruože, nuo Formozos 
ir Ryukyu salų iki Tokio, 
Japonijos sostamiesčio.

Tokio srityje amerikiečiai 
vėl pleškino karinius priešų 
fabrikus.

Smarkiau Veikia Naciy 
Submarinai

Washington. — Praeitą 
mėnesį vokiečių submarinai 
vėl pradėjo plačiau užpul
dinėti talkininkų laivus ir 
padarė jiem didesnių nuos
tolių, kaip raportavo prez. 
Rooseveltas ir Anglijos 
premjeras Churchillas. Ne- 

■žiūrint tu nuostolių, Jungti
nės Tautas reguliariai ap- 
Irūpina reikmenimis savo 
(karius visuose frontuose, sa-

ANGLAI TARIASI SU 
GRAIKŲ1 PARTIZANAIS

Athenai. — Anglų ko- 
mandierius gen. Scobie vėl 
.priėmė Graikijos partizanų 
(atstovus pasitarti dėlei jų 
pasidavimo sąlygų.

Kovoj dėl Thebų miesto 
anglai užmušė dar 25 parti
zanus. Skelbiama, kad viso 
iki šiol jie suėmę 12,000 
partizanų ir sužeidę bei nu
kovę 4,000.

Dešimtys Miliony Rubliu Paskirta Vilniui Atstatyti
Tarybinė vyriausybė pa

skyrė, 35 milionus 97 tūks
tančius rublių 1945 m. at
statymui ir naujai statybai 
Vilniuje, Tarybų Lietuvos 
sostamiestyje.

24,120,000 rublių bus pa
naudota tiktai atstaty

buvo apie 1,000 hitlerinin
kų nukauta ir 200 suimta.

Nuo Esztergomo vokie
čiai darė kartotinas despe
ratiškas atakas linkui Bu
dapešto; jie stengėsi pra- 
laužt sovietines linijas ir 
pasiekt Budapešte apsuptus 
ir naikinamus nacių ir veng
ru karius. Sovietu kariuo- t- v
menė atmušė visas jų ata
kas; užmušė daugiau kaip 
1,500 vokiečių kareivių ir 
oficierių; sunaikino bei sun
kiai sužalojo 60 nacių tan
kų ir pagrobė apsčiai prie
šų ginklų. Budapešto fron-
te per savaitę viso sunai
kinta 473 vokiečių tankai.

ARTI KOMARNO
Šiauriniu Dunojaus šonu, 

Čechoslovakijoj, Raudonoji 
Armija pažygiavo puspenk- 
tos mylios pirmyn, užėmė 
Seldin tvirtovę ir penkias 
kitas stambias gyvenąma- 
sias vietas. Nuo raudonar
miečių paimto Izos mieste
lio telieka pusketvirtos my
lios iki Komarno miesto, 
šešių geležinkelių ir pustu
zinio plentų mazgo, šiauri
nėje Dunojaus pakrantėje. 
Iš Komarno tiltas per Du
nojų veda į Vengriją. Mū
šiuose linkui Komarno so
vietiniai kariai suėmė dau
giau kaip 1,000 priešų ka
reivių ir oficierių ir nukovė 
kelis šimtus hitlerininkų.

Lenkų Atstovas Pas Ed.
R. Stettinių

Washington. — Londoni- 
škės lenkų valdžios amba
sadorius, Jan Ciechanows- 
ki atsilankė pas Amerikos 
valstybės sekretorių Ed. R; 
Stettinių.

Suprantama, kad jis atė
jo su skundu dėl to, kad So
vietai pripažino demokrati
nę Liublino lenkų vyriausy
bę laikinąja Lenkijos val
džia.

Perlų Uostas. — Kai a- 
merikiečiai paims Luzon sa
lą, suprantama, japonai liks 
bejėgiais ir visose kitose Fi
lipinų salose.

Naujausios žinios sako, 
jog Raudonoji Armija užė
mė jau daugiau kaip pusę
Vengrijos sostamiesčio Bu- m. kovo 17xd. Jis tada sa- 
dapesto.

ti ir pataisyti vokiečių su
ardytiems namams ir įren
gimams — 5,500,000 rublių 
pataisymui vandens vamz
džių ir kitų miestinių aptar
navimų 6,500,000 rublių mo
kykloms, 2,120,000 rublių 
sveikatos skyriui ir 1,000,-

Paryžius, saus. 10. —Pir
moji Amerikos Armija at
mušė vokiečius dvi mylias 
atgal dvidešimties mylių il
gio fronte, šiauriniame vo
kiečių prasiveržimo šone 
Belgijoje. Trečioji ameri
kiečių armija pasmarkino 
savo žygius prieš nacius 
pietiniame to sklypo šone ir 
tiek pasivarė pirmyn į žie- 
mius nuo Bastogne, kad te
liko 9 mylios susisiekti su 
Pirmąja jankių armija ir 
taip atkirsti tūkstančius hit
lerininku vakariniame šio 
ploto smailgalyje. Praneša

AMERIKIEČIAI ATKERŠYS 
JAPONAM UŽ BATAANĄ

Japonai į Luzon salą Fi
lipinuose įsiveržė 1941 m. 
gruodžio 9 d. ir 1942 m. 
sausio 2 d. užėmė Manilą, 
Filipinų salyno sostinę, apie 
500,000 gyventojų miestą.

Amerikiečių ir filipinų 
kariuomenė buvo priversta 
pasitraukt į Bataaną, Lu
zono pussalį. Ten jie beveik 
keturis mėnesius atsilaikė 
prieš 200,000 japonų.

Japonai užėmė Bataaną 
1942 m. balandžio 9 d.; vi
somis pusėmis apsupo ir 
suėmė apie 30,000 amerikie
čių ir filipinų. Bet 3,000 a- 
merikiečių su gen. MacAr- 
thuru buvo ištrūkę ir per
sikėlė į Corregidorą, salos 
fortą Manilos Įlankoje.

Paskui buvo įsakyta gen. 
MacArthurui pasišalinti iš 
Corregidoro į Australijos

4 Kareiviai už Vagystę 
Įkalinti 45-50 Mėty

Paryžius. — Karo teis
mas nuteisė keturis Ameri
kos kareivius 45 iki 50 me
tų į sunkiųjų darbų kalėji
mą už tai, kad jie vogė 
siunčiamus kariuomenei ci- 
garetus, maistą ir kitus 
reikmenis. Vogtus daiktus 
jie pardavinėjo juodajam 
marketui.

Iškėlęs į Luzoną ameri
kiečius, gen. MacArthur 
vykdo pasižadėjimą, kurį 
jis padarė filipinams 1942

kė: ""Aš sugrįšiu”.

000 rublių plačiau išvystyti 
pramonėms, kontroliuoja
moms miesto tarybos vyk
domojo komiteto, ir 1.1.

TRAKTORIAI
Tarybų Lietuva gavo pir

muosius 45 traktorius iš ki

ma, kad vokiečiai pradėję 
kraustytis iš to smailgalio.

Iš lėktuvų nusileidę ame
rikiečiai š’i a u rvakarinėje 
fronto dalyje atėmė iš na
cių Grand-Hallwux ir pasie
kė Salm upę. Į dešinę nuo 
jų kiti jankiais užėmė Pro- 
vedroux, Ottre ir Ceille. 
Vakarinėje fronto "nosyje” 
ąnglai paėmė Cheoux ir iš
valė vokiečius iš Nolau- 
mont miško. Trečioji Ame
rikos armija pažygiavo pu
sę mylios į šiaurę nuo Long- 
cahamps ir išmušė priešus 
iš Recdgne.

irsritį. Jam pavyko valtim 
lėktuvais pabėgt iš Corregi- 
doro ir jis pasiekė Australi
ją 1ĮI42 m. kovo 17 d.

Japonų lėktuvai 300 kar
tų bombardavo Corregido- 
rą. Priešų kanuolės taip pat 
pylė nuolatinę ugnį į jį. A- 
merikiečiai forte 
maistą ir turėjo 
taip jie ir buvo 
japonam pasiduot 
kovo 6 d. Kartu 
amerikiečiais 
paėmė ir generolą J. M. 
Wainwrightą.

Gen. MacArthur pasiža
dėjo japonams atkeršyti. Jo 
kariai sugrįžo į Filipinus 
1944 m. spalių 20 d., įsi- 
verždami į Leyte salą. Ši 
sala buvo užimta gruodžio 
25 d. pernai. Joje užmušta 
apie 120,Č00 japonų.

išbaigė 
badauti; 
priversti 
1942 m. 
su kitais

priešai tada

Japony Nuostoliai 
Luzono Srityje

Filipinai. — Besiveržiant 
amerikiečiams į svarbiausią 
Filipinų salą Luzoną, japo
nai padarė šiek tiek nuosto
lių amerikiniams laivams. 
Bet priešai nukentėjo kur 
kas didesnių nuostolių.

Buvo sunaikinta bent 79 
japonų lėktuvai, nuskandin
ta vienas jų submarinas, du 
kariniai jų laivai-naikintu- 
vai ir keli kiti laivai.

Berlynas skelbė, kad* per 
10 dienų vokiečiai nuskan
dinę 40 talkininkų prekinių 
laivų ir 5 naikintuvus. — 
Niekas to nepatvirtina.

tų Tarybinių Respublikų. 
Tie traktoriai šitaip paskir
styti — Kauno' ir Vilniaus 
apskričiams po 12 trakto
rių, Šiaulių apskričiui 8, 
Panevėžio apskr. 6 ir Mari
jampolės apskričiui 7. Šie
met bus atsiųsta Lietuvai

Filipinai, saus. 10. —800 
Amerikos laivų išlaipino sa
vo kariuomenę į Luzoną, di
džiausią ir svarbiausią Fili
pinų salą, ir Įsitvirtino pa
jūriniame 15 mylių ilgio 
ruože, prie Lingayen Įlan
kos, už 107 mylių į šiaurės 
vakarus nuo Manilos, Fili
pinų sostamiesčio. Paties 
generolo MacArthuro ko
manduojami, amerikiečiai 
užėmė San Fabian miestą ir 
keturis kitus gyvenamus 
punktus pajūryje.

Gen. MacArthur pareiš
kė: “Jau visai arti lemia
masis mūšis dėlei Filipinų 
išlaisvinimo ir viešpatavimo 
visoje pietiniai-vakarinėje 
Pacifiko Vandenyno srity
je.”
SILPNAS JAPONŲ PASI

PRIEŠINIMAS
Dešimtimis tūkstančių 

verždamiesi krantan, Ame
rikos kariai susidūrė tik su 
menku pasipriešinimu iš ja
ponų pusės. Neskaitlingi 
japonai paleido tik keletą 
artilerijos ir minosvaidžių 
šūvių. Po to visi ten buvę 
priešai liko sunaikinti. Vie
nas fronto pranešimas tei
gė, kad japonai “atsisakę 
kovoti.”

Per dvi valandas prieš 
amerikiečių išlipimą kran
tan, jų k a ro laivai 
perkūniškai bombar

Francūzy Vadai Lekia į 
Sovietų Sąjungą

Paryžius. — Tautinės 
Francūzų Pasipriešinimo > 
Tarybos pirmininkas Louis 
Saillant ir šeši delegatai Vi
suotinės Francūzų Darbi
ninkų Sąjungos išskrido 
Maskvon specialiu sovieti
niu lėktuvu. Jie. turbūt, pa
simatys ir su Stalinu. So- i 
vietų darbo unijų vadai lan- įskaitoma ir Lend-Lease pa- 
kėsi Franci jo j 10 dienų.

Chinai Atkariavo 3 Miestus 
' Nuo Japonų
Chungking, Chinija. — 

Chinų kariuomenė atėmė iš 
japonų tris pajūrio miestus 
— Yamhsien, Limchow ir (ragino kongresą užgirt A- 
Siapu. Pastarasis stovi ypač merikos dalyvavimą Tarp- 
svarbioje karinėje vietoje, tautiniame Pinigų Fonde ir 
prie jūros sąsiaurio, antra-(Tarptautiniame Atstatymo 
pus kurio yra didelė Formo- į Banke, pagal Bretton 
zos sala, seniau japonų at- Woods konferencijos tari- 
plėšta nuo Chinijos. i mus.

dar 135 -traktoriai.

VYSKUPO BARANAUS
KO GIMTINĖJE

Puikusis lietuvių poetas, 
vyskupas Antanas Bara
nauskas gimė Anykščių 
miestelyje. Garsiojoj savo 

davo karinius japonų į- 
rengimus pakrantėje. Per 
tris dienas pirmiau koks 
šimtas amerikinių karo lai
vų ir pulkai lėktuvų pleški
no priešus Lingayen Įlankos 
srityje.

Šalia 800 laivų, atgabenu
sių amerikiečius, veikė dau
giau kaip 2,500 didelių mo
torinių valčių ir tankų, be
keliant jankius į Lingayen 
pakrantę. S k a ičiuojama, 
kad ten krantan išlipo apie 
100,000 amerikiečių, šešto
sios Jungtinių Valstijų ar
mijos karių. M

PREZIDENTAS SIŪLO 
S3 BIL10N. DOLERIU

BIUDŽETĄ METAMS
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas įteikė kongre
sui valdžios išlaidų - paja
mų biudžetą (sąmatą) se
kamiems finansiniams me
tams, nuo liepos 1 d. šiemet 
iki 1946 m. liepos 1 d. VL 
so reikės apie 83 bilionus 
dolerių, pareiškė preziden
tas. 70 bilionų eis kariniam 
tikslam ir 13 bilionų vi
siems kitiems valdiniams 
reikalams. — Dabartiniais 
metais išleidžiama 89 bilio- 
nai vien kariniams tiks
lams.

kadValdžia skaičiuoja, 
sekamiems metams šalies 
iždas gaus $41,254,000,000 
pajamų, ir iš to galima bus 
apmokėti beveik pusė meti
nių išlaidų karui. Likusią 
biudžeto dalį teks sukelti 
karinių paskolų bonais.

Nuo Amerikos įstojimo 
karan 1941 m. iki 1946 m., 
imtinai, ši šalis bus viso iš- 4- Z
leidusi 450 bilionų dolerių 
kariniams reikalams. Čia 

iramą talkininkams, kurios 
jie kavo 36 bilionus. Talki
ninkai gi iš savo pusės da
vė Amerikai apie $4,500,- 
000,000 vertės reikmenų, 
kaip raportavo prez. Roo- . 
seveltas.

Šalia kitko, prezidentas 

poemoj "‘Anykščių Šilelis” 
jis apdainavo grožę apsu
pančių miestelį pušynų.

Anykščiuose dabar gyve
na kitas lietuvių literatūros 
žvaigždė, Antanas Vienuo
lis. Jis pasistatė namus toje 

(Tąsa 5-me puslapyje)
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lios, pareikštos lapkričio 7 d., tebedirba 
savo pragaištingą darbą.

Progresyvė Amerikos visuomenė ne- 
* gali tylėti. Ji privalo veikti, — veikti pa

gal tas gaires, kurias nustatė preziden
tas Rooseveltas savo pareiškime. Tik to
kiu būdu Amerikos žmonės atmuš tąjį 
kontr-ofensyvą, kurį republikonų parti
ja pradėjo.

J. Jurginis.
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Skandalas BALF’e.
Vienybė (š. m. sausio 5 d.) paskelbė, 

jog iš “Bendro” Am. Liet. Fondo pasi
traukė jo vedėjas p. Gyorda, ir jo vie
ton “numatomas p. Juozas Laučka, Ame
rikos redaktorius.”

Paminėtasis fondas yra įkurtas kle
rikalų ir socijalistų politikierių ir jam 
vadovauja kun. Končius. Jis įkurtas ne
va Lietuvos žmonėms šelpti, bet iki šiol 
nėra davęs Lietuvai nei vieno siūlelio, nei 
vienos adatos, nei vieno cento!

Bet šitam fondui pavyko Washingto
ne legalizuotis ir gauti iš National War 
Fondo pinigų, kuriais jis ir pasilaiko. 
Fondo vadai nusamdė ištaigingą raštinę 
Manhattane ir pasamdė eilę tarnautojų. 
Nepasitikėdamas lietuviškais “veikėjais”, 
National War Fondas (kurio pinigais 
raštinė palaikoma) buvo paskyręs sve
timtautį p. Gyordą vadovauti raštinei. 
Gyorda esąs ekspertas šalpos darbuose.

Dabar, kaip rašo Vienybė, p. Gyorda 
pasitraukia. Kodėl jis pasitraukia? To
dėl, “kad jam nebuvo leidžiama eiti savo 
pareigų taip, kaip, jo nuomone, buvo rei
kalinga eiti.” Ir Vienybė prideda, pasi
sakydama, jog jai atrodo, “kad kai ku
riems asmenims yra svarbiau pasipelny
ti, negu Lietuvos žmones šelpti.”

Vienybė primena ir tą faktą, kad p. 
Laučka, finansų sekretorius, iš BALF’o 
“iki šiol už spaudos darbus yra gavęs a- 
pie porą tūkstančių dolerių.” Tas pats p. 
Laučka “jau pačioje pradžioje turėjęs as
piracijų būti BALF’o vedėju.”

Taigi, kaip matome, BALF’e iškilo 
skandalas — skandalas dėl darbų, dėl 
pinigų! Niekuo neprisidėdami Lietuvos 
žmonių sušelpimui, tie ponai pešasi, dras
kosi, dėl šiltų vietų. Rūbai, kuriuos BAL- 

’ F as renka, stovi sukišti buvusioje ukrai- 
/ niečių salėje Brooklyne, nors juos auko

tojai aukojo ne tam; jie aukojo ^siunti
mui Lietuvon, aprengimui karo nualintų, 
vokiečių apiplėštų Lietuvos žmonių.

Kitaip yra Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitete. Čia niekas už šiltas vietas ne
sivaržo; čia niekas jokių algų negauna. 
Čia viskas atliekama nemokamai.

Akiregyj to, Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas jau pasiuntė Lietuvos 
žmonėms septynis siuntinius ir dabar 
ruošia aštuntąjį!

Mūsų organizacijos ir veikėjai, mūsų 
spauda siūlo ir reikalauja, kad visas 
Lietuvos žmonių šelpimo darbas turėtų 
būti apjungtas, turėtų būti Įkurtas vie
nas Komitetas arba Fondas, pei’ kuri vi
sos aukos, visoki daiktai turėtų būti siun
čiami Lietuvon, o ne kokiems nors fašis- 
tams-kvislingams, esantiems Argentinoje 
ar Švedijoj.

. Jeigu tie faktai, kuriuos mes paėmėme 
iš Vienybės, yra teisingi, tai jie turėtų 
dar labiau paakstinti kiekvieną patrijo- 
tingą lietuvį kovoti už apvienijimą Lie
tuvos žmonių šalpos darbo!

Pasibaigė Laisves" vajus. Jame dalyva
vusių vajininkų vardai, laimėjusių dova
nas vardai, buvo paskelbti vakar dienos 
T aisvėje.

Pirmiau negu kiek tiek platėliau apie 
tai kalbėsime, tenka išreikšti visiems va- 
jininkams, visiems kiek tiek dirbusiems 
vajuje draugams ir draugėms nuoširdi 
padėka!

Kai kurie vajininkų sunkiai dirbo — 
sunkiau negu kada nors — ir, taip dirb
dami, jie padarė didelės naudos tiek mū
sų dienraščiui, tiek visam progresyviam 
lietuvių judėjimui Amerikoje.

Pirmutinėje eilėje atsistojusiais vaji- 
ninkais yra Antanas Stripeika ir G. Ku
dirka (abu iš New Jersey valstijos). Jie 
padarė net 7,527 punktus. Jei prie jų pri
dėsime 6-tąją dovaną laimėjusius (taip
gi iš tos pačios valstijos) K. čiurlį ir J. 
Stanelį su 3,106 punktais, tai tik tuomet 
pamatysime, kaip New Jersey valstija 
gražiai šiame vajuje pasirodė!

Antrosios dovanos laimėtoju buvo P. 
Pilėnas, pihladelphietis, su 5,614 punk
tų. I •

Trečiosios dovanos laimėtoja yra darb
ščioji d-gė M. Svinkūnienė, iš Waterbu- 
rio, Conn., su 5,385 punktais, o ketvirto
sios — A. Balčiūnas, brooklynietis, su 5- 
267 punktais.

Worcesterietis J. Bakšys laimėjo penk
tą dovaną, gaudamas 3,459 punktus.

Šitie tai yra patys vyriausieji mūsų 
vajininkai/'Mums atrodo, kad šitos visos 
lietuvių kolonijos gražiai pasirodė taip 
svarbiame darbe, — apšvietos platinimo 
darbe.

Šenadorietis S. Kuzmickas, Lawren- 
čiaus-Nashuės S. Penkauskas, P. Tama
šauskas, V. Vilkauskas, Hartfordo J. 
Kazlauskas, Montello Geo. Šimaitis, Ro- 
chesterio P. žirgulis, taipgi aukštokai 
stovi.

Mums rodosi, silpniau šiame vajuje 
pasirodė Bostonas (su 2,473 punktais ir 
Pittsburghas (su 2,014 punktų). Abiejuo
se miestuose gyvena daug lietuvių, abie
juose, mūsų nuomone, buvo galima gauti 

rdaugiau prenumeratų, negu buvo gauta. 
Ten, matyt, neužtenkamai draugai ir 
draugės ouvo įsisąmoninę šiuo reikalu, 
neužtenkamai gerai buvo pasiruošę dar
bui. 7

Tas pats galima pasakyti ir apie 
Scranton, Pa., ir Wilkes-Barre, Pa. Ten 
taipgi didelės lietuvių kolonijos ir labai 
svarbios tuo atžvilgiu, nes tai pagrindi
nės pramonės — angliakasyklų—miestai.

Pasitikime, kad mūsų gerieji laisvie- 
čiai darbuotojai tose kolonijose, kuriose 
vajaus metu nebuvo darbas pravestas 
pilnai, papildys jį ne vajaus metu.

Dėkuodami visiems dalyvavusiems va
juje už gražų, nuoširdų darbą, mes kvie
čiame juos ir tuos, kurie 'nedalyvavo va
juje, nuolat ir nuolat nepamiršti savo 
dienraščio, savo Laisvės!

A r Teisingi Buvo Tie Gandai?

žemiau telpa Juozo Jurgi-1 ką, kalbėdami apie tą gir- 
nio trumpi bruožai apie kai tų karininkų suruoštą teis- 
kuriuos žymesniuosius lietu-komedijelę. “Mano kal
vius, kuriuos vokiškieji bude- buvo ta, kad aš nuo 1923

tojas, be kitų, mini Balotus. [ 
Amerikiečiai lietuviai atsime
na, jog tai tie patys Bulotai.

liai sušaudė Lietuvoje. Rašy- 1926 metu buvau nekal- L ~ IriLi mini 14 ii I 11 o I 7 *"
|tai laikomas kalėjime”.
1926 metais Adomauskas 

kurio"61 m" metais 'lankėsi dėka savo populiarumo dar- 
Jungt. Valstijose (podraug 
su rašytoja žemaite) rinkda
mi nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams aukas. Skaityda
mas apie šiuos lietuvių tau
tos patri jotus, vokiškų niekšų 
nužudytus, skaitytojas priva
lo turėti galvoje, kad tokių 
patri jotų vokiečiai nužudė 
šimtus tūkstančių. Jurginis 
aprašo tik apie tuos, kuriuos 
jis asmeniškai pažino. — 
Laisves Red.

bo žmonių tarpe išliko gy
vas. Kalėjime taip pat neį
stengė jo į kapus nuvaryti. 
Už tai pribaigė jį ta pati 
gauja 1941 metais, pasinau
dojusi patogia proga.

Andrius Bulota
Nepakanka pasakyti, kad 

sušaudytas Bulota buvo vie
nas žinomiausių Lietuvos 
advokatų. Būtų permaža 
pridūrus, kad jis — dūmos 
atstovas. Andrius Bulota— 
lietuvių visuomenės veikė
jas, kurio istorija negalės 
aplenkti. Žuvo jis eidamas 
70-tuosius savo gyvenimo 
metus. Štai truputis iš jo 
plačios ir turtingos biogra
fijos.

1892 metais jis drauge su 
V. Kudirka, J. Kriaučiūnu, 
S. Matulaičiu ir kitais daly
vavo Skardupiuose suruoš
tame varpininkų suvažiavi
me. Studijuodamas Petrapi
lyje, jis priklausė slaptai 
lietuvių draugijai, kurį lai
ką jai pirmininkavo ir pa
ruošė tos draugijos įstatus. 

“Tuo aštuo- Toji draugija suorganizavo

Liudas Adomauskas.
Paskutinį kartą aš jį, tą 

nuostabų pasakorių, suti
kau Vilniuje, Bernardinų 
parke. Jis buvo švariai, 
tvarkingai, net, galima sa
kyti, elegantiškai apsirengęs 
ir iš eisenos buvo panašes
nis į jaunikaitį, negu į se
nį, kuriam netrukus turė
jo sueiti 60 metų. Cžkalbi- 
;nęs aš pagyriau jo žvalumą 
ir pasiūliau lipti į Gedimi
no kalną. “O ką, manai, ne- 
' įlipsiu,” atšovė jis man ir 
pasuko kalno pusėn. Iš kal
bos' aš patyriau jo begalinį 
norą gyventi. — ----- iUJA vxxo,vxSxj«, ^u^x^axu^aw
niohka metų, kuriuos pra- įr pasiuntė į Lietuvą apie 
leidau būdamas katalikų! iq lietuv. bibliotekėlių. Vė
kunigu, aš pats išbraukiau liau advokatas Bulota —ak-

Reakcininkai Varo Savo
/Angliškasis dienraštis Daily Worker 

mano, jog republikonų partijos išstoji
mas prieš prez. Roosevelto pareiškimą 
yra ne tik negarbingas, bet aliarmingas. 
Republikonai yra pasimoję varyti savo 
seną griovimo, ardymo darbą.

Tiesa, nurodo šis dienraštis, pažanges
nis republikonų laikraštis, “Herald-/Tri- 
bune”, pasisakė už pareiškimą, bet re
publikonų kandidatas prezidento vietai 
(praeituose rinkimuos), p. Dewev — ty
li. Tuo pačiu sykiu senatorius Taft, re- 
pųblikonų šulas su kitais savo sėbrais 
puola prezidentą, kaip puolęs. Jiems pa- 

/ deda sen. Wheeler ir kt.
Vadinasi, republikonai izoliacininkai ir 

jų talkininkai, nepaisydami žmonių va-

Prieš porą savaičių (praeit, metų gruo
džio 29 d.) mes šitoje vietoje buvome 
padavę “sutrauką” tų visokių gandų ir 
prasimanymų, kuriais remdamiesi, tūli 
”karo ekspertai” (per spaudą ir radiją) 
kaltino mūsų karo vadovybę Europoje 
dėl stokos pas ją budrumo ir apdairumo.

Tuomet net ir mums atrodė, jog toki 
kaltinimai turį pagrindo. Tačiau, švie
soje tų įvykių, kurie šiandien vyksta Bel
gijoje, ir šviesoje prezidento Roosevelto 
pareiškimo, padaryto kongresui š. m. 
sausio 6 dieną, paaiški,* jog tie kaltini
mai neturėjo jokio pagrindo. Ir jie nie
ku nepadėjo nei mūsų karo frontams, nei 
gi mūsų naminiam frontui.

Prezidentas Rooseveltas, atsakydamas 
į tuos gandus, pasakė: “šian ir ten pasi
rodė bjaurūs ir niekuo nepagrįsti gan
dai prieš rusus, gandai prieš britus, gan
dai prieš mūsų pačių amerikiečius ko- 
mandierius frontuose.”

Ir prezidentas teisingai sako, jog, kuo
met tuos gandus patyrinėji, surandi, kad 
jie visi yra iškepti Vokietijoje!

Taip, visi privalom būti budresniais ir 
atsargesniais jsu “kritikomis,” nežiūrint, 
kam jos būtų taikomos: mūsų talkinin
kams, ar mūsų karo vadovybei!

i

iš savo gyvenimo, o tą vie
nuolika metų, kuriuos išbu
vau kalėjimuose, man iš
braukė kiti.” Kai jam buvu
si pasiūlyta pensija, jis, 
gerokai pasipiktinęs, nuo 
jos atsisakęs. “Ką gi, aš da
bar tik pradedu gyventi, o 
jie iš manęs nori pensinin
ką padaryti.“ Po poros sa
vaičių to malonaus senuko, 
kurio afkeliant į bendrą ka
merą laukdavo kiekvienas 
kalinys, nebebuvo gyvųjų 
tarpe. Jį sušaudė apjakeliai 
galvažudžiai, jo visai nepa
žinoję, tik girdėję, kad Ado
mauskas ekskunigas, ilgai 
kalintas ir vėliau išrinktas į 
Liaudies Seimą. To jiems 
užteko.

Adomauskas buvo prieš 
juos nusikaltęs, ,nes, būda
mas be galo švelnios ir jaut
rios širdies, stojo išnaudoja-

tyvus 1905 metų revoliucijos 
dalyvis, didžiajam Vilniaus 
Seime jis redagavo prieš 
carizmą nukreiptas rezoliu
cijas. Kai grįžo iš seimo į 
Taliną, kur jis nuolatos ta
da, gyveno, buvo žandarų 
suimtas* 1907 — 1912 me
tais Suvalkų gubernijos iš
rinktas, atstovavo Lietuvai 
2-roj ir 3-čioj Valstybės du
rnoj. Būdamas dūmos atsto
vu priklausė valstiečių są
jungos ir darbo žmonių 
(trudovikų) frakcijoms. Dū
moje Bulotai teko daug kar
tų ginti lietuvių reikalus. 
Jis reikalavo Lietuvai savi
valdybės. institucijų, lietu
vių kalbos mokyklose, beže
mių aprūpinimo žeme, že
mės mokesčių reformos, 
Dotnuvoje žemės ūkio mo
kytos įsteigimo. 1915 metais 
su savo žmona ir rašyt. Že

mojo pusėn. Jau 1923 me
tais jis buvo juodašimčių 
valdžios uždarytas kalėji- 
man, nes jis drauge su ki
tais kuopininkais buvo dar
bininkų ir vargingųjų vals
tiečių kandidatas į seimą. 
Po trejų metų kalinimo jį, 
kaip ir visus kitus kuopi
ninkus, teismas išteisino. 
Adomauskas išėjo laisvėn,
bet po kelių menesių įvyks
ta Plechavičiaus k ir Smeto
nos perversmas, karo lauko 
teismas nutaria jį sušaudy-

maite, kurią jis globojo, 
rinkdamas ir leisdamas jos 
raštus, išvyko Amerikon 
rinkti aukų nukentėjusiems 
nuo karo šelpti. 1918 metų 
pabaigoje, griūvant vokiečių 
kaizerio galybei, advokatas 
Bulota savo gimtojoj Mari
jampolėj organizavo vietinę 
lietuvių valdžią, įsteigė rea
linę gimnaziją, kurioj pats
ilgą laiką mokytojavo. Sme
tonos valdžia negalėjo pa
kęsti šio seno ir garbingo 
lietuvių veikėjo, 1919 metais

ti: “Kuogitave kaltino?”— jį drauge su žmona arešta-

Amerikiečiy ginkluotos, jėgos pagaliau prasimušė pro 
nacių linijas ir pasiekė miestą Bastogne, kur buvo vo
kiečių apsuptas amerikiečių būrys.

centracijos stovyklą. Tary
biniais laikais advokatas 
Bulota buvo Liaudies Seimo 
ripkimų vyriausios komisi
jos narys ir vėliau dirbo 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiume, eidamas juridi
nio skyriaus vedėjo parei
gas. Karas ir baisioji oku- 
pac. giltinė užklupo jį be- 
sikraustantį į Vilnių. Čia 
jį ir sušaudė. Kelias dienas 
prieš suimant draugai ir 
pažįstami jam patarė: 
“Slėpkitės”. ”Aš jau senas, 
slapstytis’ man bus sunku. 
Tešaudo, jeigu taip nori, 
bet karo vis vien jie nelai
mės.” Šaudyt ji išvarė lie
pos mėn. pradžioj, anksti 
rytą, drauge su dideliu pul
ku kitų suimtųjų. Varė nuo 
Lukiškių kalėjimo, Siera
kausko gatve, Savanorių a- 
lėja, Panerių miško link.

(Bus daugiau)

Tai Tom Girdler, pirminin
kas Republic Steel korporaci
jos. Kadaise praleido milionus 
dolerių triuškinimui ir laužy
mui unijos. Dabar teismas nu
teisė, kad jis išmokėtų unijai 
ir darbininkams $300,000 už 
padarytus jiems nuostolius 
1937 metais!

KUR BŪSITE SAUSIO 28 DIENĄ?
Nepamirškite, jog sausio-Jan. 28 d. įvyks dienraščio 

Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas, o vakare bus 
bankietas. Tuojau įsigykite Laisvės Bankieto bilietą. 
Kaina $2.50. Nes laikas jau trumpas, tik dvi savaitės su 
keliom dienom.

Konvencija ir Bankietas bus Grand Paradise Salėse, 
318 Grand St., Brooklyn, N. Y. Konvencija prasidės 10 
valandą iš ryto. Vakarienė prasidės 7-tą valandą vakare.

Taipgi bus ir šokiai, gros Antano Pavidis Orkestrą. 
Vien tik šokiam įžanga 60c.

Prašome visų iš anksto apsirūpinti Bankieto bilietais, 
nes rengėjai iš anksto turi žinoti, kiek valgių parūpin
ti.

Kviečiame netik vietinius, bet ir iš toliau dalyvauti šia
me pokily j e, nes bus gražus pasimatymas visos didžiojo 
New Yorko apylinkės pažangiųjų žmonių.

v Rengėjai.

Naminis Frontas
LAPKRIČIO MĖNESIO 

KARO IŠLAIDOS
W ashingtonas. —J ungti- 

nių Valst. karo išlaidos lap
kričio mėnesį sudarė 7,- 
095,000,000 dolerių, arba 
352,000,000 dolerių ma
žiaus už spalio mėnesio iš
laidas, kas sudaro 4.7 nuo
šimčius, anot Iždo Depart
ment apskaičiavimų. Ka
ro išlaidos į dieną lapkričio 
mėnesį sudarė vidutiniškai 
po 272,900,000 dolerių, o 
spalio mėnesį buvo 286,- 
400,000 dolerių į dieną.

Naujieji pripuolamieji 
jvartotajai, reikalui iškilus, 
privalo kreiptis į vietines 

1 racijonavimo įstaigas, tam 
' reikalui vartodami blanką 
Form,..-— R 315. Šitie blan- 

'kai gaunami vietinėse Kai
nų Reguliavimo įstaigose.

Aplikacijos maistui gauti 
privalo būti paduotos 30 
dienų iš anksto prieš tą die
na, kada maistas bus varto- 
jamas. Praėjus reikalui, tos 
rūšies vartotojas privalo 
laike 10 dienų pranešti, kiek 
maisto suvartota ir kas pa
daryta suklikusiu maistu.

REIKALAUJAMA ŽY
MĖTI MĖSOS RŪŠĮ 
Washingtonas. — Norė

dama apsaugoti vartotojus 
nuo nesurūšiutos mėsos, 
Ekonominio Stabilizavimo 
Įstaiga pareikalavo, kad 
mėsos rūšies pažymėjimo 
štampai būtų dedami ant 
jautienos, veršienos ir avie
nos bent du coliai nuo 
svarbiausiųjų atkirtimų ta
škų.

Kainų Reg. Įstaiga pa
reiškė, kad šis' planas ap
saugos vartotojus nuo 
“raudonosios rinkos”, kuri 
atsiranda, kai mėsininkai 
pradeda reikalauti raudo
nųjų ženklelių už tokią mė
są, kuri turi būti pardavi
nėjama be ženklelių. Šei
mininkės turėtų kreipti dė
mesį į perkamos mėsos rū
šies ženklą. Jei mėsa yra C 
ar D rūšies (Grade C or 
Grade D), už ją racijonavi- 
mo punktų duoti nereikia.
PATVARKYMAS MAISTO 
BAŽNYČIŲ VAKARIE

NĖMS
Washingtonas. — Supras

tintas būdas aprūpinti ra- 
cijonuojamu maistu tokius 
įvykius, kaip bažnyčių va
karienes, bankietus ir pik
nikus, kur imamas atitinka
mas mokestis, buvo paskelb
tas Kainų Regul. Įstaigos. 
1944 metų gruodžio 15 die
nos parėdymas apima nau
jus, pripuolamus racijonuo- 
jamo maisto vartotojus.

Skustuvų Gamyba 
Patenkinama

Washingtonas. — Karo 
Gamybos Vadyba pranešė, 
kad skustuvėlių (razor 
blades) gamyba civiliams 
paskutiniam ketvirty yra 
tiek patenkinama, kad jokio ' 
skustuvėlių trūkumo nenu
matoma.

GASOLINO IŠTEKLIAI 
AUTOMOBILIAMS

Washingtonas. — Ches
ter Bowles, Kainų Reg. Į- 
staigos administratorius, 
radijo kalboje pareiškė: 
“Šiandieną gąsdino ištek
liai civiliams automobi
liams tesudaro tik 36 nuog
si mčius — tai yra apie vie
ną trečdalį 1941 metų iš
tekliaus. Ta ir yra priežas
tis, dėl ko automobilistai 
oer pastaruosius dvejus 
metus taip sunkiai jaučia 
gąsdino trūkumo slėgimą. 
Nė vieno racijonuojamo 
produkto vartojimas šio 
karo metu nebuvo taip 
griežtai sumažintas. Net ir 
wiestas arba cukrus to ne- 
aajuto. Dabar mes vartoja
me 70 nuošimčių sviesto ir 
80 nuošimčių cukro, paly
dinti su tuo, ką mes varto
jome prieš karą. Bet mes 

i teturime tik vieną trečdalį 
igasolino civiliams automo- 

i biliams, palyginti su 1941 g;
metais.” OWL a
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KOSTAS KORSAKAS.

Simanas Daukantas Prieš Vokiš- 
kuosius Grobikus

TRAITORS IN LITHUANIA 
LOSE RIGHT TO i 

CITIZENSHIP
From a speech made to the Lithuanian Supreme Soviet at Vilnius. 

By JUSTAS PALECKIS
At the time when the German robbers’ war was bringing destruction, 

suffering and death to the Lithuanian nation, Lithuanian fascists and 
semi-fascist politicians, whom the people had thrown on the rubbish-heap 
of history, joyously greeted Hitler, 'rhey attempted to use this situation 
to foist themselves upon the Lithuanian people. The Nazis set up a 
"provisional government" around®-------------------------------------------------
Ambrazevičius. All the enemies of 
the people flocked around this "go
vernment." They murdered Lithua
nian patriots and turned others 
over to the Gestapo.

We have in our possession docu
ments of this Nazi-made “govern
ment” which show how it planned 
to betray the Lithuanian people. 
These plans proposed to destroy all 
the achievements of the Lithuanian 
people made under the Soviets. Du
ring the 43 days of its existence, 
this Nazified “government” of Am
brazevičius issued a number of de
crees effecting the land. Paragraph 
12 of the "De-nationalization of 
the Land’” decree nullifies the act 
of the Lithuanian Soviet govern
ment that turned over land to the 
landless peasants and to peasants 
with little land, for use by the 
peasants forever. And paragraph %1, 
of this decree, returned 60 hectors 
of land to those whose lands were 
nationalized by the Soviets. Accord
ing to another decree, all lands that 
had been taken away by the Soviets 
from landlords who had large land
ed estates was to be returned to 
these landlords. It is evident 
whose interest 
to operate.

This Nazi-appointed .group for-' but they failed. Now in June and 
merly represented the Smetona and July of 1941 they again attempted 
the so-called "democratic” but in to trade in the freedom of the 
reality fascist and semi-fascist par- Lithuanian people for the return of 
ties. In the interests of its own their manors. When they discovered

in
the decrees were

class, it destroyed what the demo
cratically constituted Lithuanian 
Soviet government had decreed to 
help the landless peasants and the 
peasants with little land.

In another decree, these Hitler 
marionettes destroyed all partici
pation of labor in industry and com
merce and turned all factories over 
to private capitalists.

The worst act of this Ambraze
vičius gang was the acceptance of 
the Nazi -racial policy by decree 
on August 1, 1941. By this act they 
hoped to ingratiate themselves 
with Hitler. It was the crowning 
act of betrayal of their own people. 
Under the slogan of "independence” 
they hoped to deceive the Lithua- 

' nian people. They helped the Hit
lerites to strengthen themselves in 
Lithuania. After Hitler had used 
them, he threw Ambrazevičius and 
his “ministers” out. The Nazis 
threw all the decrees of this gang 
of betrayers of their nation into 
the garbage heap and distributed 
the land and all the people’s pro
perty to German occupationists.

The politicians of the former 
bankrupt bourgeois parties a^tempt- 

; ed in 1939 and 1940 to sell-out the 
| Lithuanian nation to the Hitlerites

that collaboration with the Nazis 
compromised • them before the 
Lithuanian people, they attempted 
to camouflage their betrayal.

Under cover of the demand for 
Lithuanian "independence” they 
hoped to lure the resisting Lithua
nian people into the Nazi net of 
false promises. The Nazi lackey 
Plechavičius did succeed to lure a 
certain number of Lithuanians into 
the Nazi so-called "local recruit
ing.”

(The “local recruiting” in Lithua
nia was an attempt by the Nazis 
to get volunteers for labor in Nazi 
munition factories, to dig trenches 
and for similar work for the Nazi 
war effort. — M. C.)

Further aid to the Germans was 
given by calling upon the Lithua
nian people to remain passive. This 
appeal was directed to dis-unite the 
people and to carry on the struggle 
against the workers and peasants 
Soviets.

The Lithuanian nation gallantly 
resisted the German bandits. The 
Lithuanian people condemned and 
threw on the rubbish-pile all those 
who gave active aid to the Hitler
ites, all those who helped the Nazis 
rob and strangle Lithuania.

A large part of true patriots who 
had been misled by, the traitors, 
came over to the support of the 
partisans.

Many of these are now support
ing the Soviet government in the 
work of reconstruction.

Those who actively helped the 
enemy of our country have forfeited 
the right to Lithuanian citizenship. 
These ąre not Lithuanians. They 
are "ostlenders,” the dregs of the 
Nazi failures in Lithuania. He 
who harms the Soviet government, 
harms the Lithuanian nation. All 
the energies and work of the So
viet government are directed to
wards the building of the Lithua
nian nation.

The Lithuanian Soviet govern
ment calls upon all people of good 
will to cooperate in the work of 
building our nation.

The National Anthem
of the

Soviet
I

Union
Unbreakable Union of freedom 

Republics,
Great Russia has welded forever 

to stand;
Created in struggle by will of the 

peoples,
United and mighty, our Soviet 

Land!

Sing to our Motherland, glory un
dying,

Bulwark of peoples in brotherhood 
strong! )

Flag of the Soviets, peoples’ flag 
Hying,

Lead us from vlct’ry to victory on!

Through tempests the sunrays of 
freedom have cheered us,

Along the new path where great
Lenin did lead,

Be true to the people, thus Stalin 
has reared us,

Inspired us to labor and valorous 
deed!

I Sing to our Motherland, glory 
undying,

Bulwark of peoples in happiness 
strong!

Flag of the Soviets, peoples’ flag ' 
flying,

j Lead us from vlct’ry to victory on!
Our Army grew up in the heat of 

grim battle,
Barbarian invaders we’ll swiftly 

strike down;
In combat the fate of the future 

we settle,
i Our country we’ll lead to eternal j 

renown!

Sing to our Motherland, glory 
undying,

Bulwark of peoples in glory so 
strong!

j Flag of the Soviets, peoples’ flag 
flying,

Lead us from vict’ry to victory on!
Ruxxian lyrics by Sergei 'Mikhalkov and El

i Registan. Translated by II. Marshall.

AMERICAN PARTISANS
Curiously enough the first Parti

san brigades were American, and 
both the word and the method 
came into being during our revo
lution. Continental farmers when 
the occasion arose would take 
down their guns, leave their homos, 
and meet at < an appointed spot. 
Then they would attack a British 
garrison or an outpost or a march
ing column. They would appear sud
denly, strike hard and quickly, and 
then melt away before the enemy 
could ’’reorganize. When the enemy 
was in a position to strike back, 
the Partisans had disappeared, gone 
to their homes, ceased to e^ist as 
an army.

That feature, the ability to as
semble quickly, strike quickly, and 
then disappear if the need should 
arise, is the most striking qualify 
of Partisan bands. X

The above is taken from The In
credible Tito—Man of the/flour by 
Howard Fast and publish®! by Lev 
Gleason Publications. It sells for 25 
cents.

ANNUAL WAGE IS URGED 
BY U.S. LABOR PARLEY

The annual wage, for which the CIO has been pressing, was endors. J 
late this week by the National Conference on Labor Legislation, consist
ing of representatives of State labor depts, and held under the auspices 
of the U. S. Labor Dept.

The conference, meeting for the eleventh time, urged the Labor Dept, 
to make a survey of the operation of the annual wage where companies 
have put it into effect. The con-®--------- ----- —...........  —..... .......
ference, in a resolution, stressed 

„ x^the value of a guaranteed annual 
wage in maintaining the stability 
of employment and purchasing 
power for the products of indust
ry.”

“Such a wage,” the resolution ad
ded,” will be of even greater value 
after the war in achieving the 
higher living wage for which we 
are fighting today.””

The CIO United Steelworkers in 
presenting their case for the mod
ification of the Little Steel Formula 
called for the annual wage, and the 
Natl. War Labor Board urged the 
Preside’nt to name a commission em
powered to make recommendation 
on the annual wage.

Other CIO planks which the con
ference supported included:

Immediate repeal of the Smith- 
Connally Anti-strike Act, which it 
declared had “actually encourged 
and provoked wartime strikes.”

Enactment of legislation in all 
States, similar to that now in ef- 
cet in five states, to provide that 
women get the same pay as men 
doing similar work.

Action by all States "as rapidly 
as possible to extend the benefits of 
legal minimum wage rates of not 
less than 65 cents an hour to all 
workers.” The CIO recently pre
sented an array of witnesses be
fore a Senate subcommittee to 
stress the urgency of the need for 
the enectment of the Pepper reso- 

• lution which would authorize the 
Natl. War Labor Board to consider 
any wage under 65 cents an hour

as substandard.
The conference condemned anti

labor laws in many states, asking 
that they be rescinded. The follow
ing provisions were condemned: In
corporation of the union, licensing 
union officers, State control of in
ternal union affairs, regulation of 
elections and submission of financial 
statements, outlawing the , closed 
shop, and "unreasonable restrict
ions” on strikes, peaceful picketing, 
boycotting and “other legitimate 
union activities.”

A Congressional probe of the 
Christian American Association and 
other organizations promoting such 
legislation was asked by the con
ference.

In a mesage to the conference 
President Rooseevlt said that “our 
first responsibility is to produce 
goods” needed to assure victory on 
the battlefronts.

Secretary of. Labor Perkins called 
for consolidation of labor agencies 
in the U. S. Dept, of Labor after 
the war, and said that "fixing of 
wages and prices should be aban
doned as soon as possible “and the 
Labor Dept, should have juristiction 
over the prevention of industrial 
disputes. The conference endorsed 
her proposal for unification of labor 
agencies.

(Tąsa)
Toliau šis uždegantis že

maičių ruošimosi karui ap
rašymas pereina į pakarto
jimą tos tariamosios Kri
vių Krivaičio kalbos, kurią 
S. Daukantas jau buvo pa
teikęs pačiame pirmame sa
vo istoriniame veikale ir 
kurią mes aukščiau, ištisai 
pacitavome.

Nepaprastai būdinga, kad 
praslinkus net -28 metams, 
S. Daukantas vėl pakartoja 
tą kalbą naujame savo vei
kale, čia ją dar labiau iš
plėsdamas ir sugriežtinda
mas, nes jei pirmame . jos 
variante jis daugiau minė
jo apskritai krikščionis, 
kaip senovės lietuvių prie
šus, tai čia jis visur pabrė
žia kaip tik vokiečius, baig
damas tą ryškų istorinio 
romantizmo puslapį mūsų 
literatūroje įsidėmėtiniais 
žodžiais, dar kartą prime
nančiais tas milžiniškas au
kas, kurias lietuvių tauta 
sudėjo amžinoje kovoje su 
vokiškaisiais grobikais ir 
kurios, savo didvyriškumu 
pripildydamos mūsų širdis 
pasididžiavimo, ligi šiol te
bešaukia atkeršijimo: “Ra
si kuria diena likusis ver
gaudamas ir geležimis 
žvangindamas ant mūsų 
kapo pasakys: “Čia mano 
kantrūs bočiai guli, kurie 
liuosybę gyniojo,” bef jie 
(vokiečiai) ir tą paskutinį 
spindulį užgesins vargais 
širdyje nelaimingo vergo. 
Džiaugsis vienok "ISulai 
mūsų, jog ilsėdamas kelei
vis ant kapų mūsų pamina- 
vos: “čia guli kantrūs že
maičiai, kurie velijusi liuo- 
sais mirti, nekaip vokie
čiams vergauti.” (323 p.)

Dar ir - dar, kiekviena 
proga S. Daukantas pabrė
žia tą senovės lietuvių pasi
ryžimą verčiau laisviems 
mirti, negu kęsti vokiečių 
vergovę. Ir tai nėra rezig- 
nacinė praeities reminis
cencija. Ne mirtį ir žuvi
mą poetizuoja istorikas, o 
•nuostabiąją senovės lietu
vių laisvės meilę. Tautos 
laisvei išaukštinti S. Dau
kantas suraųda tikrai užde
gančių, ligi jo mūsų litera
tūroje dar niekieno nepa
sakytų žodžių. Savo patrio
tinius jausmus jis sąmo

ningai daugeliu atvejų įde
da į lūpas istoriniams as
menims, kad tuo būdu dar 
labiau uždegtų skaitytoją. 
Aprašydamas garsųjį seno
vės lietuvių mūšį su teuto
nais ties Akmene 1236 m., 
S. Daukantas, pavyzdžiui, 
pateikia šitokią kunigaikš
čio Rimgaudo kalbą, kuria 
šis neva kreipęsis į savo ka
rius:

.. Mano kantrūs vyrai, 
Lietuvos ir Žemaičių vy
čiai! Suėjot ne grobio grie
bti, bet vietoje toje mirti 
ar amžinai kraugeriams 
vergauti, tiems, kurie ličy- 
ną (kaukę) tikybos užsimo
vę, dygsta mums liuosybę 
mūsų išplėšti; jei tam neti
kite, pažvelkite, ką padarė 
padaugavėnams, kurie jau 
apkrikštyti kasdieną skęsta 
ašarose ir žūna kruvinuose 
varguose dėl labo savo gal- 
žudžių, kurie hekakindaiųie- 
si jų kruvinu prakaitu, iš
plėšė jiems dukteris ir sū
nus — jų paskutinį džiaug
smą -r- leidžia per jūrą ge
ležiniais suvaržytus į sveti
mus kraštus tenai vergauti 
smarkesniems dar ponams 
už pačius meldžionis, kur 
pareis šimtas tūkstančių 
metų, ir tada nesulauks tie 
vargdieniai galo savo kru
vinos vergybos; mes šian
dien ar rytoj liuosi mirsime 
ir to nebandysime, bet tie 
kalnai, tos girios, ši žibanti 
saulė minės, jog aš jums tą 
teisybę kalbėjau. Ne išga
nymo jūsų dūšios, ne jūsų 
laimės dygsta tie bedieviai, 
bet jūsų žerfiės, kurią jums 
atėmę jus nuvergs ir į sa
vo gyvulius paskaitys. Ku
ris gi iš jūsų išsižadės tų 
namų, kuriuose jūsų tėvai 
ir bočiai karšo, kuris taip 
jūsų norės vergauti ir ne- 
liūosu mirti? Narsioje ka
rėje šiandien yra diena am
žiaus mūsų, o rytoj liuosi 
gyvensime ar aukštybėse 
linksminsimės. Jūs, dievai, 
užtarytojai mūsų, regite, 
jog už liuosybę, visų bran
giausią jūsų dovaną, padė
sime šiandien gyvybę mūsų, 
o tų vyriausias dieve, Per
kūne, užtarytojas mūsų, 
ant kurio mirkterėjimo 
dreba saulė, žemė, jūros ir 
visas sutvėrimas, stiprink 
mus šiandien tavo galybe, o 
gandink tavo dešine šiuos

ji vokiečių riteriai nusimi
nė, “pamatę meškinuo^us 
lietuvius ir žemaičius ant 
žirgų it smakų, nuogan- 
džius ir baisius nuo paties 
jų povyziaus ir ginklo ... 
Visų .kiekviename veide 
narsybė, širdyse kantrybė 
trakšojo veikiau sau galą 
ar neprieteliui daryti, ne 
kaip jiems vergauti.” (247 
psl.) Ir aprašydamas patį 
mūšį, kuriame vokiečiai bu
vo triuškinte sutriuškinti, 
istorikas rūpinasi ne tiek jo 
strategija, ne tiek jo eiga, 
kiek lietuvių narsumo iš
aukštinimu : “Tuojau krikš
čionių kariauna būtinai pa- 
skido, vokiečiai muko šalin, 
kurs kaip beįmanė; Dan- 
nenberg, Hasseldorf ir kiti 
vokiečių karvedžiai su dau
gybe tūkstančiais paliko 
karvietėje beklaksą; lietu
viai ir žemaičiai vijo juos 
su tokia aitra, jog sulūžus 
ragotinėms su medžiais, iš 
kero rautais, skriejančius 
meldžionis talžė. Retas ku
ris tarp jų beišspruko nuo 
giltinės namikių gandinti, 
likusieji meldžionys be kar
vedžių ir vyresniųjų skubi
nosi į Teutoniją grįžti. Tų 
laikų raštai gyvai sako, jog 
dešimtasis • vos pargrįžęs iš 
tos mūšos; iš to gali sprę
sti, ; jog maž 20,000 karve
lėje paliko. Turtas, gėry
bės, ginklai ira padarynės 
vokiečių kliuvo lietuviams 
ir žemaičiams į ranką. Jei 
kuomet, tai tuo kartu'lietu
viai ir žemaičiai visiems ro
dėsi nuogandžiais, kurių 
nei rimtos vokiečių pilys, 
nei nepargalima krikščio-

Charles Savage, demokratas 
iš Washington© valstijos, iš
rinktas j Atstovų Butą. Jis bu
vo International Woodworkers 
unijos (CIO) biznio agentas, 
supranta darbo žmonių reika
lus ir rengiasi juos Kongrese l 
ginti.

nių narsybė negalėjo jau 
nuramdyti; kur pasismai- 
žė, ten it koks sriautas vis
ką pagavęs bogino su sa
vim, rūsčius tyrus palikda
mas.” (249 psl.)

Šitokių mūšių aprašymą 
ne vieną randame S. Dau
kanto “Istorijoje.” Nors 
juose ir pasigendame tiks
laus istorinių faktų nu
švietimo ir analizės, tačiau 
iš jų trykšta toks ryškus 
autoriaus noras senovės 
lietuvių narsumo pavyz
džiais paveikti skaitytoją, 
kad S. Daukanto “Istori
jos” puslapiai, paskirti 
tiems aprašymams, šian
dien mums vėl įgyja bran
gios vertės, kaip uždegan
tis patriotizmo šaltinis. Ar
gi galima likti nepaveik
tam kad. ir šitokios jo “Is
torijos” vietos, kurioje jis 
aprašo žemaičių atkaklų, 
beatodairinį, viską auko
jantį pasiryžimą gintis nuo 
vokiškųjų įsiveržėlių:

(Bus daugiau)

SOUTH BOSTON, MASS.

BANKIETAS

CIO Auxiliaries Conference
The 4th annual conference of the 

Congress of CIO Women’s Auxil
iaries, opposed the Equal Rights 
Amendment, which, it’ was declared, 
would “endanger the minimum pay 
laws, laws governing night work 
for women and all other legislation 
that has been enacted to safeguard 
the health and well-being of women 
workers.”

Support of the purposes and aims 
of conferences at Moscow, Cairo, 
Teheran, Bretton Woods, Dumbar
ton Oaks and Quebec was stressed 
in another resolution. Passage of le
gislation granting suffrage to the 
residents of the District of Colum

bia was asked.
Other resolutions urged OPA and 

WPB to provide war models for es
sential items. Repeal of the Taft 
amendment to the price-control act 
prohibiting grade labeling was also 
urged.

Other resolutions asked for re
peal of the Hatch Act, establish
ment of fair wage standards, ex
tension of social security, and reco
gnition of majority unions as bar
gaining agents for government em
ployes, representation by women at 
the peace tables, and enactment of 
legislation for a permanent Fair 
Employment Practices Committee,

GROUP INSURANCE PLANS 
EVALUATED IN UE PAMPHLET

Valuable information on group 
insunmpe plans is contained in the 
“UE Guide to Group Insurance,” a 
substantial and authoritative pam
phlet published by the United El
ectrical Workers National Office. 
Copies of the pamphlet are avail
able to UE members for 35 cents 
each, and for 75 cents to non-mem- 
bers.

Group insurance and hospitaliza
tion has been made a contract de
man by a number of UE locals, 
and several UE contracts have been 
signed with the companies paying 
all or part of the insurance and 
hospitalization cost*

Tai senis Sewell Ąvery, pre
zidentas Montgomery Ward 
kompanijos. Jo krautuves val
džia paėmė savo kontrolėn. 
Kai vasarą buvo valdžios im
ta krautuvės, tai Avery atsi
sakė išeiti iš raštinės ir buvo 
karių išneštas su visu krėslu. 
$į sykį pasiėmė overkotą ir 
pats išėjo. .

kraugerius! Aš, dievaži, 
pirmiau liuosas gyvybę sa
vo išžiosiu, nei šį kardą 
prieš neprietelius ūkės sa
vo iš rankų paleisiu.” (247- 
48 psl.)

Tai, be abejo, ne istori
nis dokumentas, tačiau ti
kras himnas laisvei! Tai 
uždegantis įsąmoninimas, 
kodėl reikia ginti savo ša
lies laisvę ir kaip ją ginti. 
Ir šie S. Daukanto žodžiai 
šiandien kiekvienam lietu
viui yra taip pat artimh ir 
brangūs, taip pat giliai 
įmenga į širdį ir sukelia 
tuos pačius , patriotinius 
jausmus, kokius jie būtų 
galėję sukelti širdyse seno
vės lietuvių, jeigu būtų bu
vę jiems iš tikrųjų pasaky
ti.

S. Daukantas aprašo ne 
vien senovės lietuvių gilią
laisvės meilę ir karštą pasi
ryžimą ją ginti, bet taip 
pat ir jų didvyrišką narsu
mą kovose. Savo “Istorijo
je” jis skiria daug vietos 
senovės lietuvių karingu
mui pavaizduoti. Kalbėda
mas apie jau minėtą Akme
nės mūšį, S. Daukantas sa- 
ko^ kad net višų narsiausio-

Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

Sekmadienį

Sausio-January 21
376 W. Broadway

Pradžia 5 vai. v.

Koncertinę dalį programos iš
pildys: Ignas Kubiliūnas, Fran
ces Bedaudouin, Rože Stripinis 
(Merkeliūtė) iš Brocktono ir 
■Richard Buivydukas, armonistas. 

Pianistė Ida Repšiūtė.
Ig. Kubiliūnas. *

Kadangi ALDLD 2* kuopa yra Laisvės dalininkė, 
tai tikslas šio parengimo sukelti finansinės paramos svei
kinti Laisvės Suvažiavimą ir šiame bankiete išrinkti de
legatą dalyvauti minėtame suvažiavime Brooklyne.

Kviečiame visus dalyvauti. KOMISIJA.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
Liėtuva Pasiekė Laisvę

(Tąsa)
Nemunas pereitas ir apeitas. Amžina

sis lietuvių tautos priešas varorpas atgal 
į Rytų Prūsiją, iš kur jis žvėriškai už
puolė Lietuvą.

Hitlerininkai visur baisiai įsikibę lai
kėsi, ką parodo, štai, įvykusios kovos 
Alytaus srityj liepos 31 d. Raudonosios 
Armijos komandos pranešimas sakė:

Į šiaurę ir į pietus nuo Alytaus priešas 
keliolika dienų stengėsi likviduoti mūsų 
placdarmus vakariniame Nemuno kran
te. Tarybinės dalys, išvarginusios priešą, 
pradėjo puolimą ir ryžtingais smūgiais 
pralaužė vokiečių gynybą. Plėsdama puo
limą, mūsų kariuomenė užėmė daugiau 
kaip 300 gyvenamųjų vietovių. N jungi
nio dalys sunaikino 45 priešo tankus, 33 
patrankas ir 160 automašinų. Paimta 
laimikių, jų tarpe 20 tankų, 11 šarvuotų 
transportierių, 85 kulkosvaidžiai ir 58 
vagonai. N dalies daliniai sunaikino prie
šo įgulą Išlaužos miestelyje, 13 kilomet
rų į pietus nuo Kauno miesto. Bobiklių 
gyvenamosios vietovės rajone mūsų ka
riuomenė likvidavo 11-jo vokiečių oro 
korpuso, tik atvykusio į frontą, pionierių 
— parašiutininkų batalioną. Dienos mū
šių metu sunaikinta daugiau kaip 3000 
priešo kareivių ir karininkų, 700 vokie
čių paimta į nelaisvę.

Liepos 31 dieną karinis koresponden
tas dienraščio “Pravdos”, Martynas Mer- 
žanovas, aprašydamas kovas ant Nemu
no, tarpe kitko, rašo:

Graži Lietuva, pasipuošus gražiais 
pušų miškais, klevais ir beržais... Mes 
važiuojame keliu, kur neseniai buvo 
žiaurūs mūšiai, daug vokiečių karo tech
nikos sudaužyta ir išmėtyta.

Ir kuo arčiau privažiuojame Nemuną, 
tuo žiauresnių kovų pėdsakai. Sumuštos 
arba paliktos vokiečių kanuolės, kurių 
vamzdžiai nukreipti į rytus, kalnai pat
ronų, gilzų, sudegintas miškas, vokiečių 
lavonai ir gilios duobės, padarytos lėk
tuvų bombardavimo. Girdisi šūviai. Plen
tais, vieškeliais ir kitais keliais be per
traukos į vakarų pusę eina mūsų kovū- 
nai ir važiuoja daug karo technikos. Jie 
skubinas prie didžiulės Nemuno upės, ku
rią Hitleris paskelbė “būsiama rusų ka
tastrofa”, kuri turi išgelbėti nuo karo 
ugnies Rytų Prūsiją.

Iš pamiškio mes pamatėme gražuolį- 
Nemuną. Jis teka tarpe žaliuojančių 
krantų, ant kurių stovi galingos pušys, 
kaip koki sargai. Štai upė su kurios var

du labai surišta rusų tautos istorija, kur 
ne kartą rusų ir lietuvių kovūnai mušė 
vokiečius.

Štai ten plaukia pajuodęs vokiečių ka
reivio lavonas, gal būti jis užmuštas mū
šiuose prie Gardino, Druskininkų ai’ Aly
taus? Jis išplėtęs rankas, išvertęs akis, 
tartum amžinam nuogąstyj. Jį neša lau
kan iš Lietuvos žemės galingojo Nemuno 
vanduo, neša linkui Prūsijos, iš kur jis 
atėjo žudyti ir pavergti Lietuvos žmo
nes — neša į Baltijos. Jūras. Ir tūkstan
čiai jam panašių rado negarbingą galą 
Nemuno vilnyse o likę gyvi kėlė rankas 
ir šaukė: “Hitler Kaput!”

Per naujai pastatytus tiltus, dar kve
piančius pušimis, į vakarų pusę žygiuo
ja kovingi Raudonosios Armijos pulkai, 
važiuoja trokai, tankai, kanuolės, tvar
kytojai stovi nužymėtose vietose ir žen
klus duoda žalios arba raudonos spalvos 
vėlukais; kalbos, dainos ir didis sąjū
dis.

Mes persikėlėme į vakarinį Nemuno 
krantą ir iš karto atsiradome tankiame 
miške, iš kurio kelias vedė į frontą.

Štai ir Alytus. Daug mūrinių tvartų, 
kurie apvesti dviejomis eilėmis spyglių 
tvorų. Tai pagarsėjas belaisvių logeris, 
per kurį perėjo šimtai tūkstančių lietu
vių, rusų, lenkų, ukrainų, baltrusių ir 
kitų žmonių, kuriuos hitlerininkai siekė 
padalyti vergais, kurie po prievarta 
buvo varomi į Vokietiją dirbti sunkius 
darbus. Čia prie vartų perskaitėme už
rašą: “Ar Turi Leidimą Išeitį?”

Raudonosios Armijos gvardiečiai su
draskė tą nelaisvės užrašą, atidarė bai
siuosius vartus ir išleido tūkstančius 
žmonių į laisvę, į laimingą gyvenimą.

i
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Vakarų pusėj aukštuma, dešinėje dū
mai rūksta, — tai karo fronto linija. 
Pulkininkas Jurgis Černeta pažvelgė į 
rankinį laikrodėlį ir tarė: “Laikas.”

Trenkė galinga kanUolių salvė, nuo 
kurios sudrebėjo žemė, tartum sudejavo 
mįškai ir nusigandę skraidė paukščiai. 
Tai buvo galingas Sovietų artilerijos 
srpūgis. Mes išėjom iš miško ant kalnelio. 
Prieš mūsų akis atsidengė kylanti į pa
dangę žali, rudi, balti ir juodi stulpai ug
nies ir dūmų, ten, kur buvo įsiveržėliai 
vokiečiai. Viso penkias minutes tęsėsi šis 
galingas bombardavimas, bet tiršti dū
mai dar ilgai dengė tyrą Lietuvos padan
gę-

(Bus daugiau)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Atstatomos Senos ir Organi

zuojamos Naujos Odos Pra
monės Artelės

Odos Sąjunga prie Lietuvos 
TSR LKT Gamybinės Koope
racijos Valdybos visomis pa
stangomis stengiasi atstatyti 
1940-41 tarybiniais metais vei
kusias odos pramonės'arteles 
ir lygiagrečiai organizuoja 
naujas šios rūšies pramonės ar
teles. Šiuo metu Odos Sąjun
gos žinioje yra apie 12 odos 
pramonės artelių Vilniuje ir 
provincijoje. Vilniuje dirba 
jau batsiuvių artelės “Aulas,” 
“Batas” ir “Padas.” Organi
zuojama dar “Pirmosios Gegu
žės” artelė. Kaune veikia ar
telė “Viskas Sportui,” kuri ga
mina sportinius reikmenis, 
taip pat dirba batsiuvių artelė 
“Aulas” ir odos artelė “Odi
ninkas.” Dirba ir produkuoja 
savo gaminius odos- artelė Ei
šiškėse. Odos Sąjunga netru
kus turės perimti savo žinion 
visas odos pramonės arteles vi
soje Lietuvos TSR išvaduotoje 
teritorije. Bę to, Vilniuje vei
kia artelė “Lagaminas,” kuri 
be lagaminų gamina dar port
felius ir pakinktus.

Sėkmingai Tvarkomi Sanitari
niai Reikalai

Utena.—Praūžus karo veiks
mams už Utenos apskrities ri
bų, buvo tuojau suorganizuo
tas Vykdomojo Komiteto Svei
katos Skyrius. Jis pirmiausia 
sutvarkė Utenos apskrities li
goninę. Jau pirmomis ligoninės

KAUNO KRONIKA

veikimo dienomis buvo atida
rytos dvi palatos.

Taip pat Utenoje veikia 
džiovininkų dispenseris, odos 
ir venerinių ligų dispenseris. 
vaikų konsultacijos punktas, 
apskrities poliklinika ir visuo
se valsčiuose ambulatorijos.

Atidarytos vaistinės Uteno
je, Anykščiuose ir' Malėtuose.

Malėtuose veikia ligoninė. 
Yra įsisteigęs Raudonojo Kry
žiaus Komitetas. ’

Vilniaus Liaudies Teismai 
Pradėjo Darbą

Vilniuje paskirti du liaudies 
teisėjai, kurie jau pradėjo sa
vo darbą ir nagrinėja bylas. 
Kaune paskirti trys liaudies 
teisėjai, kitose apskrityse — 
po vieną liaudies teisėją.

Užsiregistravo Daugiau Kaip 
400 Amatų Mokytojų

Darbo Rezervų Valdybos su
teiktomis žiniomis, iki šiol Vil
niuje ir visose išvaduotose Ta
rybų Lietuvos srityse yra jau 
užsiregistravę daugiau kaip 
400 amatų mokytojų.

Steigiamas Lėlių Teatras

Meno Valdyba yra pavedusi 
Vaidilos teatro aktorei drg. M. 
Krinickaitei- Astaškienei suor- 
ganizutoi Vilniuje lėlių teatrą, 
šiuo metu komplektuojamas 
administracijos ir meninis per
sonalas ir jieškoma steigiamam 
teatrui patalpų.

Amerikiečių bomberiai kur nors ant Vokietijos. Jie daužo nacių komunikacijos 
ir industrijos centrus.

Pakirtai Belaisviams
Savanoriai darbininkai Ame

rikos Raudonojo Kryžiaus pa
kavimo centruose, kur maistas 
ir kiti reikmenys yra pakuo
jami į pakietus, minėjo trečią 
sukaktį Pearl Harbor užpuoli
mo, pakuodami 20,000,000-nį 
belaisviams karo pakietą iš
siuntimui užjūrin. Beveik 90% 
tų pakietų buvo standartiniai 
Raudonojo Kryžiaus maisto 
pakietai, kiekvienas turėjo net 
8 svarus maisto.

šie pakietai siunčiami į Ge
neva, Tarptautiniam 'Raudono
jo Kryžiaus Komitetui, kuris 
juos išdalina Amerikos ir 
Jungt. Tautų karo belaisviams 
Europoje. Keli šimtai tūkstan
čių specialių pakietų, kiekvie
nas iš 13 svarų, buvo pasiųsti 
į Tolimuosius Rytus, kur buvo 
išdalinti Tarptautinio Raudo

nojo Kryžiaus Komiteto dele
gatų.

1943 m, net 5,534,660 mais
to pakietai ir 1944 m., 11,- 
594,201 buvo supakuoti ir iš
siųsti perdavimui Jungtinių 
Tautų belaisviams, išskiriant 
Britų ir Jungt. Valstijų tautas. 
Apart to, 286,632 pakietai li
goniams buvo išdalinti šiems 
belaisviams per dvejus metus.

Daugiau negu 2,000 Ameri
kos moterų, daugelis kurių tu
rėjo gimines priešo suimtus, 
pakuoja šiuos pakietus cent
ruose St. Louis, Philadelphijoj, 
New Yorke ir Brooklyne.

Nors supakuoti ir išsiųsti po 
Raudonojo Kryžiaus priežiūra, 
bet Armija ir Laivynas užmo
ka už pakietus, kurie išdalinti 
Amerikos belaisviams priešo 
rankose. Už pakietus Jungt. 
Tautų vyrams tarnyboje užmo
ka įvairios tautinės .šalpos 
draugystės, įvairios valdžios ir 
“lend-lease.”

ARC.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas j vyks 

sausio 12 d., 7:30 v. v. Lietuvių Sa
lėje. Po susirinkimo dug. S. Jasilio- 
nis skaitys paskaitą, “Salomėja Ne
ris.1’ Norinti plačiau sužinoti apie 
Lietuvos' garsią rašytoją-poetę. 
Kviečiame j šį susirinkimą visus. 
Gali ateiti ir *ne nariai. — P. Miko- 
lajūnas. (8-9)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 14 d., 11 vai. ryto. 29 Endi
cott St. Salėje. Draugai, būkite vi
si, nes pradedant naujus metus, yra 
daug naujų dalykų mūsų organiza
cijos reikalais aptarti. — J. M. Lu
kas, sekr. (9-10)

IO% SAVED 
KI NOW OR 100% 
SL TAKEN BYTHE 

JSSL AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

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

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

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

Philadelphia, Pa.
Naujų Metų Pokilyj Suaukota 
Lietuvos Žmonių Paramai $35

Draugai Griciūnai — Povi
las ir Nele, surengė Naujų Me
tų dienoje pokilį savo gimi
nėms ir pagerbimui savo žuvu
sio sūnaus Fredės, kuris kovo
jo prieš vokiečius Franci jo j. 
Frede buvo ženotas, paliko 
žmoną Konstanciją.

Jų vyresnysis sūnus Ed war- 
das irgi neseniai apsivedė. Po
vilas turi brolius — Julių ir 
Igną. Nelė turi seserį, bet ne
teko patirti vardo. Jų visų šei
mos apsivedę ir sudaro plačią 
giminystę. Visi jie yra Laisvės 
skaitytojai ir bendradarbiai 
darbininkiško judėjimo.

Prie pabaigos vaišių, J. Šmi
tienė prisiminė į svečius apie 
Lietuvos žmonių šelpimo reika
lus. Svečiai aukavo sekančiai: 
Povilas ir Nelė Griciūnai $6, 
II. Griciūnas $5, Alena Turei- 
kis $5, Alena Morkūnienė $5, 
po $2: E. Pildiehė, Freeda Gri- 
čiūnas, A. J. femitas; po $1: 
George Steele, Anastazija Gri- 
ciūnienė, Julius Griciūnas, Ig
nas Griciūnas, Edvardas Gri
ciūnas, B. Šveikauskas, L. Tu- 
reikis, K. Čepulienė. Viso $35. 
Aukotojams Liet. Pag. Teik. 
Komitetas taria širdingą ačiū.

A. J. S.

J. GARŠVA
s GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
< Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininka*

411 Grand St. Brooklyn

* Kaune veikia trys koncer
tų brigados, kuriose yra apie 
100 asmenų. Brigadoms vado
vauja drg. drg. Gužo, J. Pet
rausko, Sipaičio komisija. Bri
gados koncertuoja raudonar
miečių ligoninėse, kituose fron
to ir užfrontės daliniuose, kom
jaunuoliams.

* LKP (b) Kauno Komite
to iniciatyva sudarytas hitle
rininkų padarytų niekšybių ir 
piktadarybių Kaune 1 albumas. 
Albuman įtrauktos foto nuo
traukos besitraukiančių iš 
Kauno hitlerininkų padarytų 
vandališkų suardymų, sprog
dinimų ir siautėjimų darbų.

* Kaune Vykdomojo Komi
teto Prekybos skyrius iki šiol 
išdavė 500 leidimų privatiems 
prekybininkams.

* Iš'’vokiečių sunaikinto N 
fabriko griuvėsių darbininkai, 
išėmė ir tvarko penkias au-? 
ūžiamąsias mašinas, kurios ga-j 
lės būti panaudotos darbui.

* Kaune numatyta artimiau-' 
siu laiku atidaryti 11 pradžios 
mokyklų suaugusiems beraš- 
čiams ir mažaraščiams. Be to, 
veikia 8 vaikų darželiai, kurie 
gauna papildomą maistą. Ne
trukus pradės veikti dar 32 
vaikų darželiai.

* Apskaičiuota, kad nuo 
barbarų vokiečių Kauno Uni
versiteto įstaigų inventorius 
nukentėjo 75%.

.............
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Athenai.— Graikijos par
tizanų vadai stengiasi vėl; 
sueit į derybas su anglų ko- 
mandierium gen. Scobie.

1 Tru-Ember Fuel Co., Inc. 1
$ 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. >

Telefonas EVergreen 7-1661 $•

Burmoj anglai apsupo 
Shwebbą, 58 mylios nuo 
Mandalay.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVE&I, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

P ‘i ■ 
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NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ «
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas, 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi įį 

(Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus $$ 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- Kj 
gi jų šeimoms ir jų pa- raį 
cijantams.)

OPTOMETRISTS
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone STagg 2-8342

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 
e ’

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GįRAND ST. BROOKLYN, N. Y

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.

(Jsist. 28 m.)

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

| CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ S
DIREKTORIUS I

r
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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
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Dešimtys Miliūnų Rublių 
Paskirta Vilniui

Atstatyti
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vietoje, kur buvo Baranau
sko sodas.

Antanas Vienuolis surin
ko daugelį priklausiusių po
etui Baranauskui daiktų ir 
tvarkiai juos sudėstė sena
me sandelyje, teoestovinčia- 
me nuo Baranausko laikų. 
Tuo būdu jis įrengė poeto 
muzėjų. Studentai ir inte
lektualai lanko Baranausko 
muzėjų, ypač vasarą, išyto- 
liaus atvažiuodami.

Anykščiuose šiuo laiku 
atstatoma namai ir įrengi
mai, kuriuos vokiečiai suar
dė bei sunaikino. Atsidarė 
gimnazija, kurią lanko 600 
mokinių. Vėl veikia elektros 
stotis, keturi malūnai, karš
tuve ir alkoholio dirbykla.

Ukmergėje iš naujo ati
daryta ir tarnauja vanden
tiekis, malūnai, lentpjūvė, 
muilo ir kailių dirbyklos, ju
damųjų paveikslų teatras ir 
įvairios įmonės. Įsteigta ke
turios didelės valgyklos, ke
letas kooperatyvių krautu
vių ir daugiau kaip 20 pri
vačiu verslo įstaigų.

ELTA

Žada Nepersekiot Visų 
Elas Partizanų

Athenai.—Naujasis Grai
kijos ministeris pirmininkas 
gen. Plastiras pareiškė, kad 
jo valdžia nepersekios vi
sų Elas partizanų abelnai, 
kai jie nustos kovoję prieš 
anglus ir Plastiro jėgas. Ji
sai žadėjo laisvus pastovios 
valdžios rinkimus, kai tik 
susidarys tinkama tam pa
dėtis.

Prancūzai Sušaudė Dar 
3 Tautos Išdavikus

Paryžius. — Priešfašisti- 
niai Prancūzai išplėšė iš ka
lėjimo tris buvusius nacių 
bendradarbius ir sušaudė, 
pietinėje Franci jo j e.

Franci jos vyriausybė su
ėmė ir teis bent 18,700 Pran
cūzų už tarnavimą prie
šams laike vokiečių okupa
cijos.

Pranešama, kad plinta 
slaptasis judėjimas Vokie
tijoje prieš nacius.

Amerikos lakūnai < vėl 
bombardavo Vokietiją.

Filipinai. — Gal net 1,000 
Arųerikos laivų dalyvavo į- 
siveržime į didžiausią Fili
pinų salą, Luzoną.

boston, Mass.
APOLLO THEATRE 1050 T±Xn..str'ct 

Bus rodoma Sovietų filmą 

“PEOPLE’S AVENGERS” 
(žmonių Atkeršytojai)

Tai kvapų užimanti apysaka Rusijos nematomų partizanų .armija. 
Nufotografuota 18 Sovietinių parašiutinių kamerų.

Su aiiglry kalboje paradais ir žodžiu aiškins Norman Corwin. 

Taipgi bus rodoma filmą

“HEROES ARE MADE”
Viliojančios šimtmečio svanojės apie meilę ir kovų už linksmybes.
RODYMAS ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI

Sausio-Jan.- 13 ir 14. Nuo 1 iki 10:30 P.M. 
įžanga, 12:30 iki 1 P. M., 42c, pridedant taksus.

KALĖJIMAS Už sąmoks
lą ĮGABENT RUMUNŲ 

KARALIŲ

Detroit, Mich. — Fede- 
ralis teismas nubaudė dviem 
iki 5 metų kalėjimo ir $500 
iki $3,000 piniginės pabau
dos du rumunų kunigus ir 
laikraščio “Voice oP Roma
nia” leidėją ZamPirą už tai, 
kad jie buvo sudarę sąmok
slą įgabenti pabėgėlį Rumu
nijos karalių Karolį ir jo 
mergą Lupescu iš Meksikos 
į Jungtines Valstijas. Są
mokslininkai tikėjosi paskui 
sugrąžint Karolį į Rumuni
jos sostą. Už tai jie gavo 
bent $13,000 iš Karolio.

Spėjama, kad i pavasarį 
gal pritruks amerikiečiams 
bulvių.

i ......... J---------- ,----

Montreal, Canada
Naujų Metų Sutikimas

Montrealo progresyviai lie
tuviai suruošė gražų balių 
Naujų Metų sutikimui.

O mūsų, montrealiečių, žy
mūs veikėjai E. ir J. Urbona
vičiai buvo suruošę puikų pa
silinksminimą savuose namuo
se senų, metų pabaigtuves, kat
rose turėjau progos dalyvauti.

Tokiame draugiškame suėji
me svečiai jautėmės labai sma
giai.

Jauna, graži šeimininkė drg. 
Urbonavičienė vaišino svečius 
gardžiais valgiais, o draugas 
Urbonavičius gėrimais.

Draugai Urbonavičiai mon- 
trealiečiams gerai žinomi, kai
po labai draugiški ir visados 
gerą/ vėl i j anti žmonės, o be to, 
geri/ veikėjai.

Pavakarieniavę, gražiai pa
sikalbėję, pasidalinę mintimis 
ir įspūdžiais, traukėme į salę 
pasitikti Naujų Metų.

Sale Prisikimšusi Publikos
■ Graži muzika griežė, mažai 
sustodama. Atėjo ir dvylikta,' 
pranyko seni metai. Sveikino 
vieni kitus su Naujais Metais, 
linkėdami gerų laimių.

Atsibodo Keikti
Montrealo tarybininkų są

siuvinio (kaip jie vadina, “Ne
priklausomos Lietuvos”) re
daktorius J. Yla atsisakė iš re
daktorių. Mat, kaip patarlė 
sako: koks arklys, toks ir pa- 
kinklas. Lygiai ir mūsų ponas 
Yla. Išleido lapelį, katrame 
nebuvo nieko panašaus į laik
raštį; vien tik keiksmai. Keikė, 
keikė komunistus, kaip tik 
prasimanydamas. Bet žmogui 
atsibodo keiktis, pametė savo 
brangenybę—laikraštį.

Kaip nebuvo nieko gero iš 
jo keiksmų, taip ir iš to laik
raščio.

Mirė Černauskienė
Gruodžio 31-mą dieną mij’ė 

P. černauskienė. Velionė buvo 
jau senyva moteris, virš sep
tynių dešimtų metų.

Tapo palaidota sausio 3-čią 
dieną su bažnytinėmis apeigo
mis.

Tebūna jai lęngva Kanados 
žemelė. B.

•---------------h-* »

Sniego audrps trukdo A- 
merikos lėktuvų veikimą 
prieš nacius vakarų fronte. 
--------------------------------------1-----------------------.... -

CHICAGOS ŽINIOS
Roselandiečiai, Pasitikdami 
1945 Metus, Suaukavo 
$130.25 Nupirkimui Dra
bužių Lietuvos Žmonėms

Devynios Roselando draugi
jos kartu surengė Naujų Metų 
pasitikimo vakarą gruodžio 31 
d. Pokilis įvyko Kultūros sve
tainėje, 10413 S. Michigan 
Ave.

Programai užsibaigus pirmi
ninkė pakvietė A. Jonikienę, 
kuri buvo atvykusi atsikreipti 
į publiką Lietuvos žmonių pa
gelbės klausime, varde Lietu
vai Pagelbos Teikimo Komite
to, skyriaus Russian War Re
lief. Užbaigus jai kalbėti buvo 
renkamos aukos. Reikia pasa
kyti, kad dėl tokio skaitliaus 
publikos, kiek parengime bu
vo, suaukota labai graži suma 
pinigų nupirkimui įvairių dra
bužių Lietuvos žmonėms. Iš vi
so vien tame parengime suau
kota $130.25. Vietinis Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetas 
dar iš seniau surinktų pridėjo 
$30. Tai roselandiečiai su se
kančiu siuntiniu pasiųs drabu
žių už $160.25.

Sveikinimai Laisvei
Pabaigoje šio mėnesio įvyks 

Laisvės Bendrovės šėrininkų

odomtt per du sykiu —

vai. vakare.
ie dirbate, tai parėjus iš 

bus patogiausia valan- 
paveikslus matyti 7 vai. 

55a asmeniui.

New Haven, Conn.
Kas Man Yra Žinoma Naujo

Man yra žinoma, kad yra 
partraukta nauja filmą “Du 
Kareiviai (Two Soldiers) ir 
bus rodoma sausio (Jan.) 17. 
d., t. y., trečiadienį, Howard 
Teatre. New Uaveno visuome
nei gerai yra žinoma vieta.

Filmą “Du Kareiviai” vaiz
duoja raudonarmiečių kovas 
su naciais arba prieš naciz
mą už savo tėvynės išlaisvi
nimą. ši filmą yra “A Rus
sian Drama—English Titles.” 
Bus r 
pirmą 2 vai. po piety, o antrą 
— 9 '

Kur 
darbo 
da 
Įžanga tiktai 
Pelnas skiriamas dėl medical 
aid to USSR.

Jau išsiuntėme kelis didelius 
baksus dėvėtų drapanų į LPT
K, Brooklynan. Tai. bus dėl 8- 
jo siuntinio dėl Lietuvos nu
kentėjusių nuo nacizmo ir lie
tuviškų kvislingų žmonių, ku
riuos tie nenaudėliai kankino 
per virš 3-jų metų laiką. Gir
dėjau, kad nekurie newhave- 
niečiai pasiuntė. ir Lietuvos 
našlaičiams dovanų — bundu- 
liukais ir pinigais, kurie bus 
kartu pasiųsti su 8-tu siunti
niu per RWR į Lietuvą.

Lietuvių Namo Bendrovė tu
rėjo smagią ir linksmą parę, 
tai Naujų Metų laukt pasi
linksminimo sueigą. Buvo daug
L. N. B-vės salėje prisirinkę ir 
visi linksmai paliko ten senus 
metus, o pasitiko Naujus. Pa
rėję teko susitikti ir ką tik su
grįžusią iš Floridos drg. A. šo- 
liunienę. Ji gražiai atrodo, ap
degus saule, atrodo nepanaši 
nei į lietuvę. Drg. A. Š. man 
sakė, kad rengia spaudai pa
siųst kelionės į Floridą įspū
džius.

LDS 16 kuopa nutarė su
rengti silicių parę. Išrinko ko
misiją iš darbščių draugių. Ti
kimės, jos savo užduotį atliks 
gerai, visi būsite patenkinti. 
Parė įvyks 11 d. vasario.

Nemanykit ,kurie perskaity
si t, kad parėję ir bus tik sil
kių. Tai tik toks pares vardas. 
Sekite pačios komisijos prane
šimus apie parę per Laisvę.

Taip pat likosi nutarta ir iš
rinkta’ komisija surengti kokį 
parengimą-koncertą arba ką 
turkio kito meniško. Turime 
suprasti, kad po nutarimo ko
misija pasileis į darbą j ieškot 
.meniškų spėkit ir sekančiame 
susirinkime pateiks raportą, 
ką surado ir kas bus tinka
miausia.

Linkiu komisijoms gerų pa
sekmių.

Rep. Antanuk.

suvažiavimas. Kaip visuomet, 
taip ir šiemet chicagiečiai svei
kins draugus laisviečius.

Skelbiame pavardes pirmų
jų sveikintojų:

K. Kairis užsirašė Laisvę 
$6.50.

Dr. A. Butko $5.
Po $2: J. Katilius (Cicero), 

J. Kaminskas, C. ir A. Zixai, 
P. Šeduikis ir A. Paleckis (Ci
cero).

Po $1: J. Arešiunas, A. Sen
kevičius, Tex žebraitis, M. že- 
braitienė, J. Jonaitis, K. Kai
rienė, G. Montvila, J. Urbonas 
(Cicero), T. Brazis, W. Uras- 
ky, A. Pažarskis, J. Užubalis, 
F. Sagadinas, J. Kaupas, M. 
Kaziunienė, (Berwyn), A. 
Staškus (Cicero), S. Poška 
(Maywood), A. Grina ir V. 
Judzentavičius.

Aukas-sveikinimus galit pri
duoti bile kuriam Vilnies re
dakcijos štabo nariui ar tiesiai 
Vilnies ofisan.

Be to, aukų rinkimu rūpin
sis Povilas Baltutis, Mil<ja 
•Chesnienė, Tex žebraitis, O. 
Jokubauskienė, P. Deveikis.

Roselandiečiai žadėjo sukel
ti nemažiau kaip $50. Gal jie 
surinks daugiau.

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties .......  50c
Girtuoklių Linksmos Dainos .......  15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ............... _ , 30c
Mikaldos Papasakojimai .................... 25c
Duktė Marių, graži apysaka _......... .._ 25c
Duktė Gyvena Pdstynėje .................. .  25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu................... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
VelniAkas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Kaktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ... 75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ........  15c
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis ..... 50c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su

paveikslais ....................................... 25c
istorija Abelna, 500 pusi.............. $1.25
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viskų ant, pasaulio žinosi ........... 20c

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .... 25c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi- 
saugot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ...................... $2.50

Kabalas, Zobovos Knygutė .................. 10c
Dainų Knygutė apie Keplos Kančias 15c
Praloto Olšausko Darbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Ęalbos

be kito pagelbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos
yra ir kur. jų galima gauti ......... 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis .....................    30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių
gnspadinystės pamokinimų............  $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
x ^vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po ............. 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ............._ 60c
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio, ...... 60c
Vyriškumo Pataisymui .............. 85c
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ....... 60c
Vidurių Liuosuotojas ............................ 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ncšlapinti
lovoj, po ................................................. 60c
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever. 85c
Nuo nemalonaus kvapo ....................... 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .... 85c
Nuo romatiškų sausgėlų ..................... 60c
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas ......................................... 60c
Palangos Trejanka, stambios šaknys 60c
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ..........

užteršimo ......................................... $1.25
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) ........ 85c
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubrūžijimų..........
įsikirtimų ir t.t.............................. $1.25

M. ŽIŪRAITIS 
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 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..

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

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Yz galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimoky
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.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
KARINIS FABRIKAS

40 VALANDŲ IR 
VIRŠLAIKIAI 

allied’bronze co.
1O-O1 43RD AVE.

LONG ISLAND CITY.
___________________ (ii)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
IR PASIUNTINIAI

GERA ALGA.
Pokarinė proga tinkamam asmeniui.

MISS RUTHENBERG
2-ROS LUBOS—82 FULTON ST., 

N. Y.
BEEKMAN 3-2460 

______________________________LL12

PAPRASTI DARBININKAI
ir - < ABELNAI DARBININKAI

Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA. 
 - (12)

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI 
PIRMOS KLASĖS

Reikalingi dirbtuvių budinke prie specialių 
mašinerijų.

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičia

AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS 
PROPORCIJONLIAI SULYG 

GABUMO IR PATYRIMO 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
Skambinkite H. E. SCOTT 

STILLWELL 4-7040
Zimmer-Thomson

Corporation
Long Island City, New York.

(16)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalipgas
Puikiausia Proga Pakilimams

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(16)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VERPĖJAI 
IR 

AUDĖJAI

Būtina Pramonė

DIENINIAI IR NAKTINIAI 
ŠIFTAI

Patyrę ir Mokiniai

PILNAM IR DALIAI 
LAIKO

Wm. Whitaker & Sons
“F” Street ir Tabor Road 

Philadelphia, Pa.

TELEFONAS, DELAWARE 7400

(11)

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)

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA, 
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

(21)

YOUR PERSONAL GOAL 
-AT LEAST 

ONE EXTRA 
$100 BOND!

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA SS
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojal 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojai” - 

Šildytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytoje! ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikieriai 
(Pirmos Klasės) 

Plumeriai - 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.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofi«| 

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)

PAKUOTOJAI
Naktinis Darbas. 
Būtina Pramonė.

POKARINIS DARBAS. GERA ALGA.
Puikiausia proga jaunam žmogui.

SUN-RAY BAKERS CORP.
130 STEUBEN ST., BROOKLYN

MAIN 2-5500.
• (io)

DAI LYDĖS PERTAISYMAMS IR ASBESTOS
SIDING. GERA ALGA.

GUS SWANSON, 433—78TH ST.,
BROOKLYN.

_____________ (14)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI

. KREIPKITĖS I 1
Penn Stevedoring Corp.

PIER 29, NORTH RIVER
NEW YORK

(15)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS. 

71 /2C į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

(ii)
DRAIVERIS

PATYRĘS. GERA ALGA. KORO ALIEJAUS 
TROKUI. BROOKLYNO PLOTMĖJE. 

MR. KOPP. STERLING 3-4000.
_______________________________________ (9)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.
(300)

ELEKTRIKIERIAI
Patyrę prie Komercijinių Darbų. Gera Alga. 

Nuolatinis darbas tinkamam vyrui.
KARP COMPANY 

t 127 W. 26th Street.
(11)

REIKALINGAS GRIDDLEMAN 
DIRBTI LUNCH WAGONE. 

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

iki 10 P. M.
(9)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(22*

APVALYTOJAI
7 A.M. IKI 4:30 P.M.

6 DIENŲ SAVAITE
Gera Alga! 

Valgis!
PHYSICIANS HOSPITAL 

34-01 73rd St., 
JACKSON HEIGHTS, L. I. 

NEWTON 9-7100
(13)

STIKLO SPAUDfiJAT, Pageidaujama Patyru
sių Liežuvinių ; Smulkūs Džiūleriai ir t.t.

R. FEIX GLASS NOVELTY CO. 
2137 Butler Ave., Ridgewood. 

HEGEMAN 3-4510.
(12)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
FABRIKO IR OFISO

DARBININKIŲ
Nuolatinis Darbas 
Pokarinės Progos

PRISILAIKOMA WMČ
TAISYKLIŲ j

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave. 
Belleville, N. J.

_____________________________£112
, MOTERYS

Uždirbkite ekstra pinigų:
DALIAI AR PILNAM LAIKUI; 
Lengvas švarus fabriko darbas.

GERA ALGA
PRESS-ON

16 W. 61ST ST.. Arti Broadway 
_____________________________ £122.

MERGINOS
PILNAM AR DALIAI LAIKO. 

Gera Alga.
Lengvas, švarus fabriko darbas. 

Linksmos aplinkybės.
FRANCES EMBLEMS
16 W. 61ST ST.. Arti Broadway. 

_____________________________ ££11
TARNAITĖS

PILNAM LAIKUI. ABELNAM VIEŠBUČIO 
DARBUI. KREIPKITĖS į MILNER HOTEL, 

31ST ST. IR B’WAV.
(ID

MERGINOS
Mokytis mašinų sustatymo. 

Taipgi
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖMIS 

IR PASIUNTINĖMIS 
Gera Alga. Nuolat. 

MISS RUTHENBERG
2-ROS LUBOS—82 FULTON ST., 

N. Y. 
BEEKMAN 3-2460

------------------------------- .------------- £112
MOTERYS

Maisto Fabrikas.
Lengvas darbas. 

PILNAM AR DALIAI LAIKO. 
Patyrimas Nereikalingas.

$22—40 VALANDŲ
LIEBIG PRODUCTS CO.

239 4TH AVE., N. Y.
 (10)

MERGINOS
16-30

Užsakymų Rinkėjos
Patyrimas Nereikalingas .Lengvas Darba* 

Švari Apylinkė. 
NUOLATINIAI DARBAI

5 DIENŲ SAVAITĖ. DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
VAKACIJA SU ALGA.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

SPOOL COTTON CO.
410 EAST 54TH ST., N. Y. C.

___________________________ _1U

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI ’

Bes turime Įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
____________________ _usi

VALYTOJOS
» 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
______________________________

MERGINOS—MOTERYS 
Lengvas, Linksmas Darbas 

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
Pokarinis Darbas.

TRANSLITE, INC.
689 KENT AVE. (Kamp. Keap St> 

BROOKLYN.

Pirkimas karo bono reiš* 
kia įteikimą į mūsą kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.
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KVIEČIAME! LDS 1-ma KUOPA PER METUS TEIKE Lenino Sukaktis

Tai jau ir čia toji sausio 13- 
ta! Tai dienai jau senokai 
rengtasi. Daugelis brooklynie- 
čių ir.artimų kaimynų iš apy
linkės turi įsigiję tikietus prieš 
mėnesį laiko, kad dalyvauti 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto Brooklyno skyriaus ren
giamame koncerte-baliuje 13- 
tos vakarą, šeštadienį, Pil. 
Kliubo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Suzanna Kazokytė išstojo 
mūsų organizacijų pramogose 
su daina dar ne labai seniai, 
prieš keletą metų. Išstojo ly
giai stipriai ir žavingai, kaip 
kad išstojo netikėtai. Ir kož- 
nas jos pasirodymas scenoje 
parodo ją augančią dainos me
ne vis žavingesne. Dėl jos pro
fesinių pareigii (lankančios 
slaugės) ne tankiai mums ten
ka pasigrožėti jos dainomis, 
bet šio šeštadienio vakarą, Pi
liečių Kliubo salėj, turėsime tą 
retą progą.

Komisija taipgi tikisi duetis- 
tų AleksancĮro Veličkos ir Pe
tro Grabausko populiariškų 
duetų. A. Bimba, Lietuvai Pa
galbos Teikimo nacionalio ko
miteto pirmininkas, turės 
nešimų apie Lietuvą ir 
mūsų vėliausius Lietuvai 
galbos teikimo žygius.

Trumpą, bet žavingą dainų- 
pranešimo programą seks sma
gūs šokiai ir vaišės iki vėlu
mos. Nežiūrint sunkumu, su 
mėsa, žinomos savo apsukru
mu eastnewyorkietes gaspadi- 
Dės, M. Yakštienė ir M. Misevi
čienė, tikisi svečius gerai pa
vaišinti apatinėje kliubo salė
je. Komisija.

pra-
apie
pa-

P. Kapicką Išleido 
Iš Ligoninės

Išegzaminavę, palaikę lovo

PAGALBA 15-kai NARIŲ
Iš Lietuviu Darbininkų Susivie
nijimo 1-mos Kuopos Metinio 

Susirinkimo ir Veiklos
Susirinkimas Įvyko sausio 4 

d., Laisvės svetainėj. Narių at
silankė nemažas būrelis.

VALDYBOS RAPORTAI
Pirmininkas A. Velička per

žvelgė kuopos veiklą už 1944 
metus. Iš raporto pasirodė, kad 
LDS 1-ma kuopa veikia gerai. 
Gavo nemažai narių. Aukavo 
pinigų visuomenės reikalams. 
Pirm, ragino narius, kad ir 
1945 metais nariai kooperuotų 
su valdyba, kad veiktumėm 
dar geriau. Turime savo kvo
tą gauti 29 naujus narius.

Finansų raštininko J. Gro
bio raportas: Įplaukti per pir
mą pusmetį $2,662.79, per an
trą pusmetį $2,053.19, viso $4.- 
715.98. Išlaidų per pirmą pus
metį $2,573.98, per antrą — 
$2,123.45, viso $4,697.43. Iž
de liko $18.55.

Visuomenės reikalams auko
ta iš kuopos iždo $36. 1944 
metais sirgo 15 narių. Jiems 
išmokėta pašalpos $607.50. 
Knygų peržiūrėjimo komisija, 
G. Kuraitis ir A. Balčiūnas 
peržiūrėjo finansų knygas ir 
raportavo, jog viskas rasta ge
roje tvarkoje.

LAIŠKŲ SKAITYMAS
Gauta du laiškai nuo Atei

vių Teisių Gynirho Komiteto. 
Pirmas pakviečia mūsų kuopą 
dalyvauti konferencijoj, šau
ki amoj sausio 20-tą, New Yor- 
ko mieste. Pakvietimas išpil
dytas, išrinkti trys delegatai: 
A. Litvinskas, J. E. Gužas ir 
G. Kuraitis.

Antrame laiške prašė pa
remti finansiniai vedimą bylos 
už išlaisvinimą priešfašistinio 
jūrininko Ernest’o Fox, kuris 
du ir pusė metui laikomas k a-

room. Kuopos Šerą atstovaus 
Ch. Juk n is.

Kuopos stovis: 194į metais 
narių gauta 19. Turime gera
me stovyje 1945 metams 283 
suaugusius ir vaikų skyriuje 
10. Daug mūsų kuopos narių 
persikėlė į kitas kuopas. Tai šį 
metą turime gerai padirbėti, 
kad būtų su virš 300 narių.

Narių Atydai
Šiame metiniame susirinki

me buvo diskusuojama narių 
užsimokėjimo problema. Išva
da : nariai turi ateiti į kuopos 
susirinkimą užsimokėti duok
les. Tą nariai turėtų įsitėmyti. 
Mūši) finansų sekretoriai nėra 
tie, kurie gautų algas ir dirbtų 
tik tą darbą. Kaip žinote, dir
ba dirbtuvėse, nuvargsta taip, 
kaip žednas vienas iš mūsų. 
Tai kooperuokite visi nariai 
1945 metais, kad nereikėtų ei
ti kolektuoti nei pas vieną. Da
bokite kuopos susirinkimus. Jie 
įvyksta kožno mėnesio pirmą 
ketvirtadienį (ketvergą).

Korespondentas.

Nesuvilkime Tų, Kurie Už Mū
sų Reikalus Kovoja ir 

Mums Pasitiki
Ar mes turime palaikyti Ai

do Chora?
Jau buvo rašyta, kad Aido 

Choro padėtis yra bloga. Jei 
mes visi rimtai nesusirūpinsi
me, choras gali prieiti prie pa
krikimo. Ar mes galime tiek 
apsileisti, kad savo nepaisymu 
pakrikdytume chorą?
. Jeigu mes jau nematom kitų

je pasilsėti po sukrėtimo au-1 Įėjime. Parėmė sekami drau-
gai ir draugės: Po $1: Mali
nauskienė, Juknys, Kapickas, 
Gužas, Kuraitis, Dainius, Ve
lička, Stakovas. Po 50c: Bal
čiūnas, Sinkevičienė, Rušins- 
kas, Gabalis, Kunsa, Purvėnas, 
Veneritas, Veikus. Po 25c: 
Briedis, Deška, šolomskas, 
Griškus, Litvinskas, Purvėnie- 
nė, Tamsonienė, ' Balčiūnas, 
Petkienė, Stupurienė. Ateivių 
teisių gynimo komiteto vardu, 
tariu širdingą ačiū aukavu
siems.

Kuopos metinio parengimo 
komisija pranešė, kad Laisvės 
svetainėj šiuo tarpu negalima 
rengti vakarų su šokiais. Pa
likta ta pati komisija veikti to
liau. Parengimo laikas ir vie
ta bus pranešta vėliau.

Nutarta pasveikinti su $10 
įklimpo sniegan, atsiliko. Už1 Laisvės bendrovės dalininkų 
paros po pabėgimo vaiko dar suvažiavimą, kuris įvyks sau- 
nebuvo radę.

tomobiliaus-gatvtkario nelai
mėj, Kings County ligoninės 
daktarai Petrą Kapicką išleido 
namo pereitą trečiadienį. Me
nama, kad pavojingų sužeidi
mų neturėjęs, šiuos žodžius ra
šant, jo draugai jau buvo iš
važiavę jį parvežti iš ligoninės.

Vaikas Pabėgo Iš Ligo
ninės Nuogas

John Buongiovanni, 12 me
tų, pabėgęs iš Bellevue ligoni
nės apie 1 :30 sekmadienio ry
to tiktai vienuose naktiniuose 
drabužiuose. Vaikas buvęs ma
tytas už 6 blokų nuo ligoninės, 
bet jį besivejanti mašina

šio 28 cl., Grand Paradise Ball-

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisves

BAN KIETAS
Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau Įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečiu, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemeyer St.

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

Vien tik šokiams Įžanga 60c, taksai įskaityti.
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šio pirmadienio vakarą, sau
sio 15-tą, didžiajame Madison 
Square Gardene įvyks Lenino 
paminėjimo masinis mitingas. 
Sausio 2'1-mą sueis 21. metai 
nuo mirties to didžiojo pasau
lio darbininkų klasės vado did
vyriškos Sovietų Sąjungos įkū
rėjo.

Earl Browder, Komunistų 
Politinės Sąjungos prezidentas, 
savo prakalboje duos išsamų 
aiškinimą, kas šiandieną yra 
aršiausi Sovietų Sąjungos, 
tos žymiausios mūsų talkinin
kės, priešai, kurie trokšta iš
šaukti karą prieš talkininkę 
šalį, tuomi gelbstint fašizmą- 
nacizma.

ir

ELLA REEVE BLOOR 
Kalbės Lenino Sukaktits 

Mitinge
Puikių pamokų girdėsime
kitų kalbėtojų, tarpe kurių 

bus Močiutė Ella Reeve Bloor, 
dr. Harry F. Ward, Gibert 
Green, James W. Ford.

Tikietai (nuo 50c iki $2) 
gaunami Darbininkų Knygyne, 

forke, ir 
Gardeno

iš

Leit. Vincas Ulchickas
priežasčių, dėl kurių turėtume 
palaikyti chorą, tai turėtume 
atsiminti tuos choroj narius, -ku
rie dabartiniu laiku yra kari
nėje tarnyboje. Jie mums pasi
tiki, kad mes išlaikysime jų 
numylėtą chorą.

Štai lietuviškas vertimas lai
ško, rašyto chorui nuo vieno 
iš tų aidiečių kariškių.

“Gruodžio 6, 1944. 
Brangūs Choro Nariai:—

Aš noriu išreikšti nuoširdžią 
padėką už jūsų kalėdinį siun
tinį, kuris atėjo šiandien gera
me stovyje.

Parinkimas daiktų į siunti
nį, be abejonės, buvo puikus, 
bet už vis geriausiai, užuojau
tos ir pastangų ten randasi 
perviršis, nors materiališkai to 
ir negalima apčiuopti.

Aš nuoširdžiai trokštu, kad 
kiekvienas iš jūsų turėtų links
mesnes šias Kalėdas, negu ka
da nors pirmiau ir išlaikykite 
mūsų visų viltis aukštai, taip, 
kad sekančios Kalėdos galėtų, 
matyti mus visus ir vėl kartu, 
dalinantis pergalinga užbaiga 
šio dabartinio chaoso.

Draugiškai,
Leit. Vihce Ulchickas.”

ŠĮ penktadienį, sausio 12 d., 
8 valandą vakare, Laisvės sve
tainėje, yra šaukiamas platus 
susirinkimas. Į jį šaukiami ne 
tik buvę, dabar esanti choris- 
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50 E. 13th St., New 
mitingo vakarą prie 
durų. Pradžia lygiai 
vak. Grupė lietuvių 
pirko tikietus iš anksto Lietu
viu Komunistui Kliubo susirin
kime, įvykusiame pereitą pir
madienį. . LKN.

jau nusi-

Gaisras apgadino George 
Saladis užlaikomą vaisių ir 
saldainių standą prie Green
wich ir Cortlandt St., New 
Yorke. Saladis gailiai aimana
vo dėl nuostolio. Sužinota, kad 
suspirgėjo ką tik gautas ciga- 
retų davinys, kuris turėjo būti 
geru akstinu visam jo bizniui.

tai, bet ir visi tie, kurie mano, 
kad choras yra mums reika
lingas ir kad jis turėtų gyvuo
ti. čia visi susirinkę aptarsime, 
kaip mes galime išlaikyti cho
rą, bent iki to laiko, kol su
grįš iš tarnybos mūsų jaunuo
liai. Tegul tie jaunuoliai randa 
šią jiems brangią organizaci
ją gerai gyvuojančią.

Būkime susirinkime visi, ku
riems tik laikas ir aplinkybės 
leidžia.

Choro Koresp.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
•teičiu* ra naujausiai* įtaisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^Tagg 2-3842

Du Gaisragesiai Žuvo 
Pareigose

Iškilęs didžiulis gaisras Lee 
Brothers sandėlyje (ware
house), 123rd St. ir 8th Avė., 
Harleme, pereitą antradienį 
nusinešė dviejų gaisragesių gy
vastis.

Gaisragesiai, Nelson Tuite ir 
Albert Hartman, abu 36 metų, 
amžiaus, abu dirbę Engine 
Company 36, buvo rasti mirti
nai sutriuškinti (už 'valandos 
nuo prasidėjimo gaisro) iški
lusios eksplozijos. Toji eksplo
zija nuvertė kampą bildingo, 
stogą ir frontinę sieną. Griu
vėsiai užvirto juos. Jiedu bu
vo mirę, kada prie jų dasiga- 
vo gelbėtojai.

Gaisras, sakoma, prasidėjęs 
trečiame aukšte, tarp matra- 
sams daryti medžiagų. Ugnis 
greit išsiveržė ant stogo, bet 
šapoje dirbę 20 žmonių lai
mingai ištrūko nesužeisti. Ar
timų namų gyventojai taipgi 
laimingai išliko.

Kitas gana pavojingas gais
ras buvo iškilęs sename gyve
namame name, 2329 7th Avė., 
taipgi New Yorke.

PRANEŠIMAS
ALDLD 2-RO APSKRIČIO 

KONFERENCIJA
ALDLD 2-ro Apskričio konf. įvyks 

sekmadienį, sausio 14 d., 10 vai, ry
to. Laisvės Name, 419 Lorimor St., 
Brooklyno. Visi kuopų išrinkti de
legatai, būkite konferencijoje, nes 
turime daug svarbių reikalų aptar
ti. Jeigu kuopa neišrinko delegatų 
lai valdyba paskiria delegatus. — 
Komitetas. (9-10)

SUSIRINKIMAI
LLD PIRMOS KUOPOS 

NARIAMS
Lietuvių Literatūros Draugijos 1 

kuopos labai svarbus susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, sausio U-tų, 
7:30 vai. vak., 419 Lorimer St., 
Brooklyno. Visi nariai būkite. Bus 
raportai knygų peržiūrėjimo komi
sijos ir delegatų iš Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komiteto.—1 Kp. Org.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į įį2 ^kare 

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kairnos ‘

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Tš senų 
nauous 
lūs ir 
sudarau _ 

WRMjIwMyBK rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

Hf geidaujama. Tai- 
’’IML'Ay pogi atmaliavoju 

įvairiom spalvom.
JONAS STOKES 

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

Tel. GLenmore 5-6191

GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Glviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE,

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
►◄□H

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Nauja Lietuviška 
Užeiga

Pereitą savaitę Antanas Kat
kus, žinomas brooklynietis, įsi
steigė ptfikią lietuvišką užeigą, 
su pilnais gėrimo laisniais 
(Rest., Bar & Grill), po antra
šu 427 Greene Ave., Brookly
ne (kamp. Wilson Ave.).

Jis buvo užėjęs į Laisvės ad
ministraciją, užsirašė dienraš
tį Laisvę ir ta pačia proga pra
nešė, kad kaip sutvarkys biz

nio dalykus, tai už savaitės, o 
gal ir anksčiau, bus GRAND 
OPENING. Tad prašo visų 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vių tėmyti dienraštyje Laisvė
je, kada bus ATIDARYMO 
DIENA.

Antanas Ratkus plačiai žino
mas Brooklyno, jis per tūlą lai
ką dirbo Lietuvių Atletų Kliu- 
be ant Marcy Avenue, prie pa
davimo gėrimų.

Linkime jam gero pasiseki
mo su nauja užeiga.

Rep.

“Can’t Help Singing,” nauj’a muzikališka spalvota 
filmą dabar rodoma Criterion Teatre, Broadway ir 45th 
St., New Yorke. Žvaigždėse Deanna Durbin, Akim Ta- 
miroff ir Leonid Kinskey.

LITUANICA SQUARE ^£0

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

| MATEUŠAS SIMONAVIČIUS |
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS {STAIGA JS

į’ Vietos ir impor- 
J. tu o tos degtinės ir 
į vynai, geriausių 
į’ bravorų alus ir 
f ėlitis. Kada būsite 
į Brooklyne, užeiki- 
! te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y
Blokas nuo Ilewes St. cleveiterlo stoties. Tol. EVergreen 4-9508

ROBERT
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178

LIPTON Jeweler 
Brooklyn, N. Y 

ATDARA VAKARAIS.




