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KRISLAI
Graži Sueiga, Naudingi 

Pašnekesiai.
Šį Šeštadienį.
Jei Danguje, Nereikia; Jei 

Pekloj—Nebeišgelbės.
Ne Visai Taip.
Gerai Pasirodė.

Rašo A. BIMBA

Pereitą sekmadienį turėjo-
me gražią sueigėlę. Ją sukvie
tė Brooklyn© Liaudies Teatras. 
Pasivaišinta, rimtai, plačiai pa
sikalbėta.

Visi gražiai atsiliepė apie 
Liaudies Teatro suvaidintą vei
kalą “Prieš Srovę.“ Linkėta, < 
kad jie tą veikalą perstatytų 
dar poroje vietų.

kalbėta ir
Jaunieji vy-

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Sovietai Užėmė Dar 1,000 
Blokų Budapešto ir Turi 

Jau Tris Ketvirtis Jo
Buvo nemažai 

apie Aido Chorą, 
rai išėjo Dėdei Šamui tarnau
ti, choras sumažėjo. Choro 
grakščioji mokytoja Aldona 
Anderson klapavojasi, sielojasi 
pasilikusieji choristai.

čia bruklyniečių svarbi pro
blema. Brooklyne randasi vy-Įg’rB0S sostamiesčio;

London, saus. 11. — So
vietų kariuomenė vakar per 
įtūžusius mūšius gatvėse ir 
paskiruose namuose už- 
^mė daugiau kaip 1,000 
blokų Budapešto, Ven- 

I o ry- 
rų ir moterų su dideliais, gra- tiniame Dunojaus šo
kiais, smarkiais balsais, daina- ne Čechoslovakijoj, arti jos 
vu šių, 
kurie, mano supratimu, turėtų donarmieiai paėmė Komar- 
ateiti i Aido Chorą. Pagalvo- no _ Tehelne ir keturias ki- 
kite apie tai. į-as geležinkelio stotis, vo

kiečių - vengrų tvirtovę 
Perbete ir dar penkias gy
venamąsias vietoves. Ko- 
marno - Tehelne stovi tik už 
vienos mylios ir ketvirties 
nuo paties Komarno miesto, 
šešių geležinkelių ir šešių 
plentų centro, šiaurinėje 
Dunojaus pakrantėje. Iš Ko
marno yra didelis tiltas per 
Dunojų į Vengriją. Nuo to 
miesto tėra 43 amerikinės

dalyvavusių choruose, rubežiaus su Vengrija, rau-

Šį šeštadienį Brooklyne, Pi
liečių Kliubo salėje, svarbus 
parengimas. Tai bus balius su 
menine programa. Rengia L. 
P. Teikimo Komiteto skyrius ir 
visas pelnas skiriamas Lietu
vos žmonių šelpimui.

Paimtos abi svetainės ir jos 
turėtų būti užpildytos. Tikslas 
gražus ir prakilnus. Prakilnes
nio tikslo dabar nesiranda.

Brooklyn© ir apylinkės lie
tuviai, dalyvaukite parengime, 
dar karta paremkite karo iš
vargintus Lietuvos žmones!

Cleveland© fašistinėj gazie- 
toje skaitau : “Pamaldos už A. 
A. Smetoną katedroj sausio 9

Ir dar katedroj, ir dar už 
Smetoną, o ne už jo dūšią! Se
niau už žmogų mišias laikyda
vo tik kai jis gyvas, o kai nu
miręs—melsdavosi tik už jo 
dūšią. Dabar viskas atbulai.

Bet kam tos mišios? Kam 
tos pamaldos už Smetoną? Jei
gu jis danguje, melstis už j j 
nebereikia. O jeigu pragare, 
tai jokios maldos jo iš ten ne
beišgelbės! Taip moko bažny
čia, apaštalai ir kunigai.

Vienas ročesterietis rašo: 
“Sakote, kožnam skaitytojui 
reikia turėti Laisvės bendrovės 
šėrą. Man gi rodosi, jeigu aš 
skaitau dienraštį ir paremiu su 
doleriu, reikalui esant, tai aš 
taip geras, kaip ir šėrininkas.” 

žinoma, Laisvė didžiuojasi 
savo skaitytojais ir džiaugiasi 
jų nuoširdžia parama.

Tačiau taipgi ragina juos 
būti šėrininkais. Kodėl ? To
dėl, kad Laisvę leidžia ben
drovė, kitais žodžiais, visuo
menė.

Jeigu nebūtų šėrininkų, ne
būtų bendrovės,
leisti laikraščio, laikraščio ne
būtų, nebūtų ko skaityti, iš ko 
šviestis ir žinojimą semti! Ot, 
kaip būtų. O taip būtų, jeigu 
visi laisviečiai taip galvotų, 
kaip galvoja šio laiško auto- 
nūs.

nebūtų kam

-Todėl, kas tik išgali, turėtų 
tapti Laisvės bendrovės šėri- 
ninku. Dabar graži proga Še
rą isigyti 
važiavimą 
žiavime.

Laisvės

JANKIAI SPARČIAI ŠLUOJA JAPONUS 
ATGAL LUZONE

Filipinai, saus. 11.—Ame
rikos kariuomenė per dieną 
nušlavė japonus dar ketu
rias mylias atgal Lingayenmylios iki Austrijos sienos

ir 83 mylios iki jos sostą- (Įlankos srityje Luzone/di- 
džiausioje Filipinų saloje; 
užėmė Lingayen provincijos 
sostinę su jos lėktuvų aikš
te, Bagupan uostą su 6,000 
gyventojų ir San Fabian ir 
Mangaldan miestelius. O 
per tris dienas nuo savo įsi
veržimo pradžios į Luzoną 
amerikiečiai apvalė nuo ja
ponų 22 mylių ilgio ir 10 
mylių pločio ruožą.

Japonai dar nepaspėjo su-

miesčio Vienos.
Vengrijos sostinėje Buda

pešte Raudonoji Armija, 
tarp kitko, užėmė Dunojaus 
salą Csepel su jos prieplau
komis, laisvastatyklomis ir 
25 fabrikais, tarp kurių yra 
mašinų statyklos ir ginklų- 
amunicijos dirbyklos. Sykiu 
raudonarmiečiai pagrobė 
10 garvežių, daugiau kaip 
100 vagonų, 40 traktorių ir 
didelius kiekius ginklų ir 
šovinių. Į žiemius nuo Bu
dapešto jie paėmė Obuda 
sala. Sovietu kariuomenė 
atvadavo jau daugiau kaip 
tris ketvirtis Budapešto.

Kariniai Sovietų laivai 
nuskandino Baltijos Jūroje 
dar vieną vokiečių trans-

I daryt kietesnio pasiprieši
nimo jankiams. Jie tikėjosi, 
kad amerikiečiai darys įsi
veržimą į pietinę Luzon sa
los dalį, bet jankiai užklupo 
priešus šiaurvakarinėje jos 
dalyje.

Amerikos lakūnai be at
laidos pleškina japonus 
siunčiamus iš pietinio Lu- 
'zono linkui Lingayen Įlan
kos. Jie taip pat be sustoji
mo triuškina priešų lėktu
vų aikštes, geležinkelius, 

i tiltus ir kariuomenės sto
vyklas Filipinų sostinės Ma
udos apylinkėje ir kitur.

Vokiečiai Priversti Sprukę 
Nuo Talkininkų iš Vakari

nio Sklypo Belgijoje
Paryžius, saus. 11. —Pra-1šalmą, atėmė Samree, pra

nešama, kad vokiečių ka
riuomenė jau traukiasi iš 
vakarinio “snapo” to skly
po, ’ kurį jie buvo užėmę 
Belgijoje. Naciams trauktis 
tarnauja snigimas ir ūkano
tas oras. Menama, kad na-! 
ciai išgelbėjo iš to smaiga
lio daugumą savo kariuo-1 
menės, ginklų ir kitų įren-1

Raud. Žtaigžde Atremia Šmeiztą\
Prieš Sovietų Armiją

Maskva.

maršavo pro La Roche ir 
naikina priešų likučius šia
me mieste. Toliau į pietų 
vakarus anglai užėmė Hodi- 
sterį, Warizy, Vande, Har- 
įsiną, Ambly, Forrieres, Bu- 
re ir Grupontą, vakarinia
me sklypo iškyšulyje.

o_____ ....... I Pietiniame fronto šone,
girnų. Jie nelaukė, iki Pir-įgen. Pattono komanduoja
moji Amerikos armija iš'ma, Trečioji Amerikos ar- 
žiemių šono susisieks su unija atgriebė nuo nacių 
Trečiąja amerikiečių armi- Tilletą. Nusileidę iš lėktuvų 
ja, Įkertančia hitlerininkams'amerikiečiai atgavo Recog- 
iš pietų pusės. Buvo telikę i ne. Į pietų rytus nuo^Bas- 

Į tik devynių mylių spraga Įtogne jankiai užėmė Villers, 
tarp tų dvieju armijų. Jų Belgijos pasienyje, ir Berle, 

j susisiekimas būtu reiškęs Luksemburge. Pietiniai-ry-

NORVEGU PARAŠ1U- 
TISTAI PERKIRTO 
NACIAMS KELIUS

EmigracinėLondon.
Norvegijos valdžia pranešė, 
kad atskridę iš Anglijos 
norvegai parašiutistai suar
dė įvairiose vietose du svar
biausius Norvegijos gele
žinkelius, kuriais naciai 
siuntė savo kariuomenę į 
Belgijos frontą. Jie taipgi 
susprogdino daug tiltų ir 
prikaišiojo minų po vokie
čių karių naudojamais vieš
keliais.

Burmoj Anglai Užėmė 
Šwebo Tvirtovę

Ceylon, saus. 11. — Ang
lų ir indėnų kariuomenė už
ėmė Šwebo miestą, paskuti
nę svarbią japonų tvirtovę, 
į šiaurę nuo Mandalay did
miesčio. v

Amerikos bomb anešiai 
smogė japonų laivyno sto
vyklai Singaporui (kurį ja
ponai atėmė iš anglų 1942 
m.).

ŽUVO 14,700 NACIU 
VEIKSMUOSE LINK 

BUDAPEŠTO

prieš šėrininkų su- 
ir dalyvauti šuva-

Maskva.— Budapešto sri
tyje raudonarmiečiai saus. 
9 d. suėmė daugiau kaip 3,- 
000 vokiečių ir vengrų ka
reivių ir oficierių. Saus. 10

suvažiavimas, kaip jje atmušė visas atakas 
žinote, įvyks sausio 28 dieną, hitlerininkų, kurie iš šiaur- 

„ . * * * . ... vakarių mėgino prasiveržt
Beje, tam pačiam laiške -i • J T • i- 4. 

draugas labai gražiai išsireiš- lkl. B^apesto ir pallUOSUOt 
Ida apie Birutą Ramoškaitę, ji apie 80,000 apsuptų savis- 
Rochesteryj pasirodžiusi nepa- ‘kių. Visuose tokiuose vokie- 
prastai gražiai. “Ne be reika- bandymuose tapo sunai- 
lo,“ sako draugas, “daug sy- kinta jau 625 nacių tankai 
kių pastebėjau apie ją taip ge- ir užmušta daugiau kaip 
rai rašant.“ 114,700 jų karių.

. . Raudonoji įjog vokiečiai deda visas ga- 'atkirtima tūkstančiu vokie- tinėje Francijoje naciai pa-
Zvaigzcie, Sovietų kariuo-į limas pastangas, kad galėtų Ičiu vakarinėje to sklypo da- sivarė artyn Kraffto, bet menes laikraštis, - i - .........

porto laivą 10,000 tonų įtal- P1 įkaistą, • kui į. darė įmeta į Vengriją
Įdonajai rmijai amen ims riuomenę iš Holandijos ir'amerikiečiai įsiveržė į Viel-'do.
!iarstrPrivačiV leidimas kit\ Penktų vakariniame 
žurnalas rašė, kad Raudo- *ronte- Bet tie. rašaliniai

menes laikraštis, atrėmė 'atgriebt Budapeštą; jie per

pos.

GRAIKU PARTIZANAI 
PRAŠO PERTAIKOS 

IŠ ANGLŲ

(donajai Armijai amerikinis 
'Armijos ir Laivyno Žurna-

Athenai. — Graiku Tau
tinis Laisvinimo Frontas ir 
jo Elas partizanai atsiuntė 
tris pilnai įgaliotus savo 
atstovus pas anglų koman- 
dierių gen. Scobie prašyti 
paliaubų.

Naujasis Graikijos prem
jeras gen. Plastiras vėl at
sišaukė į partizanus, kad 
nusiginkluotų. Jis pasižadė
jo griežtai bausti buvusius 
nacių sandarbininkus, ne
persekioti visų kovojančių 
Elas partizanų abelnai, pa
skelbti visuotinus pastovios 
valdžios rinkimus greičiau
siu galimu laiku ir peror
ganizuoti žandarmeriją, mi
liciją ir armiją.

Guatemala Siūlo 10,000 
Kareivių prieš Nacius

Washington. — Guatema- 
los, Centralinės Amerikos 
respublikos, valdžia pranešė 
prez. Rooseveltui, kad jinai 
gali duoti 10,000 savo ka
riuomenės kovai prieš Vo-

I noji Armija paskutiniu lai- 
iku, girdi, pėrmažai tevei- 
kus prieš vokiečius; tai esą 
todėl naciai galėję permest 
savo pulkus iš rytin. fronto, 
padaryt ofensyvą iš savo '* _ ■ > vz.

įlyje.
savo ka- Į šiauriniame fronto šone

‘strategai’ (Armijos ir Lai- i 
vyno Žurnale.) . nenori to i 
žinoti.

“Tokių rašymu tikslas 
aiškus. Jais norima, vsu me
lų ir šmeižtų pagelbaiį pasėti 
abejojimus talkininkų sto
vykloje ir sukelti nepasiti
kėjimą Raudonąja Armija... 
Tame aiškiai matyt Goeb-1

M

pusės ir įsiveržt gana giliai
į Belgiją, r
• “Raudonoji žvaigždė” į
tai šitaip atsako:

’’Visam pasauliui žinoma, Įbelso antspaudas.

Francijos Komunistai 
Ir Socialistai Ragina
Greit Baust Išdavikus

Paryžius. — Bendras Ko
munistų ir Socialistų Par
tijų komitetas savo susirin
kime reikalavo, kad valdžia 
duotų pusiau-teismišką ga
lią patrijotų organizacijoms 
tyrinėti ir greitai tieson pa
traukti buvusius naciu ben
dradarbius, Franci jos išda
vikus.

Francijos mieste Gap bu
vo teisiama Jeanette Devi- 
not už tai, kad jinai įdavi
nėjo francūzų patrijotus vo
kiečių žandarams. Teismas 
'atidėjo sprendimą, girdi, i-

Prancūzai išmušė vokiečius 
iš Herbsheimo ir Rossfel-

SIŪLOMA DRAFTUOT DAR 
900,000 KARIUOMENEI IR 
MILIONJ KARO BARDAMS

Jankiai Paleido dar 
4,000 Tony Bomby į

Vokiečius Belgijoje
London. — Daugiau; kaip 

1,100 Amerikos bombąnešių 
per dieną numetė 4,000 to
nų bombų į nacius, lakusius 
vakariniame jų prasiverži
mo smailgalyje Belgijoje.

O per 19 dienų amerikie
čiai ten paleido į vokiečius 
185,000 bombų sveriančių 
viso 40,600 tonų.
ki gydytojai ištirs jos pro
tą. Patrijotų minia, tačiaus, 
pagrobė ją ir vežė tuojau 
nubausti; tik ant greitųjų 
suburta policija išgelbėjo tą 
išdavikę nuo sušaudymo.

Raudonosios Armijos kovūnai i prie Prūsijos rubežiaus.

Washington. — Karo ir Įužgirtų prezidento planą, 
laivyno viršininkai ir Kari- Pasirodo, kad iki šiol bu- 
nės Gamybos Tarybos val-;vo atimta karinė tainyba 
j. . , . • i „^įpuspenktam mihonui klasesdmmkai ragino kongreso 11 
komisiją karo reikalais už- 
girt prez. Roosevelto pasiū
lymą įvest verstiną karinę
tarnybą bei darbą kariniuo
se fabrikuose visiems ame
rikiečiams nuo 18 iki 45 
metų amžiaus. Jie nurodė, 
kad per pusmetį reikės pa
imt dar 900,000 vyrų į gin
kluotas Amerikos jėgas, 
taigi po 150,000 per mėnesį, 
vietoj dabar imamu 80,000 
kas mėnesį. Sykiu tie valdi-

4-F vyrų, o tiktai vienas 
milionas jų tedirba karinėse 
įmonėse. Taigi 3,500,000 jų 
galėtų būti draftuoti į ver
stinus karinius darbus.

J. A. Krug, Karinės Ga
mybos direktorius, siūlė 
draftuot kariniams dar
bams visus reikalingus vy
rus nuo 18 iki 60 metų am
žiaus, o išsisukinėjančius 
baust po 6 mėnesius kalėji
mo ir $500.

ninkai sakė, jog kariniams
darbams reikia dar miliono Užimta Jau JO Vietoviy 
darbininkų. i r /pi*Luzon SalojeKurie minimo amžiaus 
Vyrai neitų į karinius fabri
kus, tie būtų imami į armi- į Luzon, saus. 11. — Nau
jos ir laivyno darbinius ba- jausiąs oficialis pranešimas 
talionus, kur turėtų atlikti teigia, kad Amerikos ka- 
prasČiausius ir nešvariau- riuomenė šioje svarbiausioje 
sius darbus, jeigu kongresas

JUNGT. VALSTIJŲ LAI
VYNAS APGAVO JA

PONUS LUZONE

Filipinų saloje atėmė iš ja
ponų jau iki 3v miestų, mie
stelių ir kaimų.

. Chinai per įveržtas kau
tynes sum uše japonus 
Hsiangtienpu miesto srityje 
ir nuvijo priešus atgal.

Filipinai.— Amerikos lai
vynas, dvi dienas ir naktis 

i bombardavęs japonus Lin- 
jgayen Įlankos ruože, paskui 
Į pirmadienį nuplaukė šalin. 
Japonai su džiaugsmu pra-

Prisipažino Anglijos 
Atstovo Nužudytojai

• Kairo. — Du teisiami žy
dai teroristai prisipažino,joai teroristai prisipažino, 

nešė, kad jie, girdi, išviję !ka(] jiedu pernai lapkr. 6 d
Amerikos laivyną. Bet tas 
laivynas naktį atsisuko at
gal, sugrįžo į Lingayen 
Įlanką antradienį pirm iš
auštant, perkūniškai bom
bardavo pajūrines japonų 
pozicijas ir pradėjo laipinti 
krantan dešimtis tūkstančių 
savo kariuomenės, atgaben
tos kokiais 1,000 laivų.

nušovė lordą Moyne, Angli
jos atstovą Viduriniuose 
Rytuose, ir jo automobi
lio vairuotoją korporalą 
Fullerį. žmogžudžių vardai 
— Eliahu Hakim ir E. Ben 
Tsouri.

Jiedu yra nariai Sterno 
teroristų šaikos, veikiančios 

i prieš anglus Palestinoj.

■iŠ
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Organizuotų Darbininkų Pergalė 
Aukščiausiam Šalies Teisme

Praeitą pirmadienį Jungtinių Valstijų 
Aukščiausias Teismas padarė svarbų is
torinį tarimą, anuliuojantį (panaikinan
tį) bjaurų Texas valstijos įstatymą, v

Prieš tūlą jau laiką Texas valstijos re
akcininkams pavyko pravesti tokį įsta
tymą, kuris reikalavo, kad kiekvienas 
darbo unijų organizatorius - veikėjas 
privalo įsiregistruoti, gauti valstijos vir
šininkų sutikimą, jei jis nori organizuoti 
darbininkus į darbo unijas.

Tokiu savo žygiu reakcininkai, organi
zuotų darbininkų priešai, mane galėsią 
neprileisti toje valstijoje gyvenantie

siems darbininkams — lauko, fabrikų ir 
raštinių darbininkams — susitelkti į uni
jas ir kovoti dėl geresnių darbo sąlygų.

Einant tuo įstatymu, buvo areštuoja
mas kiekvienas bandąs organizuoti dar
bininkus. Tuomet į Texas valstiją nuvy
ko Jungtinės Automobilių Darbininkų 
unijos prezidentas R. J. Thomas ir jis 
pradėjo darbą. Thomas buvo areštuotas 
ir nubaustas už tai, kad be įsiregistravi- 
mo jis ragino darbininkus stoti į darbo 
unijas.

Dalykas atsidūrė Aukščiausiame Ša
lies Teisme. Na, ir jis dabar tarė savo 
žodį: penkiais balsais prieš 4, teismas 
nutarė, jog tasai Toxas valstijos įstaty
mas prieštarauja pagrindiniams Jungt. ' 
Valstijų konstitucijos dėsniams, jis var
žo žodžio laisvę ir kaipo tokis, jis nega
lioja!

Tai didelė organizuotiems darbinin
kams pergalė ir podraug tai didelis smū
gis pietinių valstijų reakcininkams!

Dar visoje eilėje valstijų reakcininkai 
yra pasimoję pravesti visokių varžymų 
darbininkams įstatymų keliu. Šis teis
mo sprendimas, be abejo, nelemia gero 
ir jiems.

Jei ADF. ir CIO, kaip siūlė Philip Mur
ray, pradėtų vieningą darbą dėl bendros 
veiklos' organizuotam darbininkų judėji
mui ir viso krašto žmonių naudai, tai 
būtų galima pasiekti dar didesnių lai
mėjimų. ADF nariai privalo nuolat rei
kalauti, kad p. Green ir visa ADF vado
vybė pakeistų netikusį savo nusistatymą 
ir pradėtų tartis su CIO vadovybe dėl 
bendros veiklos bendriesiems interesams 
ginti.

ną. Daug tankų, daug patrankų, daug 
visokių reikmenų iškelta sykiu. Ir dabar 
mūs kariai skina kelią sausžemiu link 
Filipinų sostinės, Manilos miesto, esančio 
nuo išsikėlimo vietos virš šimtas mylių 
tolumo.

Su mūsų vyrais, išlipo sausžemin ir 
pats generolas MacArthuras, kuris 1942 
metais, kai jam teko trauktis iš Corre- 
gidor tvirtumos, pareiškė: “Aš sugrįšiu!” 
Jo žodžiai, vadinasi, pildosi ir jie pildosi 
pagal planą!

Nebūkime perdideliais optimistais, 
“nepameskime galvų” iš džiaugsmo, ir 
nemanykime, kad mes Luzoną laimėsime 
lengvai. Atsiminkime, kad japonai ten 
turi apie ketvirtadalį milijono savo ka
reivių. Supraskime, kad jie ten rimtai 
tvirtinosi per arti trejus metus laiko. Jie 
sieksis dar daugiau kareivių pristatyti į 
Luzoną ir darys viską, kad nesileidus tos 
taip svarbios salos iš jų paveržti. Mūšių 
bus aštrių ir ims laiko, iki visa Luzon 
sala bus išvaduota.

Bet nereikia būti ir pesimistais. Žino
kime, kad kiekvienoj Pacifiko saloj, į ku
rią mūsų kariai savo koją iškėlė, jie ne
buvo iš ten japonų išmušti. Atžagariai: 
mes kiekvienoje saloje laimėjome. Mes 
turime daugiau orinių pajėgų. Mes val
dome jūrą, nes mūsų laivinas stiprus ir 
didelis. Mūsų vyrai puikiai apginkluoti. 
Todėl nežiūrint, ką japonai darys Luzo- 
ne, toji sala bus išvaduota, anksčiau ar 
vėliau.

O kai Luzon bus išvaduota, kai mes 
ten įsistiprinsime, tuomet japonams bus 
iš viso riestai, nes tuomet mūsty laivynas 
ir aviacija kontroliuos pietinę Chinijos 
jūrą, kuria japonai palaiko ryšius su sa
vo užgrobtais kraštais — Rytų Indi jo
mis, Malajais, Francūzų Indo Chinija, ir 
kt. Tuomet japoniški imperialistai bus 
atkirsti nuo didžiulių šaltinių karinės 
medžiagos, kuria jie dabar pasilaiko. 
Tuomet, kai mes pilnai užvaldysime Lu
zoną, galėsime lengviau išsikelti į japo
nų tvirtumą — Formozą arba į pietinę 
Chiniją.

Kaip neimsime, praeitą antradienį 
mūsų ginkluotų pajėgų žygis, padarytas 
Lingayen’o įlankoje, turi milžiniškos 
svarbos visai karo eigai Pacifikę.

Tas viskas deda ant mūsų, esančių na
mie j e, didesnes pareigas namų fronto 
stiprinimui, kad mes galėtume pilniau
siai aprūpinti savo kovotojus Europoje 
ir Azijoje viskuo, kas tik jiems reikalin
ga!

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Prezidento Roosevelto patvarkymu mūsų armija pa
ėmė kontrolėn Montgomery Ward kompanijos storus 
septyniuose miestuose. Čia Wardo darbininkai, orga
nizuoti Į unįją, skaito valdžios proklamaciją.

Kas Ką Rašo ir Sako
SPAUDA IR NACIONA- | sakome,”
LIŠKA KARINĖ TAR

NYBA

sako ’’Telegram”, 
“kad Kongresas turi naujai 

[ šį klausimą apsvarstyti, 
Savo prakalboje Kongre- į šviesoje to, ką prezidentas 

sui prezidentas Rooseveltas | teisingai vadina didžiuoju 
vėl pakėlė klausimą apie į-1 krizių, — kad naminiame
vedimą visuotinos karinės 
tarnybos. Tokia tarnyba 
reikštų visuotiną mobilizaci
ją visų krašto gyvųjų jėgų 
karo laimėjimui. Reikalin
gumą tokios tarnybos yra

fronte, kaip ir kovos fron
tuose, mes turime daryti 
tai, kas reikalinga laimėji
mui, kad būtinai reikalin
gas greitas veikimas, kad' 
per didelis šnekėjimas dar-

ne kartą nurodę armijos iribo neatliks...” (sausio 8 d.), 
laivyno vadai.

Kai prieš metus laiko pre-, 
zidentas buvo tą klausimą [ 
pakėlęs, tai prieš tokią tar- j nergingai vadovautų įvedi- 
^ybą organizuotieji muį nacionalės karinės tar

nybos. Laikraštis mano, kad 
pernai prezidentas tik pri-* 

bet

“The New York Times” 
(sausio 9 d.) ragina, kad 

[prezidentas Rooseveltas e-

darbininkai. Šiuos žodžius 
rašant, dar nesigirdėjo pa
sisakant nei CIO, nei Fede- sįmįnė apie tą reikalą, 
racijos vadų. JTylėti jie ne- i nesigriebe už darbo, kad jis 
galės turės. pasisakyti I įgyvendintas. “Times” 
vienaip, ar kitaip. [primena, kaip energingai ir

New Yorko didžioji spau- [greitai Rooseveltas 
da pasisakė už nacionalę Į keturius 
J 1. ... M  1 . 1^..

J. Jurginis.

Sušaudytieji
like. Kas bandė į Tarybų 
Sąjungos gilumą eiti pės
čias, netoli tenuėjo. Motori
zuoti vokiečių kariuomenės 
daliniai juos bematant ap
lenkė. Tarp nesuspėjusių e- 
ivakuotis buvo minima ir 
komunalinio ūkio liaudies 

judėjime ir komisaro Knyvos pavardė.

(Pabaiga)
Aleksandra Bulotiene

Ji buvo nebejauna, bet 
dar gerai atrodanti mote
ris, advokatė, Andriaus Bu
lotos žmona, visuomeninin
ke. Dar būdama jauna mer
gaitė, 1905 metais dalyvavo 
revoliuciniam 
už tai buvo pašalinta iš gim- Jis tada sirgo ir gulėjo li- 
nazijos. Ištekėjus už Bule- goninėj. Pačią pirmą dieną 
tos ir kasdien susidurdama buvo suiriitas, ištardytas ir 
su lietuvių organizaciniais paleistas pasVeikti. Dar be- 
reikalais, ji ėmėsi šelpimo veik sergantį pasj^tinį kar- 
darbo. Tiek prieš Didįjį ka- tą aš jį buvau sutikęs Ver
ra, tiek po karo lietuviams kių miške, jis tarėsi grynam 
moksleiviams ir studentams ore kiek atsilsėsiąs. “Kaip 
gerai buvo žinomas “Žibu- manai, ar tavęs nebelies?” 

draugijos vardas. Ji paklausiau. “Visko gali bū- 
ne- ti”, — atsakė abejingai.

Trejis ’’Slapstytis sergančiam

Mes Jau Esame Luzone!
Filipinų valstybę sudaro daug—tūks

tančiai — salų ir salukių. Vienos jų ap
gyventos žmonėmis tirščiau, kitos re
čiau. Pati didžiausia ir svarbiausia — 
svarbiausia tiek karinės strategijos at
žvilgiu, tiek Filipinų socijaliu ir ekono
miniu atžvilgiu —Luzon sala. Joje stovi 
Manila, ^Filipinų sostinė-. Ji tirštai apgy
venta. Čia yra nemažai fabrikų, čia daug 
lygumų, dirbamosios žemės. Tuiįėk Lu
zon salą ir tu turėsi Filipinus.

Na, ir štai, sausio 9 d. Amerikos pajė
gos tapo iškeltos į Luzoną. Milžiniška lai
vų — karinių ir transportinių — koncen
tracija, apie 1,000 iš viso, atvežė į Lu
zoną mūsų vyrus, ginklus, šovinius ir 
visus reikalingus karui dalykus. Per tre
jetą dienų mūsų karo laivai “praskynė” 
kelią iškėlimui mūsų pajėgų. Laivų pa
trankos daužė ir daužė Luzono pakraš
čius be atvangos, naikindamos priešo į- 
sistiprinimus pakraščiuos. Po to pradėta 
iškelti mūsų pajėgos.

Šiuo žodžius rašant, sakoma, jau virš 
100,000 amerikiečių karių iškelta į Luzo-

Uruguajiečių ’Darbas” Apie Save
Mes aną dieną minėjome Laisvėje, jog 

Uruguajaus lietuvių laikraščiui “Darbui” 
praeiti} metų spalio 20 d. sukako lygiai 
devyni metai. Žengdamas į dešimtuosius 
savo gyvavimo metus, šis įdomus ir vie
nintelis su Lietuva palaikąs ryšius Pie
tų Amerikoje laikraštis išleido padidintą 
savo numerį — turiningą ir iliustruotą. 
Savo įvedamajame (kurį mes dedame su
trumpintai) redakcija šitaip byloja apie 
savo problemas:

DARBO gyvavimo yra viena žymė
tina diena. Tai jo užgimimo diena: 
spalių 20. Tokių spalio dvidešimtųjų 
jau praėjo devynios.. Kiekviena jų bu
vo garbinga ir laipsniškai garbingesnė 
metų bėgyje...

Į dešimtuosius metus įžengęs DAR
BAS jaučiasi keleriopai skirtingesnėje 
padėtyje, pegu savo prasidėjimo me
tais. Jis sustiprėjo tiek politiškai, tiek 
ir medžiaginiai. Tatai, savaime su
prantama, yra išdava'mūsų išeivijos 
kultūrinio ir politinio lygio pakilimo. 
Kitais žodžiais tariant: mūsų kolonija, 
vietoj atšalti, dvasiniai ir medžiaginiai 
atsijungti nuo savo senosios Tėvynės, 
ją labiau pamilo, jos likimu karščiau 
sielojasi, kas kartą nuoširdžiau jai iš
tiesia savo broliškąją pagalbos ranką. 
Todėl, toks laikraštis, kuris ištikimai 
visą savo amžių pašventė lietuvių tau
tos kilniesiems kovos už laisvę reika
lams, šiandieną tapo dar labiau parei
kalaujamas, dar labiau artimas ir gy
venimiškas. DARBAS šiuo metu Urug
vajaus lietuviams yra vyriausiu orga
nu...

Bet DARBAS būtinas vietos lietu
viams dar ir dėl to: jis šiandieną yra 
vienintelis visoje Pietų Amerikoj laik
raštis, kuris turi ganėtinus‘ryšius su 
Lietuvos liaudimi, su jos geriausiais 
sūnais, kurie nuolat ir plačiai suteikia* • »

tarnybą. Spauda stoja už 
tai, kad'Kongresas tuojau 
priimtų tuo reikalu įstaty
mą. . Kiek liberališkesnių 
pažiūrų “New York Post” 
primena, kad jau pernai jis 
stojo 'už tokią visuotiną 
tarnybą karo laimėjimui. 
Laikraštis sveikina naują 
prezidento išstojimą už tar
nybą. '

Komunistinių p a ž i urų 
“Daily Worker” (sausio 8 
d.) plačiai analizuoja minė
tąją Roosevelto prakalbą 
Kongresui. Laikraštis sako, 
kad su šia savo prakalba 
prezidentas dar sykį pasiro
dė protingu ir ?geru Ameri
kos žmonių vadu į pergalę 
ir taiką. “Mes pasitikime”, 
sako ’’Daily Worker”, ’’kad 
žmonės suglaus eiles prezi
dento vadovybėje pravesti 
gyveniman jojo pabrėžtus 
tikslus.”

“New York Telegram”, 
kuris pasmerkia ir prakei
kia viską, ką Rooseveltas 
pasiūlo, šį sykį siūlo Kong
resui rimtai ir greitai ap
svarstyti nacionalės karinės 
tarnybos klausimą. “Mes

> prieš 
> metus pravedė 

l“lend-lease”. Tuojau, sušau
kė kongreso vadus ir išdir
bo bendrą bilių. Tuojau bi- 
lius buvo įneštas Kongre
sai!. Tuojau buvo pravestas 
dėl biliaus viešas apklausi
nėjimas ir beveik į mėnesį 
laiko “lend-lease” tapo įsta-

rėlio” 
remdavo besimokantį, 
turtingą jaunimą.
metus išbuvusi mokytoja i bus sunku”, — pridūrė jis 
Marijampolės realinėj gim- kiek apatiškai. Po poros 
nazijoj, moksleivių rūpės- [dienų jį dar kartą suėmė ir 
čius ji gerai suprato ir nuo- sušaudė.
širdžiai atjautė. Aleksandra j Valerijoną Knyvą aš se- 
Bulotienė visą laiką buvo Iniai pažinau iš spaudos, jis 
neatskiriama rašytojos Že- juk buvo senas žurnalistas, 
maitės draugė ir globėja. Jis ilgus metus vedė “Lietu- 
Norėdama x išpopuliarinti vos Žinių” atstovybę Šiau- 
mūsų klasikę ir kitų tautų liuose, pats į jas rašinėda- 
literatūroję, ji vertė Žemai- mas. Jo straipsnių matyda- 
tės apysakas į rusų kalbą vau “Kultūroj” ir kituose 
ir spausdino jas žurnale;pažangiųjų žurnaluose, jis 
“Sovremennik”. 'pats buvo Švietimo-Kultū-

Lietuviškieji reakcionie-! ros Draugijos valdybos na
riai Bulotų nemėgo. Negalė-j rys. 1931 metais iš spaudos 
darni jų nutildyti papras- išėjo jo knyga “Nūdienės 
čiausiomis policinio perse- i šeimos tragedija”, kurioje 
kiojimo priemonėmis, ėmė 
skleisti įvairiausius prasi
manymus apie didelius Bu
lotų turtus ir apie aristo
kratiškus Bulotienės kapry- 
zus.
tauškalų tikslas buvo kom- tor Hugo “Paskutinė diena 
promituoti juos apylinkės nuteistojo mirti” ir Bulga- 
gyventojų akyse. Bet kada i 
Bulotų autoritetas nuo to ' 
nekrito, beliko viena išeitis '
— juos nužudyti. Proga pa
sitaikė. Hitlerio gaujos atė-. 
jo lietuvių žudyti, o lietu- miesto savivaldybėje, būda- 
viškieji maurai toms gau- mas tos savivaldybės tary- 
joms rinko aukas. Bulotie- bos nariu. Kaip prityrusį 
nė buvo sušaudyta drauge 'savivaldybininką 1940 mė
sų vyru. 1

Valerijonas Knyva
Audringomis 1941. VI. 24- 

26 dienomis, kada geležimis 
pakaustyti hitlerininkų ba
tai jau trypė mūsų sosti
nės gatves ir laukus, pažįs
tamųjų tarpe buvo kalba
masi, kas išvažiavo ir kas i

nagrinėjamos buržuazinės 
šeimos pakrikimo priežas
tys. Be originalių straipsnių 
ijs yra atlikęs nemaža ir 
vertimų. Atskiromis knygo-

Tų visų pramanytų mis yra išėję jo versti Vie

ir Bulga
kovo rašytos Tolstojaus, 
Lenino ir Gandžio biografi
jos.

Šalia spaudos darbo jis 
aktyviai dirbo ir Šiaulių

I tais Liaudies Vyriausybė jį 
[parsikvietė į Kauną ir pa
skyrė savivaldybių depart- 
niento direktorium. Lietuvą 
priėmus Tarybų Sąjungon, 
Valerijonas Knyva tampa 
liaudies komisaru. Už tai 
jis ir buvo sušaudytas, 

i Stambieji namų savininkai 
įgalėjo džiaugtis atkeršiję 

Tegul ir Mano Parama Eina Lietuvos Žmonėms Y:±WWaii 

. v , . . , .. Į ~ r . -• , Vytautas MontvilaDraugai: As pries kiek laiko skaičiau Laisvėje draugų į
žvingilų, mano gerų kaimynų, parašyta: “Ant visų da- i oe^° ontvilos gyveni- 
lios paėjome ir ne blogai užderėjo,” tai ir prisiuntė šim- |“as YIs;i lalk;J bavo 
tą dolerių Lietuvos žmonių pagalbai. ĮJ1S> gj?™stas buda-

„ . . . . , ,. .. . .... mas Marijampolėje pirmąTai ir mes ant visų dalios sejome ir neblogai uzdere- k , ciIRinažinn «„ “laisvo.
JO. Tai Siame laiške rasite cekj uz $101. Tasai vienas do-Į • f; kaUiimn Tn. 
lens tegul bus pabaudos uz suvėlavimą. Meldžiu perduoti•• Halvv„vn kuu,inlp 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetui, o komitetas Pa-!mirįsio politinio kalinu? lai- 
rinks dovanas, kokios dabar yra rejkahngtausios Lietu- ’dotuvgse‘ Laidotuvių daly
ves vai ams. ...... . . v. . viai kapinėse policijos buvo

Draugai, as manau, kad ir kiti mūsų kaimynai šitoje 'apSUptį ir imti mušti ir a- 
apylinkėje (Plainfield, Danielson ir Brooklyn, Conn.) pa- 're§tuoti. Marijampolėj dėl 
seks draugus žvingilus, ba šiemet visiems neblogai užde- to tikras sąmyšis, prie 
reJ0* * ■ kurio aktyviai buvo prisidė-

ANTHONY WOLLOW jję įr moksleiviai. Montvila 
Danielson, Conn. su jotais buvo areštuotas.

■ Pašalintas iš mokyklos, per
isi kėlė į Kėdainių mokytojų 
'seminariją, vėliau į Kauną 
universitetan studijuoti. 
Kaip poetas pirmą kartą de
biutavo U928 metais, išleis
damas tragikomišką poemą 
“Gimnazistė ir poetą s.” 
Daug jo eilėraščių tilpo 
’’Aušrinėj”, ’’Kultūroj” ir 
kituose žurnaluosę1. 1930 m. 
dar kartą areštuojamas ir 
karo lauko teismo nuteisia- 

I mas už politinį veikimą ke- * 
leris metus kalėti.

Išėjus iš kalėjimo kokio 
nors inteligentinio darbo, 
žinoma, negalėjo gauti. Tad

(Tąsa 5-me pusi.)

dentas turi darbuotis ir da
bar, teigia šis įtakingas 
dienraštis, dėl įvedimo na- 
cionalės karinės tarnybos.

žinių apie tai, kaip išvaduota Lietuva 
nuo barbarų vokiečių jungo, su didžiau
siu entuziazmu stoja atstatyti savo su
niokotą kraštą....

Šiandien dirbame kitokioj nuotai
koj ir kitokiose aplinkybėse. Savo aki
mis matome didžias perspektyvas nau
jai atgimstančio pasaulio susitvarky
me. Žiaurusis karas prieš žmonijos 
amžinuosius priešus — kryžiuočių pa
likuonis — randasi išvakarėse galutino 
laimėjimo. Mūsų broliai, pagalba Rau
donosios Armijos karžygiu, atgavo 
laisvę savo gimtajam kraštui ir vėl 
statosi, kartu su broliškomis Tarybų 
Sąjungos tautomis, socialistinį, teisų 
gyvenimą. Viso pasaulio didžioji lietu
vių dalis su beribiu džiaugsmu didžiuo
jasi, kad, pagaliau/ ir jie turi savo Tė-

vynę — savo laisvą Tėvynę!
Tokia padėtis, aišku, mums įpareigo

ja naujas užduotis. Ypatingai tas lie
čia spauda, organizacijas. Sprendžia
mam mūšiui laimėti, pribaigti sužvėrė
jusius hitlerininkus jų pačių lindynėje, 
pareikalaus didesnio kraujo pralieji
mo, stambesnių aukų. Pasiekti visiško 
triumfo ir, vėliau, atsistatyti iš po 
griuvėsių, kiekvieną demokratą ir pat
riotą verčia su atsidavimu aukotis ir 
visiems prisidėti, kad užtikrinus švie
sią ir laimingą ateitį visame pasauly
je...

Nesustokime ties atsiektais vaisiais! 
Pirmyn už DARBO išleidimą didesniu 
ir su padidintu tiražu! Dirbkime taip, 
kad dešimties metų sukaktį minėtume 
su daug žymesniais laimėjimais!
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KOSTAS KORSAKAS.

Simanas Daukantas Prieš V etiš
kuosius Grobikus

(Pabaiga)
“... Kalavijonys norėjo per 
Žemaičius persigrūsti ir su 
kryžeiviais susinerti, bet 
radę tenai nepergalimus, 
degino ir teriojo, o nutver
tuosius kūdikius ir mote
riškąsias būriais varė, it 
gyvulius, į vergus, vilda
miesi tuomi išnaikinsią lig 
paskuoje ir į jų vietą vo
kiečius įveisią, bet žemaičiai 
ir tuomi nenusigando. Kas 
dar stebuklingesniu yra, 
patys savo namus, kurie 
kame buvo beužsilikę, ėmė 
deginti ir visą savo butą į 
plėnį leisti, labybą ir žmo-

bes — sako S. Daukantas, 
— vieni perkrikštai turėjo 
kentėti, nes vokiečiai praša
liečiai, naujokai, gyvenan
tieji miestuose ir pilyse, 
i buvo liuosi nuo visokių mo- 
kesnių, kai tuo tarpu per
krikštai ne vien visus mo
kesnius mokėjo, bet turėjo 
•lygiai su kryžeiviais į visas 
kares traukti: kai tik ko
mendantas pilies įsakė, 
tuoj gyventojai tos apygar
dos turėjo su juomi į karę 

, traukti, visą savo turtą ir 
gyvybę neteisingoms ka
rėms apieravoti ir kariauti 
su nekaltais žmonėmis, sa-

kiečiams perkrikštus už 
nuokartas savo tautos ir 
zdraicas savo tėvynės turė
jo.” (276 psl.)

nas su vaikais išdangino į vo vientaučiais, savo liuo- 
girias ir versmes ir tenai sybę ginančiais, dėl to vien, 
medžiais žvėrių širtuose; jog vokiečiai pakajaus (tai- 
aptaškavo, upes, ežerus, jei kos) nenorėjo daryti.” (442- 
tie juos galėjo nuo kruvinų'43 psl.)
neprietelių ginti, pradėjo. Negana to, vokiečiai ypač 
tvenkti ;_tuojau upeliai upė- stengėsi kiršinti lietuvius 
mis, prūdai ežerais tapo, Į tarpusavyje, vieną jų gimi- 
vietomis pačios girios van- nę pykinti su kita ir naudo- 
denimis apteko; kelius per us įų tarpusavinių lietu- 
girias medžiais užlaide, o vjų kivirčų, kaip tai dauge- 
per laukus grovius perkasė iyje vietų įspėdamas nuro- 
taip, jog norėdamas kelei- do S. Daukantas: Tos ka-
vis 3 ar 4 trukius pereiti, r§s aiškiai rodo kiekvienam, 
turėjo tris, keturias dienas jOg vokiečiai visaip rengė 
trukti. Velydamiesi žemai- lietuvius su lietuviais rie- 
čiai toje rūsčioje dienoje ge- dinti ir bardinti, tai yra 
riau bendrauti su žvėrimis,-:perkrikštais netikėlius 
ne kaip su krikščioniais vo-■ siundinti, idant, pirma pa- 
kiečiais: taigi tose pačiose tiems tarp savęs išsipiovus, 

paskui vokiečiams lengva 
būtų nuvargusius abiejus 
nuvergti.” (182 psl.)

Nesitikindami prievarta 
ir smurtu, vokiečiai taip

balose ir versmėse žmonos 
su kūdikiais virkinosi, ku
riose pirma meškos su meš- 
kučiais, vilkės su vilkučiais 
kukėsi. Šiandien dar tos šu
linės, tos tvankos, apaugu
sios nurumbėjusiais me
džiais, neišžengiamose gi
riose randamos, dinkterėja 
į širdį alvienam durnojan- 
čiam, jog kuomet tenai tu
rėjo būti baisi ermyderė, 
jog žmogus tokius stebu
klus savo aitroje išdarė, o 

'tarlė, šiandien dar mina- 
. 'ma, tai patvirtina: 
“Kur bedingsi, sako, liue
sas begyvensi lab ir po ke
ru.” (318 psl.)

Šis S. Daukanto duoda
mas senovės žemaičių gyni
mosi taktikos aprašymas 
šiandien gali būti naudin
gas nebe vien savo idėjine 
puse. Iš jo galime pasimo
kyti, kokiu būdu ir ramūs 
krašto gyventojai, ne tik 
kariai, gali gintis nuo prie
šo antpuolio, visomis gali
momis priemonėmis truk
dydami jo grobiamajam 
žygiui. •

Ar bereikia ypatingai 
pabrėžti, kad iš visų prie
monių, kurias S. Daukan
tas nurodo savo “Istorijo
je” kaip būtinas tautos lai
svei ginti, jis pirmoj vietoj 
stato tautos vienybę, darnų 
tautinių jėgų panaudojimą 
kovoje su priešu. Vokiečiai 
jau iš seno yra pratę savo 
groboniškų planų vykdy
mui panaudoti pačias gro
biamąsias ir vergiamąsias

pat stengėsi surasti lietu
vių tarpe išdavikų, kurie 
jiems padėtų vergti ir plėš
ti savo tautiečiu^: “Bet ir 
tuomi, dar kryžeiviai neka- 
kinosi, kurie matydami lie
tuvių ir žemaičių dauges- 
niai esant ne kaip vokiečių, 
kraupavo, idant jie kuomet 
sutarimą padarę jų neiš
tremtų, todėl rankiojo tarp 
pačių perkrikštų nedorus ir 
bedievius žmones, kurie 
svetimu vargu ir kruvino
mis ašaromis norėdami 
praturtėti, ne vien savo 
brolių tokiose nelaimėse ne- 
gailėjosi ir nešelpė, bet at
kakliai visas jų dūmas ir 
žingsnius saugojo, kuriuos 
kryžeiviams apreikšdami 
įdavinėjo ir tuomi jiems 
gerinosi, kurie nuo teisingų 
ūkininkų, norinčių dar 
liuosais lietuviais ir žemai
čiais vadintis, valsčiaus at
imdami, tokiems zdraicoms 
nors ne visus dovanojo, 
daugesniai vienok sau pa
likdami ir liepdami jiems 
visuomet žvalgytis ir kas 
kame tikosi kryžeiviams 
apreikšti.” (477 psl.) \

Matome, su kokia panie
ka ir pasmerkimu S. Dau
kantas mini tuos tautos iš
davikus, pažymėdamas, kad 
senovės lietuviai “klausan
čius ir vergaujančius vo

Tačiau kaip deginantį 
prakeikimą jis sviedžia pil
nus neapykantos žodžius į 
veidą visiems tautos išdavi
kams, kalbėdamas apie su
daliju kunigaikštį Kante- 
girdį, kuris gėdingai buvo 
parsidavęs vokiečiams: 
“Taip zdraica, išsižadėjęs 
tikybos ir liuosybės savo 
bočių prabočių, savo apsiė
jimų, pasiėmė vergauti sa
vo kruvinam neprieteliui, 
tam, kursai jo tėvus nuga
lavo ir liuosybę išplėšė, jo 
tautą apvergė, kalbą ap
juokė ir valsčiais apsisavi- 
no. Vienok to jam vis ne
gaila buvo. Kokios bereikia 
baisesnės nedorybės šiame 
pasaulyje, kaip būti zdrai
ca savo tėvynės, regėti sa
vo brolius ir jų nesigailėti? 
Tokį žmogų aiškiai galima 
vadinti nuokartu (išgama) 
žmogaus giminės.” (418 p.)

Šie S. Daukanto žodžiai 
ir praslinkus šimtam metų 
pasiekia, tartum neatšau
kiamas pasmerkimas, tau
tos išdavikus senovėje. Jais 
taip pat ateityje, tartum 
neišdildomu prakeikimo 
ženklu, bus žymimi visi, 
kurie šiandien hitlerininkų 
pavergtoje Lietuvoje nuėjo 
tarnauti savo tautos bude
liams. Mūsų žymusis isto
rikas jau prieš šimtą' metų 
parašė šiandieniniams tau
tos išdavikams savo rūstųjį 
sprendimą.

rikų šiandien vėl atgaivina 
mumyse tą gilią tradicinę 
jungtį su praeitimi, kuri, 
lyg naujai atsivėrusi žaiz
da, užlieja mūsų širdis per 
amžius vokiečių lietuviams 
padarytų skriaudų prisimi
nimais Lietuvių tautos są
skaitos su vokiškaisiais gro
bikais yra tokios pat senos, 
kaip mūsų tautos istorija. 
Ir apie tai su nepaprastu 
įtikinimu mums šiandien 
kalba S. Daukantas, savo 
raštuose neužginčijamai 
parodydamas, kad jau nuo 
senų senovės vokiečių tiks
las buvo: lietuvių tautą vi
siškai išnaikinti, o Lietuvos 
žemes kolonizuoti. Šio tiks
lo vokiečiai visada siekė ne
siskaitydami su jokiomis 
priemonėmis, vartodami ir 
kruviną smurtą, ir veid- 
mainingiausią klastą. Bai
sioji dabartis rodo, kad vo
kiškieji grobikai nieko ne
atsisakė. iš savo preities 
metodų, o tik dar labiau 
juos subarbarino ir sužvėri- 
no.* Visa savo, kaip istoriko, 
patirtimi S. Daukantas pa
tvirtina tą mintį, jog lietu
vių tautai' kaip senovėje, 
taip ir šiandien tėra tik 
viena gyvybinė išeitis — 
ryžtinga, bekompromisinė 
žūtbūtinė kova su vokiš
kaisiais grobikais. J okių 
kitų santykių per visą savo 
istoriją lietuvių tauta ne
turėjo su vokiečiais ir ne
gali turėti. Štai kodėl S. 
Daukantas su tokiu pasi
piktinimu ir rūstumu smer
kia tautos išdavikus, parsi
davusius ir nuėjusius talki
ninkauti vokiečiams. Tai 
lietuvių tautos duobkasiai, 
kuriems mūsų žymusis is
torikas neranda jokio pa
teisinimo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Lietuviškieji Meno Ansambliai 

Atvyko i Vilnią

tautas. Kaip šiandien tai 
smurtu ir prievarta vykdo 
hitlerininkai, taip senovėje 
tai vykdė teutonų riteriai.

S. Daukantas su nesle
piamu pasipiktinimu nuplė
šia kaukę nuo šių per am
žius įsisenėjusių vokiečių 
groboniškos politikos meto
dų. Jis istoriniais faktais 
parodo, kad ir senovėje vo
kiečiai neretai stengėsi ko
voti prieš lietuvius pačių 
lietuvių jėgomis. Užkariau
tų sričių lietuviai turėjo ne 
tik visas nuolatinių karų 
vedimo išlaidas padengti, 
bet ir patys buvo kryžiuo
čių varu varomi eiti savo 
brolius vergti: “Visas ne
laimes tų karų ir sunkeny-

Mes sąmoningai leidome 
kiek galima daugiau kalbė
ti pačiam S. Daukantui, 
kad neliktų jokios abejo
nės, jog žymusis mūsų is
torikas visą savo gyvenimą 
Vokiškuosius grobikus laikė 
didžiausiais lietuvių tautos 

i priešais. Visiškai nereikia 
jokių ypatingų sugretini
mų ir nurodymų, kad leng
vai pamatytume, jog dau
gelis S. Daukanto žodžių, 
kuriuos jis taiko kryžiuočių 
darbams, pilnai tinka da
bartiniams hitlerininkams, 
tartum tie žodžiai jo būtų 
pasakyti šiandien. Tai su
teikia S. Daukanto istori
niam palikimui nepaprasto 
idėjinio aktualumo. Vis- 
vien, kaip mes bevertintu
me S. Daukanto istorinius 
veikalus moksliniu požiū
riu, jų neišsenkamaš patri
otizmas, jų gili, deginanti 
neapykanta vokiškiesiems 
grobikams įgalina- mus 
šiandien S. Daukanto var
dą iškelti kaip kovos vėlia
vą, telkiančią visus lietu
vius žūtbūtinėn kovon 
prieš amžinuosius savo tau
tos priešus. S. Daukantas 
stipriau negu bet kuris ki
tas mūsų rašytojų ir i'sto-

Adatos amatų darbininkai atžymi pasirodymą kny
gos “Bread Upon the Waters,” kurioje nušviečiama tos 
pramonės istorija. Knygą parašė buvusi Ladies Gar
ment Workers unijos narė Rose Pesotta.

Atidengdamas vokiečių, 
kaip didžiausiųjų lietuvių 
tautos priešų, kruvinąjį, 
per amžius nesikeičiantį 
veidą ir šurpulingais vaiz
dais parodęs kryžiuočių pa
darytąsias senovės lietu
viams skriaudas, S. Dau
kantas su žavinčiu užside
gimu iškelia lietuvių did
vyriškumą beginant savo 
šalies laisvę. Pilni įkvėpimo 
ir romantinio patoso S. 
Daukanto žodžiai apie lais
vės meilę mus vėl uždega 
pasiryžimu. S. Daukantas 
šiandien pasirodo prieš 
mus kaip tas senovinis ko
vos šauklys, kurio sunkus 
žemaitiškas žodis skamba 
su nepaprasta jėga. Prie
šams ji yra smogianti ir 
triuškinanti, mums — gai
vinanti ir stiprinanti.

Iškeldamas tėvynės meilę 
ir tautos vienybę, kaip du 
tvirčiausius ramsčius, ku
riais visą laiką rėmėsi lie
tuviai rsavo ilgaamžėje ko
voje su (vokiškaisiais grobi
kais, 8/ Daukantas visada 
rodo /lietuvius' net ir sun
kiausiais tos kovos momen
tais nepraradusius pergalės 
vilties. Šis jo ’drąsinantis, 
pilnas pasitikėjimo optimi
zmas, paremtas visa didžią
ja lietuvių tautos praeiti
mi, šiandien vėl nušvinta 
mums galutinio laimėjimo 
spinduliais. Ir jų šviesoje 
skaitome, tartum granite 
iškaltus, S. Daukanto žo
džius, pasakytus apie seno
vės lietuvius ir žemaičius, 
tačiau savo giliąja prasme 
tartum taikytus dabarčiai:

“Lietuvis ir žemaitis, nors 
tokiomis nelaimėmis gniau
žiamu, vienok nenusigan
do, nes su kardu * keldamu 
ir guldamu, tarė saviep: 
“Diena mano amžius mano, 
šiandien liuosas ir nuogas- 
tas esu mano kruviniems 
neprieteliams, rytoj mirštu 
juos graudindamas ir ant 
jų kapų vėl liuosas begyve
nu.”

š. m. rugsėjo 9-ji yra įžymi 
.diena Lietuvos TSR Valstybi
niams Meno Ansambliams. Tą 
vi ieną lietuviškieji meno an
sambliai, susikūrę Tėvynės ka
ro metu Tarybų Sąjungos gilu
moje ir jau spėję supažindinti 
plačias tarybinių klausytojų 
mases su lietuviška daina ir 
muzika, atvyko į išvaduotąją- 
Tarybų Lietuvos sostinę Vilnių. 
‘ Tai buvo nepaprastas trau
kinys. Per plačius laukus ir 
miškus, pro miestus ir kaimus 
riedėjo vagonai, iš kurių sklido 
dainų ir muzikos garsai. An
samblių dalyviai, grįždami į 
tėvynę buvo nepaprastai pa
kilios nuotaikos pagauti, ir to
dėl savaime veržėsi iš širdies 
tėvynės dainų, garsai. Ypač ga
lingai suskambėjo choristų dai
na, kai tolumoje pasirodė Ge
dimino kalnas.

Tai buvo nepaprasta kelio
nė. Kiekvienas ansamblių na
rys lyg darė savotišką ataskai
tą, ką jis atsiveža su savimi į 
Lietuvą, ką jis nuveikė per 
tuos karo metus. Ir reikia pa
sakyti, kad tikrai ne tuščio
mis rankomis parvažiavo Lie
tuvon ansambliečiai. Sunkiomis 
karo dienomis Tarybų Sąjun
goje buvo sudarytos visos sąly
gos lietuviškam menui pasiro
dyti. Ir per Maskvos gastroles, 
ir per gausius koncertus Urale, 
Donbase, visoje eilėje šalies j 
ęentrų lietuviškos dainos įgijo . 
nepaprasto populiarumo, ir ne1! 
be reikalo visasąjunginis radi- . 
jas taip dažnai duoda dabar j 
lietuviškų ansamblių dainų už- | 
rašus ištisais koncertais. |

Bet darydami tą savotišką į 
“sąžinės perkratymą,” ansam- į 
bliečiai stebėjo besirutuliuo- Į 
jaučius prieš jų akis vaizdus. į 
Jau pravažiuota puiki gražuo- į 
lė Maskva, didvyriškoji mūsų į 
didžiosios šalies sostinė, jau Į 
prasidėjo Baltarusijos laukai, Į 
kur dar taip neseniai virė j 
smarkūs mūšiai, kuriuose buvo j 
nulemtas ir Lietuvos išvadavi- Į 
mas. žemė išrausta bombomis j 
ir sviediniais; matyti galingų
jų Raudonosios Armijos smū
gių pralaužtos vokiečių gyny
bos juostos,- bet klaikiausią

įspūdį palieka besitraukusių 
okupantų žvėriškai nuteriota 
tarybinė žemė — ištisai sude
ginti kaimai, sugriauti ir su
naikinti miestai.

Juo toliau važiuojame, juo 
daugiau susitinkame žmonių 
su partizanų juostelėmis ant 
kepurių, su partizanų meda
liais. Yra ir visai jaunų nar
siųjų liaudies keršytojų, yra ir 
senyvų kovotojų prieš plėš
riuosius okupantus. Minsko 
stotyje grožėjomės kokių 70- 
ties motų seniu su Lenino ordi
nu ir partizano medaliu ant 
krūtinės.

Stotyse gyventojai mums pa
sakoja apie vokiškosios okupa
cijos pragarą. Nemaža sutin
kame žmonių, grįžtančių iš 
naujai išvaduotų sričių. Jie bu
vo okupantų išvaryti iš savo 
gimtųjų vietų į vakarus. Be 
laiko pasenusi moteris pasako
ja, kaip jos vaikai mirė vokie
čių, nukankinti, kaip hitleri
ninkai užkasinėjo gyvus žmo
nes į žemę.

Tikrą entuziazmo bangą su
kėlė susitikimas su vykstan-; 
čiais į lietuviškus Raudonosios!

Armijos dalinius vyrais. Vie
nas ansamblietis susirado jų 
tarpe savo tikrą brolį, kiti kai
mynus ir tolimesnius giminai
čius, kurie painformavo apie 
sunkų Lietuvos žmonių likimą 
okupacijos metu. Ir tos žinios 
dar labiau sustiprino pasiryži
mą dirbti, nesigailint jėgų, at
sikuriančios Lietuvos menui. 
Ansambliečiai palinkėjo žva
liems ir puikiai nusiteikusiems 
vyrams būti pavyzdingais ka
riais — Tarybų Lietuvos gynė
jais ir pasižadėjo netrukus 
juos aplankyti su koncertais.

Pagaliau Tarybų Lietuvos 
sostinė. Iš vagono į vagoną 
skrenda šūkis — Padainuoki
me Vilniaus garbei!

Ir taip įvažiavo į Vilnių lie
tuviškieji ansambliai — su 
smarkiai plakančia šerdimi, su 
skambia lietuviška daina, ku
rią jie netrukus dainuos išva- 

' duotiems Tarybų Lietuvos 
miestams ir kaimams. »

J. Budreika.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATER1

BUY WAR BONDS

CLEVELAND, OHIO

LIETUVIU MUMIS KONCERTAS
Dienraščio Vilnies Naudai

Sekmadienį, Sausio 14 January
WHITE EAGLE HALL

8315 Kosciusko Ave.
Durys Atdaros 4 Vai. Dieną. Pradžia 5:3p v. v.

Programoj Dalyvaus: Violet Cypas, Eleanor Stefanko, 
Julius Krasnitskas—Solistai.

Trys Chorai: gerai žinomas Lyros Merginų Choras, vad.
Aldonos Wilkelienes, Lietuvių Moterų Choras, vad. Mrs. 

Mason ir Rusų Didžiulis Choras.

TURĖSIME UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ 
ŠOKIAI ĖRIE GEROS ORKESTROS

Įžanga 45c (su taksais)
Visus Kviečia Dalyvauti

Lietuvių Bendras Komitetas.

KONCERTAS
| RENGIA L.D.S. 7 KP. IR L.L.D. 43 KUOPA

| Sekmadienį, Sausio 14 Jan. Pradžia 6 v. v.
| LIETUVIŲ PROGRESYVIŲ KLIUBO SALĖJE

325~EC MARKET ST., WILKES-BARRE, PA.

IGNAS KUBILIŪNAS STASYS KUZMICKAS VINCAS VALUKAS

I
! Gerbiamieji! Kvį^čianle dalyvauti šiame koncerte, išgirsite puikią programą. Pirmą sy- 
! kį mūsų kolonijoj pasirodys dainininkas-komikas IGNAS KUBILIŪNAS, iš So. Boston 
’ (Dorchester), Mass., kuris visuomet gražiai palinksmina publiką su komiškomis daino

mis. Dalyvaus ir .kiti gabūs dainininkai kaip tai: , h

STASYS IR VIOLET KUZMICKAI, iš Shenandoah’rio; J. IVANAUSKAITĖ, iš Ashley. 
Vietiniai: V. ’ VALUKAS, solistas; LYROS CHORO, KVARTETAS, susidedantis iš 
V. Grigaitis, A. Grigaitiene, M. Kaspariutė ir J. Surdokas. Akompanistė Aldona Schmit.

Piano Duetas—ALDONA GRIGAITIS ir ARLENE GRIGAIČIUTĖ. Taipgi Dalyvaus 
JAUNUOLIŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ.

PO KONCERTO GROS GERA MUZIKA
TURĖSIME SKANIŲ UŽKANDŽIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Įžanga 55 Centai Užkviecia Visus Komisija.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
Lietuva Pasiekė Laisvę

Naminis Frontas labai glaudi paralelė tarp ka
ro bonų pardavinėjimo ir spau
dos parėmimo.

(Tąsa)
Po to prasidėjo tankų ir pėstininkų 

ataka. Kovūnai, kurie šiame ofensyve 
jau atliko 400 kilometrų kelionę, bevaly
dami priešų laukan, kurie išlaisvino Or
šą, Mogilevų, Bobruiskų, Minską, Vilnių 
ėjo laisvinti Suvalkiją ir Kauną, grūdo 
priešą atgal, iš kur jis atėjo. »

Mūšis buvo žiaurus, Raudonoji Armija 
taip sugabiai veikė, kad visi jos skyriai 
ir daliniai buvo savo vietoj, kaip galingi 
bombininkai ir atakų lėktuvai, taip' ka- 
nuolės ir tankai, raiteliai ir pėstininkai.

— Nukreipkite patrankų ugnį j deši
nę! [ dešinę nuo gelžkelio! — buvo ko-1 
manda.

Ugnis ir dūmai, trenksmas ir braškėji
mas pasigirdo dešinėje.

Vokiečiai buvo sutraukę galingas jė
gas šioj srityj, bet Raudonoji Armija su
malė jas ir grūdo atgal. Ir priešo linija 
į pietus nuo Alytaus buvo sulaužyta ant 
110 kilometrų ilgio. Raudonosios Armi
jos daliniai nuėjo 25 mylias pirmyn į vie
ną dieną ir išlaisvino 300 apgyventų vie
tų. .

KAS LIKO Iš MARIJAMPOLĖS?
Ant kiek Marijampolė buvo nacių su

naikinta laike jų užpuolimo, gali spręsti 
iš kapitono Zacharovo sekamo aprašy
mo, kurį jis pateikė po miesto išlaisvini
mo ir pasikalbėjimo su gyventojais:

“Baisu ir atsiminti pirmas vokiečių oku
pacijos dienas Marijampolėj,” pareiškė 
Jonas Stankevičius, brigados vadas cuk
raus fabrike. “Bet jeigu jūs norite ži
noti viską, aš papasakosiu, kaip buvo...

“1941 metų birželio 22, 9 valandą ryto, 
vokiečiai pradėjo bombarduoti miestą. 
Pirmu sykiu puolė 48 vokiečių orlaiviai, 
o antru— 32. Tuo metu miesto pakraš
čiuose buvo pilna pabėgėlių, kurie bėgo 
į rytus, kad pabėgus nuo rudosios plė- 
gos. Tai ant šitų pabėgėlių vokiečiai mė
tė savo mirtį nešančius krovinius.

“Vytauto gatvė, didžiausia miestelyje, 
taipgi artimosios Gedimino, Kudirkos, 
Vaičaičio ir Petro Armino gatvės tuo- 
jaus buvo paverstos griuvėsiais.

“Vokiečiai neleido net mirusiems ilsė
tis ramiai. Mūsų miestelis turėjo dvejas 
kapines ir abejos buvo išbombarduotos 
ir lavonai išversti iš kapų.

“Vokiečiai pasiekė Marijampolę vaka
re, bet į miestą įėjo tiktai ryte. Jie me
tėsi ant miesto, kaip alkani šakalai. Pir
miausia sulėkė motorciklistai, kurie tuo- 
jaus puolėsi į krautuves ir grobėsi viską, 
ką tik galėjo panešti, o kas liko, tai degi
no.

”Jie degino Marijampolę ir plėšė ją 
per tris dienas; visą laiką jie šūkavo 
laukiniais balsais ir dainavo kimšdami 
savo maišus. Vėliau, kada pavargo be
plėšdami, pradėjo žvejoti žmones: sovie
tinius tarnautojus ir visus tuos, kurie 
turėjo nors mažiausius ryšius su sovieti
niais autoritetais. Jie sugriebė 38 asme
nis, įskaitant ir Kazį Tetenį, unijos narį, 
ir Šmulkštį, vyriausybės tarnautoją. Bir
želio 24 dieną jie visi buvo sušaudyti.”

Tai taip hitlerininkai naikino Mari
jampolės žmones 1941 metais. Baisiai jie 
kankino ir žudė paskui tris metus ten 
viešpataudami ir bėgdami iš miesto iš- 
naujo plėšė, žudė ir degino namus.

Dabar jau laisva Marijampolė, Kalva
rija, Vilkaviškis ir Virbalis. Raudonoji 
Armija išgujo priešą iš savo žemės ir 
skina sau kelią į Berlyną. Liudas Gira, 
lietuvių tautos mylimas poetas dainuo
ja:

Ten, kur Dusia, mūs ežerų gražuolė, 
Kur šešupėlė žaliomis pakrantėm, 
Džiaugsmu nųn švyti gėlės, žvilga žolės, 
Žmonėm ir gamtai ten išaušo šventė.

Tėvynės mūs mhžoji Ukraina, 
Kviečių žemelė, kraštas suvalkiečių, 
Vėl vėliavų aguonomis dabinas, 
Vėl žmonės ten — laisvos šalies piliečiai.
Nuo Nemuno atėjo atskubėjo 
Vaduotojų pulkaį, ilgai lauktieji. 
Laisvai vėl skrieja mintys, kaip ir vėjai.
Sveiki, kariai, padarę kelią didį, 
Jus Lietuvos palaiminimai lydi. 
Drebėk, Berlyne, juos rytoj išvydęs.

Taupymo Darbas Dar Toli 
Gražu Nebaigtas

K WASHINGTONAS. —. Ka
ro Informacijos Įstaigos pra
nešimu, nors Amerikos gyven
tojai ir labai reikšmingai pri
sidėjo pie karo pastangų, pa
skirdami karo gamybai nenau
dojamus namų reikmenis,' bet, 
mažiausiai, keturių vajų už
davinys dar toli gražu nėra 
baigtas.

Karo Gamybos Vadybos 
nuomone, iš devynių valdžios 
paskelbtų vajų — popierio, 
riebalų, cino,-geležies ir plie
no atmatų (scrap), alumini- 
jaus, kojinių, gumos, senų rū
bų ir skudurų — tik du tėra 
visomis išgalėmis tęstini atei
tyje. O tai yra cino ir popie
rio vajai, kurių reikalingumas 
tikriausiai nesumažės bent iki 
pasieksime pergalę Europos 
žemyne. Panaudoti riebalai, 
nors dar ir tebėra reikalingi ir 
bus reikalingi pe ištisus 1945 
metus, dabartiniu metu įplau
kia reguliariai ir pakankama
me kiekyje. Vadyba įspėja, 
kad sumažinus riebalų prista
tymą, jų, trūkumas vėl gali pa
sireikšti. Skudurų rinkimas bus 
tęsiama iki jie nebebus reika
lingi karo tikslams.

Nustatytos Alyvų Aliejui Kai
nos Doleriais ir Centais

WASHINGTONAS. — Kai
rių, Reguliavimo Įstaiga prane
ša, kad gamintojo ir įpakuo
tojo pagrindais nustatytos kai
nos namų gamybos ir impor
tuotam alyvų aliejui doleriais 
ir centais. New Yorke, Chika- 
goje ir San Francisko aukš
čiausios “retail” kainos namų 
gamybos alyvų aliejui bus 
šios: 34 centai už keturių un
cijų in<}ą, 64 centai už aštuo- 
nių uncijų indą ir vienas dole
ris su 29 centais už “pint” in
dą, v

Sustabdomas Spausdinamojo 
Popierio Kiekio Mažinimas.

WASHINGTONAS. — Ka
ro Gamybos Vadyba pareiškė 
magazinų ir peri jodinės spau
dos pramonės patariamajam 
komitetui, kad nors ir laukia
ma spausdinamojo popierio 
trūkumo 1945 metų pirmojo 
ketvirčio metu, spaustuvinin
kams ir leidėjams vistiek bus 
išduotas tas pats popierio kie
kis. OWL

(Bus daugiau)

Tik Pusė Pažadėtųjų Padangų 
(Tajerių) Prekybiniams 

Vežimams
WASHINGTONAS. — Pulk. 

J. Monroe Johnson, Apsigyni
mo Transportacijbs Įstaigos di
rektorius, praneša, kad iš vi
so ko manyti, jog 1945 metų 
pirmojo ketvirčio metu preky
binių motorinių vežimų varto
tojams bus išduota tik pusė 
nustatytų padangų kiekio. 
Toks sumažiniiūas įvyko ry
šium su labai dideliu pareika
lavimu 
mūšių 
miams, 
karinės 
maras,

padangų kariškiems
Vežimams, sunkveži- 

džypsains ir kitiems 
transportacijos įrengi-

Pagiriama Spauda Už Karo 
Paskolos Parėmimą

WASHINGTONAS. — Pami
nėdamas šeštosios Karo Pa
skolos Vajaus progresą, Ted 
R. Gamble, Iždo Departmen- 
to Karo Finansų Skyriaus di
rektorius, pasakė: “Atsižvel
giant į visus sunkumus, kurie 
šiandien yra užgulę mūsų 
spaudą, jos parama šeštajai 
Karo Paskolai buvo nepapras
tai didelė. Nepaisydama po
pierio trūkumo ir kitų operavi- 
mo apsunkinimų, spauda mie
lai aukojo brangų popierį ir 
vietą taip svarbios idėjos skel
bimui. Toks Amerikos spau
dos pasišventimas labai daug! 
prisidėjo prie tikslo pasieki
mo.” T. R. Gamble dar pa
žymėjo, kad visoje šalyje yra

Atšaukta 180 Suvažiavimų
WASHINGTONAS. — Ap

sigynimo Transportacijos Įstai
gai pageidaujant, karo meto 
transportacijos palengvinimo 
labui pereitų metų laikotarpy
je atšaukta net 180 įvairių or
ganizacijų suvažiavimų.

Padangų Gamybai Reikia 
Darbininkų

WASHINGTONAS. — Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, prane
ša, kad ypatingos svarbos ka
riškų padangų (tajerių) gamy
bai skubiai reikalinga apie 2,- 
300 darbininkų. Gamybai besi
plečiant, ateinančių kelių mė
nesių bėgyje bus reikalinga 
priedų dar bent 8,5Q0 darbi
ninkų. OWI.

GAUKITE EXTRA
RAUDONŲJŲ PUNKTU!

Taupykite Atliekamus Riebalus 
Savo Šaliai!

Vis taupykite visus panaudotus virtuvės riebalus.

Jie labai reikalingi jūsų šaliai... kaipo dalis me
džiagų dirbti vaistams, parašiutams, dirbtinei gu
mai, amunicijai, maliavoms ir muilui kariniams ir 
civiliams reikalams.

Taigi tęskite gerą darbą. Taupykite kiekvieną gali
mą panaudotų riebalų lašą. Atsiminkite, už kiek
vieną pristatytą svarą jūs gaunate 2 racionavimo 
punktus! *

Taupykite Panaudotus Riebalus- 
Kovos Frontui

Užgyrė OPA ir WFA. Apmokėjo Pramonė.

Shenandoah, Pa.
Vėl Gražiai Pasidarbavom dėl 

Lietuvos Žmonių
Shenandorio apylinkės Lie

tuvai Pagalbos skyrius pabai
gė antrą rinkliavą drabužių ir 
čeverykų.

Surinkta daug gerų drabu
žių ir pasiųsta į Centrą. Nors 
šitą sykį buvo daug sunkiau 
rinkti, mat, mūsų kunigėliai 
rinko dėl savo skyriaus, bet 
mes vis tiek atlikome savo dar
bą.

Mahanoy City gerai pasidar
bavo S. Kuzmickas su keliom 
draugėm, pristatė daug gerų 
drabužių.

Girardville, Pa., draugas A. 
Dambauskas surinko ir atve
žė daug gerų drabužių.

Shaft, Pa., draugai G. Pau- 
liukonis ir M. Vailionis — dar
bavosi.

Frackville, Pa., draugas A. 
Zalenka, Hazeltono ir Zion

Grove, draugai Kvalkauckaiį 
surinko ir atvežė drabužių.

Shenandoryj daugiausia pa-j 
sidarbavo Franas čižauckas. į 
Jis visus baksus sutaisė ir su-1 
pakavo. Dirbo kožną dieną! 
centre V. Surdokas, P. Valen
tą, J. Dereškevičius ir V. Mau
rukas. Išvežinėjo drabužius 
K. Naravas ir S. Kuzmickas.

Vardai Aukotojų
Mrs. Ray Casper, Petronėlė 

Ruslevičiutė, Pranas čižauc
kas, John Manilik, Thom. Ku
taitis, Vincas Noruša, Martin 
Bernatonis, Anthony Grigas, 
Mike Ungus, A. Lakickas, Mi
ke Masinko, Peter Brazinsky, 
Beatrice Bernatowicz, A. Ze- 
lenka, S. Kuržinskas, K. Apo- 
nikas, S. Molušienė, Pranas 
Gurklys, Violet Kuzmickas, 
d r. J. J. Austrą, Kajatas Rut- 
kauckas, Povilas Kvalkauckas, 
Juozas Mardosa, Charles Shlo- 
mas, Vincas Bankiet, Frances 
Pikunas, Eleanor Matuza, Emi
lia Matuza, Mrs. Charles

v

VILNIES

KALENDORIUS
1945 METŲ

Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iŠ Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsirakantiems po vieną, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

LAISVES ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Kowker, Paulus Valentą, Ago
ta Naravienė, Antanas Usic, 
Katrė Sukackiene, Mrs. Stan- 
keviez, Antanina Bakšienė, 
Ane Daugirdienė, Violet Ku
chinsky, Mrs. J. Downey, Mi
chael Wylonis, George Paulu- 
konis, Mrs. Kuchinsky, Wil
liam Medlinsky, Jos. Bemos- 
ky, Ed. Wylonis, Ed. Navatka, 
Frank Wylonis, A. Siemienie- 
nė, Max Lovit, P. Salinka, He
len Karpowicz, F. šimanckas, 
J. Pacauskas, A. Kaunas, Mrs. 
B. Uscila, Mrs. P. J. Dana- 
hue, J. Slavickas, S^> Stalesky,
J. Bridickas, P. Link, Sally 
Kupstas, Matt Link.

Pinigais aukavo.
Po $10: A. & P. Kvalkauc- 

kai, Emilia Motuzienė.
Mrs. Charles Kowker $7.50.
Po $5 aukavo: Antanas Mo- 

reski, SLA 199 kuopa, Shaft, 
Pa., Draugai Kaunai, Naravai, 
Maurukai ir Kuzmickai.

Petras Urbonas auk. $3.50.
Po $1: P. Kučkauskas, Za- 

maras, J. Augulis, J. Senkus,
K. Petkevičius, Wm. Slenta, S. 
Kuržinskas, B. Raulinaitis, J. 
Mardosa,“ Matt Link, B. Lac- 
kauckas.

Jei katrų vardų nepažymė
jau, prašau pranešti man, tai 
aš pataisysiu.

Ačiū visiems aukavusiems ir 
visiems darbininkams.

Sekr., S. Kuzmickas, 

į J. GARŠVA 
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
; 231 BEDFORD AVENUE 

i! BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokią 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zęidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
K Tel. Virginia 7-4499.

I Lietuvių Kuro Kompanija | 
iw, Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam Kk 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

(Įsist. 28 m.)

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
* «

Telephone STagg 2-8342

NOTARY
PUBLIC

fili

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 8
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

į ----L

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki
tos Mešlažarnes 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 užtikrins 
tinkamą gydymą.

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

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

| CHARLES J.- ROMAN f
* (RAMANAUSKAS)

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

■■•A.v-iiBir1.... ... nil WfaihtifcA

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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.
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Anglai Tebepuola Grai
kų Partizanus

Athenai. — Anglų kariuo
menė atakuoja Graikijos 
partizanus— Elas ties Chal- 
kis, į šiaurę nuo anglų už
imto Thebes miesto. Parti
zanai ginasi minosvaidžiais 
ir kitais pabūklais.

DAUGUMAI FRANCŪZŲ 
PATINKA JANKIAI

Paryžius. — . Prancūzų 
Tautos Vadavimo Judėji
mas per savo statistikų sky
rių apklausinėj o gana daug 
gyventojų, ar jiem patinka 
amerikiečių elgesys Franci- 
joj- 71 iš kiekvieno šimto 
atsakė, kad patinka. 29 pro
centai papeikė Amerikos 
karius, ypač už tai, kad jie 
peršvelniai elgiasi su paim
tais nelaisvėn vokiečiais. Šie 
francūzai, be kitko, primi
nė, kad tarptautinė Ge- 
nevos sutartis nereikalauja, 
kad amerikiečiai dalintų su
imtiems vokiečiams orin- 
džius ir šokoladą.

PAMOKOJE ŽUVO 31 
ANGLAS

L ondon, saus. 11. — Pa
mokoje, kur buvo rodoma 
minos vartojimas, sprogo 
mina; užmušė 31 anglų ka
reivį ir sužeidė apie 60.

LIUBLINAS NUMALŠ!-
NO PONŲ ĮNAGIUS
Liublinas.— Laikinoji de

mokratinė Lenkijos valdžia 
greitai numalšino fašisti
nius “pogrindžio” elemen
tus, mėginusius kurstyt su
kilimus prieš ją. Tie ele
mentai yra londoniškės len
kų “valdžios” įnagiai.

NACIAI SUĖMĖ MUZI
KOS KOMPOZITORIŲ
London.— Gauta žinia, 

kad naciai Austrijoj arešta
vo Franzą Leharą, kompo
zitorių muzikalio scenos vei
kai. “Merry Widow” ir ”Luk- 
semburgo Grafo”. Jis yra 
74 metų amžiaus.

NEATSPĖJO JAPONAI
Japonai praeitą sekma

dienį ištraukė daugumą sa
vo kariuomenės iš Lingayen 
srities Luzone, nes jie ma- 
nė, kad amerikiečiai kur; Maskva. — Saus. 9 d. į 
kitux’ darysią įsiveržimą, 'šiaurvakarius ir vakarus 

------ nuo Budapešto ■ sovietiniai 
Washington. — Praneša- i kariai sunaikino bei išmu- 

ma, kad vyriausybė planuo-Įšė iš veikimo 40 vokiečių 
ja “prašyt” naktinių kliubų, tankų.
kad jie uždarytų savo biznį 
iki karo pabaigos.

Argentinos valdžia atsi
sakė nuo sueigų su kitais 
amerikiniais kraštais.

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

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

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemeyer St.
Mi---------------- '------------------------------------------------------- i------------------------

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

Vien tik kokiams įžanga 60c, taksai įskaityti.

Sušaudytieji
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

kurį laiką jis pats šoferia- 
vo, o paskum, susikūlus šo
ferių profesinei sąjungai, 
dirbo tos sąjungos valdy
boj. Šoferių streikas Kaune 
buvo žymia dalim paties 
Montvilos o r g a nizuotas. 
Kur ir kada bedirbdamas, 
kad ir kaip sunkiai gyven
damas, poeto plunksnos nie
kad nemetė į šalį. 1933 me
tais gerokai cenzūros apkar
pytas iš spaudos išėjo jo ei
lėraščių rinkinys “Naktys 
be nakvynės.”

Montvila buvo ne tik po
etas, bet kartu novelistas ir 
grožinės literatūros vertė
jas. Ypač graži jo novelė 
“Stagarų maišas”, atspaus
dinta ’’Kultūros” žurnale. 
Iš vertimų paminėtini dvie
jų tomų Gorkio “Motina” ir 
i’’Buvusieji žmonės.” Iš 
francūzų autorių išvertė 
Emil Zola “Sąmyšį” ir P. 

. Lebruno istorinį romaną 
[“Kapitoną Dreifusą.”

Sušaudė Montvilą tada, 
i kada jis buvo pilnas poeti
nės nuotaikos ir, gyvenimo 

isąlygoms pagerėjus, ruošėsi 
i atsidėti vien literatūrai. 
Naujasis jo eilėraščių rin
kinys nebeišėjo. Jį išleisti 

i turėtų gyvi likę jo draugai. 
Jo kapas kažkur už Vili- 

• jampolės netoli Nemuno.
Ką šaudė

Gestapas žmones šaudy

1 įsakyta Užgesinti Didžiąsias 
Elektrines Iškabas

...............

Washington. — Karinės 
, mobilizacijos direktorius Ja
imes F. Byrnes įsakė užge
sint miestuose didžiąsias e- 
lektrines biznio skelbimų 

(iškabas. Elektrai tokioms 
■iškaboms buvo sunaudoja
ma apie du milionai 
tonų anglies per metus vi

ešoje šalyje. Angliai taupyti, 
I jis taip pat patvarkė nešil-
• dyt krautuvių, viešbučių,
• raštinių ir apartmentinių 
namų aukščiau 68 laipsnių.

Lingayen srityje ameri
kiečiai sunaikino dar 40 ja
ponų lėktuvų, o kitur Lu
zon saloje daf 34-ris nušo- 

! ve bei sužalojo.

Ųiublin. — čionaitinė lai
kinoji Lenkijos valdžia įsa
kė iškeisti vokiečių spaus
dintus pinigus zlotus į jos 
pačios išleistus zlotus. 

davo ir kardavo viešai. Kau
ne, kai buvo kariami parti
zanai Baronas, Vilimas ir 
kiti, per laikraščius ir ant 
sienų klijuojamais skelbi
mais buvo iš anksto prane
šta, kad egzekucija vyksian
ti ąžuolyne, ir visi norintie
ji galį ateiti pasižiūrėti. 
Vilniuje prie katedros po 
medžiu buvo pakabintas 
Mykolo Ordo lavonas vi
siems pasižiūrėti. Vokiškieji 
okupantai nesigindavo, kad 
jie civilinius gyventojus 
šaudo. “Taip, mes šaudom, 
bet šaudom ne lietuvius, o 
tik žydus ir komunistus” 
— tvirtindavo spaudoj ir 
pasikalbėjimuose. Viešomis 
žudynėmis tarsi norėdavo 
patvirtinti: “Štai ką mes 
žudom.” Ir su apgailestavi
mu tenka pasakyti, kad o- 
kupacijos pradžioj atsiras
davo žmonių, kurie tikėjo 
šitam melui. Tik vėliau visi 
įsitikino kad gauti kulką į 
pakaušį užtenka to, kad esi 
lietuvis patriotas ir nelenki 
galvos prieš okupantą. 
Kiekvienas išlikęs okupaci
jos metu gyvas turi keletą 
arba keliolika pažįstamų 
sušaudytųjų. Aš čia apra
šiau tuos, kuriuos pats pa
žinau ir vienokiu arba kito
kiu būdu su jais susidurda
vau. Šitie mano pažįstami 
yra, žinoma, tik keli iš tūk
stančio sušaudytųjų. Kitus 
tepamini kiti.

(Iš Tiesos”)

i Angliakasyklos Bus Suvalsty
bintos Francijoje

Paryžius. — Laikinoji 
Franci jos valdžia paskelbė, 
kad jinai perims visą ang
lies pramonę į valstybės 
rankas. Vyriausybė taip 
pat svarsto, ai’ reikėtų su- 
valstybint elektros jėgą.

Iš trumpo paskelbimo dar 
neaišku, ar anglies pramo
nė bus grynai paimta į val
stybės vadovybę, ar dar bus 
[paliekami privačiai anglia- 
| kasyklų vedėjai ir ar bus iš
mokama dalininkams (šeri- 
ninkams) pelnai.

Nusilpo nacių žygiai piet. 
j Franci jos srity.

Laivastačių Unijos sky
rius Jersey City pasižadėjo 
neštreikuot karo metu.

-♦

Anglų lakūnai puolė Ha
noverį, Vokietijoj.

* •»

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 

i rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

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 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

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

(U)

5

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
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)

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boysl 
BUY WAR BONDS

New Haven, Conn.
Apie Veikalą “Prieš Srovę”

Draugė M. V. per Laisvę iš 
Waterbury, Conn, ragina Brid- 
geportą ar New Haveną parsi
traukti iš Brook lyno, N. Y. te
atro grupės vaidintojus suvai
dinti veikalą “Prieš Srovę,” 
nes kitaip Connecticut žmo
nės nematys to veikalo.

Negaliu kalbėti už Bridge- 
portą, bet, veikiausia bus ta 
pati kliūtis ir bridgeportie- 
čiam, kaip ir newhavenieciam, 
o gal ir waterburieciam, kur 
gyvena ir sumanytoja M. V. 
Mes neturime tokių svetainių 
su tokia gausia scenerija, ko 
reikalauja veikalas “Prieš 
Srovę.” O jau tokiai koloni
jai, kaip New Ha ven as paimti 
teatrui salę, pavyzdžiui, tokią, 
kaip Shubert teatras, tai ne
įmanomas dalykas. (Kas pa
dengs lėšas?)

Mačiau aš lošiant veikalą 
“Prieš Srovę” Brooklyne, La
bor Lyceum, 10 d. gruodžio. 
Net ir buvau tam tyčia nuva
žiavus pažiūrėti, ar nebūtų ga
lima parsikviesti ir į mūsų 
miestą. Bet kur gi tau bus ga
lima ' toks istorinis veikalas 
perstatyti tokioje svetainėje, 
kur visai nėra scenerijų. Vei
kalas 3-jų veiksmų ir šešių sce
nų ir .kiekviena scena skir
tinga. Tai pas mumis, Connec
ticut valstijoj gal galėtų par
sikviesti tik Hartfordo orga
nizacijos, o mes, mažesnės ko
lonijos, sudarytume kiek ga
lėdami padauginti hartfordie- 
čiams publikos.

Nesakau, kad blogas pakel
tas klausimas pei’ drg, M.' V. 
Tas labai pagirtina. Bet mažo
sioms kolonijoms to padaryti 
negalima.

Mačiau vieną kartą lošiant 
veikalą “Prieš Srovę,” bet my
lėčiau matyti ir antrą kartą, 
nes veikalas puikus ir aktoriai 
gerai suvaidino. Kurie matė 
veikalą “Prieš Srovę” lošiant, 
tie nepamirš jo iki pašauks 
juos gamta pas save.

Ką sakot, hartfordiečiai ? 
Jūs turite didelę svetainę ir 
puikią sceneriją.

Antanuk.

HELP WANTED-—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
KARINIS FABRIKAS 

40.VALANDŲ IR 
VIRŠLAIKIAI

ALLIED BRONZE CO. 
1O-O1 43RD AVE. 

LONG ISLAND CITY.
_______________________________ (U)

PROSYTOJAI VYRIŠKŲ KOATŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

17 E. 16TH ST. (9-TOS LUBOS) 
___________________________________ (16)

APVALYTOJAS—VIRŠĖSIUS 
NAKTINIS DARBAS. 12 VIDURNAKČIO IKI 
7 A.M. $35 I SAVAITE. KREIPKITĖS Į 

MR. SELLERS, HOTEL VICTORIA, 
7TH AVE. PRIE GIST ST.

 (12)

BERNIUKAI
Abelnam Krautuvės Darbui.

Kreipkitės

I. J. FOX
1 East 36th St.. N. Y.

Klauskite Mr. Lewis
(12)

VAGONŲ KROVIKAI 
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(16)

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

6 DIENŲ SAVAITĖ

Gera Alga!
Valgis!

PHYSICIANS HOSPITAL
34-01 73rd St., 

JACKSON HEIGHTS, L. I.
NEWTON 9-7100

(13)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
IR PASIUNTINIAI

GERA ALGA. 
Pokarinė proga tinkamam asmeniui.

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

N. Y.
BEEKMAN 3-2460 _________________________ (ĮĮ) 

i PAPRASTI DARBININKAI
ir

ABELNAI DARBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

H2)

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
Z immer-Thomson 

Corporation
Long Island City, New York.

(16)

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimams

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
,(16)
Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI
BE PATYRIMO .
Proga išmokti J

operuoti chemišką '
įrengimą seniai jsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(RRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas U.S.E.S., 

4417 Frankford Ave.

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Visi Liuosybės Choro nariai pra
šomi susirinkti Liet. Taut. Namo 
Mokyk, kambaryje, (data, laikas? 
—Adm.) pradėsime pirmas prakti
kas. Choro vadas Edwardas J. Su- 
garis užims savo darbą. KViečia 
Korespondentas, Kom. įgaliotas.

(10-11)

worcesterTmass.
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)

HELP WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA ZJ
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai' 
NitUotojai _ “Prilalkytojai” - 

šildytojal - Pečių Užtaisytojai - 
‘Apkarpytojai ir Lygintojai 
Aptarnavimui Elektrlkieriai 

\ (Pirmos Klasės) 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrlkieriai Visų Klesų 
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO U KARO 
VETERANAI.

Kreipkite, tiesiai j Employment Ofisą

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 
Kiti Aplikantai Kreipkitės 1 
Todd Atstovą, USES.

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

L, ■ ■ _______  --------- --------------------- .------- u

PAKUOTOJAI
Naktinis Darbas. 
Būtina Pramonė.

POKARINIS DARBAS. GERA ALGA. 
Puikiausia proga jaunam žmogui.

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

MAIN 2-5500.
(10)

DAILYDĖS PERTAISYMAMS IR ASBESTOS 
SIDING. GERA AtGA.

GUS SWANSON, 433—78TH ST., 
BROOKLYN.

________________________(H)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS I 
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'/2 c 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.

__________________________ ____________ (H)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.
(300)

ELEKTRIKIERIAI
Patyrę prie Komercijiniu Darbų. Gera Alga. 

Nuolatinis darbas tinkamam vyrui.
KARP COMPANY 

127 W. 26th Street.
(11)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(22~
STIKLO SPAUDĖ J AI, Pageidaujama Patyru

sių Liežuvinių ; Smulkūs Džiūlerlai ir 1.1.
R. FEIX GLASS NOVELTY CO. 

2137 Butler Ave., Ridgewood. 
HEGEMAN 3-4510.

) (12)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

TARNAITĖS
PILNAM LAIKUI. ABELNAM VIEŠBUČIO 
DARBUI. KREIPKITĖS Į MILNER HOTEL, 

31ST ST. IR B’WAY.
(H)

MERGINOS
16-30

Užsakymų Rinkėjos
Patyrimas Nereikalingas .Lengvas Darba* 

Švari Apylinkė.
NUOLATINIAI DARBAI

5 DIENU SAVAITĖ. DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
VAKACIJA SU ALGA.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

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

(141

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ 
FABRIKO IR OFISO

DARBININKIŲ
Nuolatinis Darbas 
Pokarinės Progos 

' PRISILAIKOMA WMC
TAISYKLIŲ

WESTINGHOUSE
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave.
Belleville, N. J, 

_____________________________£222

RAŠTININKES
PRIE FILING IR ABEL- 

NO OFISO DARBO
BROOKLYNE.

5 DIENOS.

EVERGREEN 9-5611
(12)

MERGINOS IR MOTERYS
Švarus, nuolatinis darbas prie popierinių iš

siuntimams maišelių ; būtina pramonė ;
Busas 16 priveža prie mūsų durų. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
MILLER TOMPKINS & CO., 

513 PATERSON AVE.. 
EAST RUTHERFORD. N. J.

(12)

TYPISTĖS—5 DIENOS. ŽINANČIOS STENO
GRAFIJĄ. $25. WORLD BROADCASTING 

SYSTEM, 711 FIFTH AVE., N. Y. C.

REIKIA MERGINŲ
FABRIKO DARBUI. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. GEROS ALGOS IR VIRŠLAI
KIAI. MANHATTAN KREOLE PRODUCTS, 

172 NORTH 10TH ST.. BROOKLYN. 
EVERGREEN 8-9740.

(12)

MOTERYS
Uždirbkite ekstra pinigų: 

DALIAI AR-PILNAM LAIKUI. 
Lengvas švarus fabriko darbas. 

GERA ALGA
PRESS-ON

16 W. 61ST ST.. Arti Broa lwt.y
I (11)

MERGINOS
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

Gera Alga.
Lengvas, švarus fabriko darbas. 

Linksmos aplinkybės.

FRANCES EMBLEMS
16 W. 61ST ST., Arti Broadway.I_____________ na

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI .
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC. ‘
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

(16)

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.
(16)

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 

______________________________ £122
MOTERYS 

Maisto Fabrikas. 
Lengvas darbas. 

PILNAM AR DALIAI LAIKO. 
Patyrimas Nereikalingas.

$22—40 VALANDŲ 
LIEBIG PRODUCTS CO.

239 4TH AVE., N. Y. 
___________ ____________________ £121

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
(ie>



Šeštas puslapis

s
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Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily ( Penktadienis, Sausio 12, 1945

Artinasi Didžioji Diena
Visus genis draugus ir prie- 

telius prašome prisiminti, jog 
didžioji. Prooklyno lietuvių die
na jau nebe už kalnų. Dienraš
čio Laisvės metinis suvažiavi
mas - bankietas jau tik už 
dviejų savaičių.

Laisvės bankietas įvyks šio 
mėnesio — sausio 28-tą, Grand 
Paradise salėse, 318 Grand St., 
Brooklyne. Tas jau pasako, jog 
laikas turėti bilietus kišeniųje. 
Visuomet skaičius parduotu bi
lietų turi būti žinomas <apie sa
vaite iš anksto. O šiemetinėse 
sąlygose bėgiu savaitės nebesu- 
pirksi visko, reikia pradėti rū
pintis anksčiau.

Tikimės, kad visi gerieji į 
Laisvės patrijotai, visi mūsų i 
metinių iškilmių svečiai paim
site domėn šiemetinę padėtį ir i 
įsigysite bilietus tuojau, nelau-| 
kę paskutinės dienos. Su jūsų | 
draugiška talka mes galėsime' 
turėti iškilmingą ii- vaišingą 
ban kietą nežiūrint sunkumų

Iš Liet. Atletą Kliubo 
Susirinkimo

Sausio 5 d. įvyko Lietuvių i 
Atletų Kliubo metinis susirin-j 
kimas. Nors šis susirinkimas! 
buvo šaukiamas atvirutėmis,! 
vienok narių nedaug dalyvavo.,
Nemaža dalis narių susirinki
mo laiką praleido prie baro. 
Tas negerai. Kliubo reikalai 
turėtų rūpėti visiems nariams 
lygiai.

Buvo renkama dalis kliubo! 
valdybos. Pirmininku pasiliko 
tas pats—Petersonas; taipgi 
Klinga ir Bumbulis pasiliko 
savo senose vietose, — tik 
prot. sekretorium išrinktas 
naujas—Lukoševičius, nes se-| 
nasis atsisakė.

Išduotas raportas iš bankie-i 
to, atsibuvusio Naujų Metų iš- i 
vakarėj. Pelno liko 40 dol. su 1 
centais.

Buvęs kliubo manadžeris-! 
bartenderis Walteris Ambota! 
pranešė susirinkimui, kad jis1 
jau nedirba kliubui, — jo vie
tą užėmė seniau dirbęs kliubej 
Billy’Walton. Dėlei šio prane-į 
Šimo kilo platesnis apkalbėji-Į 
mas dalyko, bet kadangi tai 
yra kliubo vidujinis reikalas, 
liečiąs tik kliubiečius, tai apie 
tas kalbas nėra reikalo rašyti.'

Abelnai, kliubo reikalai ge
rai stovi. Beje, šiame susirin
kime buvo perstatyti ir priim
ti du nauji nariai. P. Š.

Peregzaminuos Būrį 
4F Vyry

Buvusieji atleisti nuo kariš
kos tarnybos 4F klasifikacijos 
vyrai šaukiami peregzamina- 
vimui. Aštuoni šimtai tokių vy- 
rų-vaikinų, 18 iki 30 metų, 
šaukiami egzaminams šį pir
madienį.

Lietuvos Žmonėms Drabužių
Centro Žinios

Apie savo darbus Lietuvos 
žmonėms Drabužių Centre, 
417 Lorimor St., pastaruoju 
laiku mažai kalbame spaudoje. 
Tačiau tai nereiškia, kad ne
būtų ko kalbėti, šventės ir sve
čiai, šalčiai ir gilus sniegas 
nesustabdė nuo darbo pasiry
žėlių Lietuvai, jos žmonėms 
pagelbėti.

Butelis žmonių yra įdėję la
bai daug darbo, kiti po vakarą 
kitą. Bet dabar, ruošiantis prie 
išsiuntimo, reikia daug darbi
ninkų, ypatingai kriaučių. Yra 
šimtai drabužių reikalingų pa
taisyti, arba jie atsiliks nuo 8- 
to Siuntinio. Liko tik savaitė 
laiko.

Atradę ne gana priskaitytų 
darbo dienų-vakąrų dirbusiems 
centre — atleiskite. Neturime 
tokio asmens, kuris visada 
Centre būtų ir surašytų. Patys 
mūsų darbininkai taipgi neuž
sirašo. Jie visi dirba be mo- 
kesties, iš pasišventimo pagel
bėti Lietuvai, jos žmonėms, 
tad nelaukia nei padėkų ar 
kreditų, Tačiau jų darbai yra 
svarbiausiomis mūsų laikų ži
niomis, jie yra dalimi Ameri
kos lietuvių istorijos svarbiau
siu pasaulyje laikotarpiu. Tai

del to stengiamasi, kiek pa
jėgiama, tie darbai užrekor- 
duoti, kiek galima sužinoti be 
oficialių rekordų vedimo.

Dirbo Drabužių Centre:
A. Bimba 14 vakarų.
V. Bunkus 11 v.
A. Ankudavičienė ir V. Če

pulis po 9 v.
G. Waresonas 6 v.
J. Tomsonas 5 v.
N. Buknienė, Ch. Balčiūnas, 

M. Yakštienė po 4 v.'
V. Karlonas, I. Levanienė, J. 

Litvinskas, A. Mureika, A. Ru
dis po 3 v.

Gavrilovičius, Gražienė, Ku- 
likienė, A. Pakalniškis, Ventie- 
nė po 2 v.

C. Briedis, Čepulienė, Clark, 
Cedronienė, Kaulinienė, Mar
cinkienė, Misevičienė, Masiu
lis, Petrikienė, Rinkevičius, Se
mėnienė, Višniauskienė, Wil
son, Jeskevičiutė po 1 v.

čia, žinoma, neįeina vietinio 
ir nacionalio komitetų narių 
darbai supirkime, suvežime 
daiktų, susirašinėjimai, važi
nėjimai tais reikalais, sugai
šuotos valandų valandos pri- 
imdinėjime atvežamų-atneša- 
mų dovanų, pakvitavimai, pra
mogų rengimai ir t.t.. Pag.nėra ju tarpe mūsų, bet jie yra

VISUOMET SU MUMIS DVASIOJE!
Tęskite Gerą Darbą Toliau, 
Prašo Mūs Choristai Tarnyboj!

Penktadienis yra Brooklyn© 
Aido Choro tradicinė diena su
sirinkti repeticijoms. Tas įgy
vendinta jau nuo senų laikų. 
Tik dabartiniu laiku choras 
pradėjo svyruoti ir jei mčs 
VISI rimtai nesusirūpinsime, 
galime prieiti prie to, kad ta 
diena pasiliks tik paprastu 
penktadieniu, ne^ nutils skam
bėjusios sielą kutenančios lie
tuviškos dainos!. . .Į

Kad to nedaleisti, Aido Cho
ro veiklesni nariai nutarė šį 
penktadienį repeticijų neturė
ti (jei dalykai nepasikeis, tai 
ir negalėtume jų daugiau tu
rėti), o vietoj repeticijų, atsi
šaukti į visuomenę, prašant 
ateiti chorui į tallką. Taigi ir 
šis susirinkimas yra ne vien 
choristų dalykas. Jis turėtų 
būti jūsų visų rūpesčiu. Dėl to, 
visi, kurie galite ar negalite 
dainuoti, jei tik jums rūpi cho-

“Ketvirtadienis, 
Gruodžio 14, 1944

Brangus A ido Chore :—
Labai daug dėkui už, jūsų 

užuojautos pilną kalėdinį siun
tinį.

Linkiu visiems jums geriau
sių Kalėdų ir Naujų Metų!

Draugiškai,
John Grybas.”

O štai labai įdomus laiškas 
nuo George Kazakevičio, kuris 
labai daug pasako. Jame Jur-

kaminą, aš jau dabar džiau
giuosi gautomis dovanomis, 
tarp kurių randasi labai nau
dingų dalykų arba šičia sun
kiai gaunamų.

Aš susirašinėdavau su dau
geliu choristų, esančių tarny
boje visuose pasaulio kampuo
se i)’ kiekvienam iš jų tenka jo 
dalis patyrimų. Visi mos sugrį
žę turėsime daug pasakų pa
pasakoti, daugelis kurių bus 
netikėtinos pasakos pasakoja
mos, prie to gero senojo baro 
Laisvės salėje, ir kuo daugiau 
bus sunaudojama alaus, tuo 
daugiau netikėtinomis darysis 
pasakos. Bet rimtai: mes, tar
naudami savo šaliai visame pa
saulyje, įgyjame daug žinoji
mo apie papročius ir įgyveni- 
mus bei būdus ir pažvalgas vi
so pasaulio. Mūsų gyvenimas ir 
gyvenimas mūsų vaikų laimės 
daug iš mūsų patyrimų ir per
gyvenimų ir mes rūpinsimės, 
kad ateinančiai kartai nereikė
tų tų visų sunkumų perleisti, 
kurie dabar mums tenka.

. . .Mums sugrįžtant po visų 
pergyvenimų, maloniausias bus 
mums vaizdas, tai Laisvės Sta
tula ir mes visi laukiam to lai
ko. Dar kartą dėkui už siunti
nį ir geriausios laimės ir svei
katos jums visiems, taipgi pasi
sekimo jums jūsų užsibrėžta
me darbe.

Kaip visuomet,
George.”

Laiškas buvo labai ilgas ir 
jo dalis, kur George kalba 
apie jo gyvenimą, darbį, pa
siilgimą saviškių ir t.t?, pra
leista, nenorint perdaug ištęsti 
šį rašinį.

Kaip matome, jie yra toli 
nuo mūsų, bet kuomet tik cho
ras susirenka, kaipo or'ganiza- 
cija, jie dvasioje visuomet yra 
su mumis. Lai taip būna ir ant 
toliau. .Visi galinti ir negalinti 
dainuoti lankyk i m ės choro su
sirinkimuose ir repeticijose!

Choro Koresp.

A. Matulis Ligoninėj
Antanas Matulis, žinomasis 

veikėjas, LDS 3-čio apskričio 
pirmininkas, pasidavė ligoni
nėn operacijai.,Randasi Bronx 
Hospital, 169th St. ir Fulton 
Ave., Bronxe. Ten užrašyta A. 
Matuby. Jeigu sveikata seksis 
atsteigti pagal planą, kaip kad 
jis vykdo- apskrityje veikimą, 
turėtų už apie ųčros savaičių 
sugrįžti namo.

Linkimo Antanui Matuliui 
greit ir stipriai pasveikti, nes 
juk ii- vėl darbai lauks sugrįž
tančio, kaip kad ir mes lau
kiame. Rep.

Petras Kapickas 
Jau Namie

Geras dienraščio Laisvės pa
triotas ir artimas kaimynas, 
Petras Kapickas jau namie. Jis 
yra sunkiai sužeistas auto ne
laimėje.

Ligoninėje patirta, kad per 
krūtinę yra įlaužti kaulai. Li
gonis skundžiasi giliau iš krū
tines negalįs atgauti kvapo, 
skauda krūtinę. Taipgi smar
kiai užgauta dešine ranka. Grį
žo iš ligoninės tik todėl, kad 
šiuom tarpu perdaug užsikim
šusi ligoniais. Tačiau jam sun
ku ir namie, nes gulėti ištisas 
negali. Pusiau sėdom turi būt 
dieną ir naktį. Gi namuose 
sunku pritaikyti tokioje pozi
cijoje guolis .

Nelaimė atsitiko iš priežas
ties dumblino skysto sniego. 
Jam važiuojant pro šalį, smar-

kiai pravažiuodamas trokas 
nepermatomai aptėškė Kapic- 
ko karo langus ir išsuko jo ma
šiną į vidurį gatvės. Tuom tar
pu prieš jį ėjo gatvekaris ir 
smogė į Kapicko karo priekį. 
Karas smarkiai sudaužytas, 
pataisymas kainuos apie $500.

Petras Kapickas visada pa
ruošti parengimus, platinti bi
lietus, sukviesti publiką ir kon
certų programai gauti skelbi
mų. Dabar artinasi dienraščio 
Laisvės bankietas ir abejoja
me ar bankiete turėsime pro
gos pasimatyti su Kapicku. Ta
čiau linkime jam greit pasveik
ti ir laukiame malonumo pa
simatyti Laisvės bankiete sau
sio (Jan.) 28 d., Grand Para
dise.

Tyrinėja Paukštienos 
Raketą

Kainų administratorius Woo
lley įsakė tyrinėti ir išravėti 
raketą paukštienos turguje.

Skundą administratoriui pa-
davę košernų bučerių unijos 
delegacija. Jie skundėsi, kad 
vieton įvežti gyvas vištas, ku
rios turėtų būti patikrintos dėl 
jų sveikumo, miestan įvežama 
naktimis ką tik užmuštos viš
tos ir parduodamos be inspek
cijos ir be lubinių, kainų. Kas 
liečia košernus bučerius, tuo- 
mi jiems visai atima galimybę 
pirkti paukštienos. Jie negali 
parduoti neperleistų per ko- 
šernos mėsos paruošimo pro
cesą, c

Susilaukėm Šalčių
Pereitą antradienį New Yor- 

ko miestą aplankė pusėtinas 
šaltis, drėgnų bildingų langus 
apmūrydamas ledais. Saulėkai
toje po piet temperatūra buvo 
37 laipsniai, bet po to smar
kiai krito ir vidurnaktį buvo 
tik 8 laipsniai virš zero.

Trečiadienį paryčiais tempe
ratūra buvo nupuolus dar že
miau. Dešimtą ryto vėl pakilo 
iki 10 laipsnių.

Trečiadienis buvo šalčiausia 
šio sezono ir netoli visų laikų 
rekordo tai dienai. Ryto 2 vai. 
buvo 7.8 laipsniai. 1875 metais 
tą dieną buvę 6 laipsniai, o 
1935 metais— 58 laipsniai. 
Pirmesnė šalčiausia šio sezono 
diena buvo 12.2 laipsniai gruo
džio 22-ra.

Sveikatos Departmentas tre
čiadienį gavęs 930 skundų dėl 
stokos šilumos apartmentuose.

Jis sulaikytas kalėjime. įkal
i tinimais už apleidimą šeimos. 
Bet jos laukią kaltinimas ir už 
apleidimą policisto pareigų be 
leidimo. Taip pat dabar teis
mas turės išnarplioti, katros 
moters jis vyras, ar nors vie
na yra legali jo žmona.

L Mrs. Margaret Harrison iš 
1 Northampton, Mass., mirė nuo 
! gaisro savo kambaryje, vieš
butyje Shelton, New Yorke. 
Menama, kad ji užsidegė nuo 

| savo cigareto.

ro likimas, būkite susirinkime.
Susirinkimas įvyks šiandien, 

penktadienį, sausio 12 dieną, 8 
valandą vakare, Laisves svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

čia paduodu lietuvišką ver
timą laiško, atsiųsto chorui, 
dėkojant už kalėdines dova
nas. Laiškas yra nuo gero cho- 

' risto Jono Grybo:

Dainų-Šokiy-Draugingumo Vakaras
Lietuvos Žmonių Paramai

Įvyks

Šeštadienį, 13-tą Sausio-January, 1945
L. A. PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJ 

280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 50c (su taksais)

Suzanna Kazokytė

DAINUOS:

Suzanna Kazokytė, solistė 
Alekas Velička ir 
Petras Grabauskas, 

duetistai.
Antanas Bimba,

LPTK pirmininkas, praneš 
apie Lietuvos atsistatymo pro
gresu Ir Lietuvai pagalbos 
teikimo eigą.

Po programos—šokiai ir 
vaišės iki vėlumos.

X
Šio vakaro visas pelnas skiriamas 
sušelplmui Lietuvos vaikų našlai
čių.

Rengia L.P.T. Komiteto 
Brooklyno Skyrius.

Korporalas Geo. Kazakevičius 

gis tiesiog prašo, kad, kuomet 
jie ten atlieka neribotai sun
kų darbą, mes, čia pasilikę, 
bent jau tiek pasistengtume— 
neleistume likviduotis jų nu
mylėtai organizacijai Aido 
Chorui, už ką, jie sugrįžę ne 
kartą mums atsidėkavos. Pasi
skaitykite :

“Lapkričio 23, 1944, 
Italija

Bona Sera!
Aš gyvuoju gerai ir tikiuosi, 

jūs taip pat. čia noriu išreikšti 
jums visiems padėką už kalė
dinį siuntinį; žinau, kad visi 
nariai yra dėkingi jums, ku
rie jų dovanas įvertina ir jų 
neužmiršta. Puiku yra žinoti, 
kad jūs neužmirštate mūsų ir 
kad jūs tęsiate toliau tą gerą
jį darbą, kuomet mes esame 
išėję. Kai, mes sugrįšime, galė
sime pradėt vėl ten; kur buvo
me palikę, lyg nebūtų nieko 
atsitikę protarpyje. Aš gaunu 
žinias apie chorą iš mano sesu
tės ir nuo'' kai kurių, narių, ku
rie’ palaiko susirašinėjimą. Pa
laikykite tą gerą darbą, kurį 
jūs dirbate ir geriausio jums 
pasisekimo jūsų užsibrėžimuo- 
se.

Mes visi džiaugėmės mažąja 
kalėdine eglaite, rasta siunti
nyje, kuri mums užtikrins 
šventišką atmosferą. Kalėdų 
Diedukas iki šiol buvo man la
bai geras ir aš gavau daug do
vanų; bet, kaip mažas vaikas, 
kuris neiškenčia belaukdamas 

j Kalėdų Dieduko įlendant per

Kariškis P. Juknys
Rašo Laisviečiams

Recenzuoja Atlikto Kriukio 
Knygą, “Daug Labų Dienų”

Sausio 6, 1945 
Didžiai Malonus Tamsta: —

Savo žodį ištesiu ir parašęs 
prisiunčiu recenziją apie tams
tos knygą “Daug Labų Dienų.” 
Seniai jau esu recenzijas be
rašęs, tad dovanosite. Rašiau, 
kaip kad Lietuvoje rašydavau.

Prašau perduoti redakcijai. 
Viliuos, kad p. Mizara nenu- 
mes į krepšį. . .

Giliai ačiū už knygą. Jąją 
su įdomumu ir atyda perskai
čiau. Puiki knyga Hr gražus 
leidinys. Gaila, kad anksčiau 
su jąja nesusipažinau.

Kareiviauju jau 3 ir pusę 
metų laiko. Pabaigęs Military 
Intelligence mokyklą dabar 
dirbu Intelligence Departmen- 
te, Pašto ir Cenzūros skyriu
je. Esu sveikas, tik išsiilgęs vi
sų, žmonelės ir civiliško gyve
nimo.

Pakratykite dešinę Juozui! 
Sveikinimai visiems Jūsų šta
be! Jeigu recenzija tilps, pra
šau vieną kopiją man prisiųsti.

Daug gero Tamstai,
Jūsų : Petras.

Beekman ligoninės vedėjai 
dėsią pastangas įsteigti ligoni
nei naują bildingą po karo. 
Aprokuoja, kad tam distriktui 
esanti reikalinga ligoninė su 
150 lovų. Kainuotų apie pus
antro miliono dolerių.
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PRANEŠIMAS
ALDLD 2-RO APSKRIČIO 

KONFERENCIJA
ALDLD 2-ro Apskričio konf. įvyks 

sekmadienj, sausio 14 d., 10 vai. ry
to. Laisvės Name, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. 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)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

■ ( 9—12 rvteVALANDOS; j *_-8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

i GREEN STAR BAR 4 GRILL f
$ Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką pramisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Gri’l *’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

• r>. ■ L’. * . !.<■ \

KSgr’ LITUANICA SQUARE' 'W

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergrcen 4-9612

I MATEUSAS SIMONAVICIUS |
S* GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA >

■J* Vietos ir impor- 
įg. tuo tos degtinės ir 

vynai, geriausių 
3* bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite
SjŽ Brooklyne, užeiki- 
as te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. ’i
Blokas nuo Hewes St. cleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Deimantus jums belaukiant.Persodlnam
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.
Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių:

Bulovą, Benrus, Gruen, Longines,

VERI-THIN RYTHM... 17-jewel Precision 

movement. Smartly styled y®Uo** 

gold filled case $33.75

ROBERT 
701 Grand St. 
Tel. ST. 2-2178

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS
If




