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SIAUČIA DIDŽIULIS LAIVYNU MUŠIS TIES CHINIJA
Aleksandra Bulotienė “buvo 

sušaudyta drauge su 'vyru,” ra
šo Jurginis.

Aleksandra Bulotienė buvo 
šviesi asmenybė, be kitko, ji 
buvo pianistė.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu Bulotai su rašytoja žemaite 
lankėsi Amerikoje.

So Bostone buvo suruoštas1 
koncertas “žiburėlio” naudai 
— “žiburėlis“ gi rėmė netur
tingą mokslus einantį Lietuvos 
jaunimą.

Komp. Mikas Petrauskas 
tuomet šitų žodžių rašytoją ir 
kitus savo mokinius paskyrė 
tame koncerte dainuoti.

Ten man teko susipažinti su 
Aleksandra Bulotiene, skambi
nusia pianu. Ji darė gražaus į 
įspūdžio ir bostoniečiai ją pa
mėgo. Jie apdovanojo pianistę1 
gražiu gėlių bukietu.

Tai buvo seniai, prieš arti:, 
30 metų. P

Kas tuomet būtų drįsęs pa
sakyti, kad toji maloni mote
riškė su savo vyru adv. An
drium Bulota bus nekaltai vo
kiečių sušaudyta 1941 m. lie- ( 
pos mėnesį, Lietuvos sostinėje .
Vilniuje ?!

Jurginis pastebi:
“Hitlerio gaujos atėjo lie

tuvių žudyti, o lietuviškieji 
maurai toms gaujoms rinko 
aukas. . .”

Raud. Armi ja Užėmė! 
i Fabrikinę Vengry 1 

Sostinės Dali I
Washington. -4- Maskvos 

radijas pranešė, kad Sovie
tų kariuomenė per mūšius 
dėl kiekvieno namo užėmė 
visą šiauriniai - rytinę dalį 
Budapešto, Vengrijos sosta
miesčio, su daugeliu fabri
kų. Sovietiniai kariai paė
mė geležinkelio stotį Rakos, 
prekinių traukinių stotį, 
Palffy ir Andrassy kareivi
nes, mašinų statymo 
ką Ganz - Danubius 
blokų namų, rytinėje 
jaus pusėje. Pačiame 
pešte raudonarmiečiai paė
mė nelaisvėn daugiau kaip 
1,000 vokiečių ir vengrų 

kareiviu ir oficieriu.
Į šiaurvakarius nuo Bu

dapešto įvyko žiaurios kau
tynės. Kai kurios kalvos 
kartotinai ėjo iš vienų ran
kų į kitas, iki Raudonoji 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Neseniai iš Maskvos pranešimas sakė, kad naciai turėjo sudarę 
valką, pavadintą “Mirties Tango.” Kalėjimo orchestra, mieste L,wow, turėdavo tą 
baisų kavalką griežti, kai naciai žudyda vo Lwovo žmones. Kaip jau žinoma, Lwo- 
we naciai nužudė 700,000 žmonių. Šis vaizdas parodo tą orkestrą griežiant tą 
“Mirties Tango.” Paveikslas rastas pas nacius, suimtus nelaisvėn.

GRAIKŲ PARTIZANAI PASIRAŠĖ PERTAIKOS
SUTARTĮ SU A NGLŲ KOMANDA

Luzone Amerikiečiai Skina 
Sau Kelią Artyn Manilos, 

Filipinų Sostamiesčio
Perlų Uostas, saus. 12. — 

šimtai Trečiojo Amerikos 
laivyno lėktuvų pleškino ja
ponus Pietinėje Chinijos 
Jūroje, Indo-Chinos srityje. 
Oficialis amerikiečių pra
nešimas sako, jog amerikie
čiai atakuoja priešus ties 
jūros pakrantėmis. Iš to su
prantama, kad Jungtinių 
Valstijų karo laivai taip pat 
bombarduoja Japonijos lai
vus tenai, ir siaučia jūrų 
mūšis.

Amerikos korespondentų 
pranešimai teigia, kad Ja
ponija išsiuntė į atviras jū
ras faktinai visą savo laivy
ną, kuris iki šiol slapstėsi, 
vengdamas susikirtimo su 
Jungtinių Valstijų laivynu. 
Japonų radijas sakė, kad jų 
karo laivai plaukią linkui 
svarbiausios Filipinų salos

Luzono, kurion amerikie
čiai įsiveržė.

Lingayen, saus. 12. —Ja
ponai jau kiečiau priešinasi 
amerikiečiam Luzon saloje. 
Bet Amerikos kariai dar 
pamuše priešus atgal, pail
gino savo užimamą Linga
yen pajūrio ruožą iki 25 
mylių; kai kur prasiveržė 
iki 18 mylių gilyn į tą salą 
ir pasiekė Agno upę, tiktai 
90 mylių nuo Manilos, Fili
pinų sostinės. Šalia kitko, 
jie užėmė 50 mylių vieške
lių.

Japonijos sostamiesčio 
Tokio srityj Amerikos bom- 
banešiai sunaikino bent 14 
japonų lėktuvų. Amerikie
čiai nustojo ,dviejų bomba- 
nešių.

Merkiniškiams dzūkams įdo
mi žinią:

Iš Merkinės vokiečiai greiti 
buvo išmušti, bet jie bėgdami 
visvien spėjo gerokai miestą 
apgriauti. Merkinės bažnyčia, 
— statyta bene Vytauto Di-: 
džiojo laikais, — taipgi smar
kiai barbarų apgriauta.

Kur tik koją įkėlė, ten vo
kiškieji neprieteliai padarė 
žmonėms didelės žalos'

Athenai. — Anglų armi
jos komanda ir Graikijos 
Elas partizanų vadai saus. 
11 d. pasirašė paliaubų 
(pertaikos) sutartį. Laukia
ma sutarties sąlygų paskel
bimo.

Anglai pranešė, kad par
tizanai sutiko apsikeisti be
laisviais su anglais; bet dar 
nesusitarta dėlei įkaitų pa-

leidimo. Partizanai yra su
ėmę tam tikrą skaičių prie
šiškų graikų vadų, kaipo į- 
kaitus.

Edes Nuginkluoti
London. — Graikijos ka

ro ministeris paskelbė, kad 
tapo nuginkluoti ir išsklai
dyti dešinieji Edes (neva) 
partizanai. Kada demokra

tiniai Elas partizanai su
pliekė juos šiaurvakarinia
me Graikijos kampe, tai E- 
des likučiai, komanduoja
mi ' karališko pulkininko 
Zervaso, pabėgo į Korfu 
salą, esamą anglų kontrolė
je.

Kai kur dar tęsiasi su
sikirtimai tarp Elas parti
zanų ir anglų karių.

Talkininkai Veja Vokiečius 
Atgal; Amerikiečiai Sunaikino 

Būrius Apsuptų Nacių

Sovietai Siūlė Tal
kininkams Perimti

Šiaurinę Norvegiją
London. — Sovietų vy

riausybė siūlė Anglijai ir 
Jungtinėms Valstijoms per
imti į savo žinybą šiaurinį 
Norvegijos kampą, kurį 
Raudonoji Armija atvadavo 
nuo nacių praeitą rudenį. 
Anglija ir Amerika atsakė, 
kad jos perdaug užsiėmu-

★ ★ ★ isios karu su vokiečiais va-
Ar atsimenate dainininką I kariniame fronte ir neturi 

Babravičių? Jis yra gyvenęs atliekamų laivų, reikmenų 
Amerikoje ir čia ne viename nei kareivių siuntimui į 
mieste dainavo. i Norvegiją. Norvegų vadai

Babravičius išliko gyvas ir Londone prašė vakarinių 
dabar jis dainuoja Kauno ope- 'talkininkų pasiųst bent ke
roję greta Kipro Petrausko, jeįa Norvegijos laivų ir 
Antano Sodeikos, Aleksandros norvegų karių į tą

DAUGYBE AMERIKOS 
KARO LAIVŲ LINGA- 

YEN ĮLANKOJE

Ragina iki 65 Metų Verstinai į 
Imti j Karo Darbus |

Staškevičiutės ir Marijonos Ra
kauskaitės. Praeitų metų spal. 
21 d. jis dainavo Karnavičiaus 
operoje “Gražinoje.”

Gyvendamas savo ūkyj, dai
nininkas Kipras Petrauskas, 
okupacijos metu, padėjo dau
geliui lietuvių patrijotų pasi
slėpti nuo vokiečių.

Pats K. Petrauskas visuomet 
save skaitė tarybinės Lietuvos 
piliečiu.

W. ir O. Norkai, iš Detroito, 
sveikina laisviečius su Naujais 
Metais ir prisiunčia $18.50, 
kurią dešimtinę skiria Lietuvos 
liaudžiai, o kitką viską Lais
vei, — už prenumeratą ir au
kų.

“Mes jūsų Laisvutę skaitome 
ir mėgstame skaityti,” man ra
šo jiedu.

Gi Ona Norkienė nuo savęs 
prideda: “Kolumbas atrado 
Ameriką, o aš — jūsų Laisvu- 
tę radau pas savo brolį P. Šle
kaitį Scranton, Pa., 1922 m. 
Ir nuo to laiko su pamėgimu 
dienraštį skaitau. . . Malonėkit 
už . mūsų auką nupirkti siunti
nėlį ir pasiuskit karo nuvar- 
gintiem Lietuvos žmonėm...”

Dėkoju dd. Norkams už vis
ką! Dešimtinę ir laiškutį per
daviau Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetui, kuris įvykins 
Jūsų pageidavimą.

jų krašto kampą. Jų prašy
mas buvo atmestas.

Žymėtina, kad gana daug 
Norvegijos laivu ir tūkstan
čiai jos karių ištrūko nuo 
vokiečių į Angliją. Visi jie 
yra vakarinių talkininkų 
komandoje.

Sovietų siūlymas, kad 
anglai - amerikiečiai perim
tų išlaisvintą šiaurinę Nor
vegiją, tarnauja aptildymui 
pasakojimų Anglijoj ir Ame
rikoj, kad Sovietai, girdi, 
nori paimti savo žinybon 
kuo daugiausia atvaduoja
mų kraštų.'

Filipinai. — Į Lingayen 
Įlankos vandenis Filipinuo
se suplaukė tiek karinių A- 
merikos laivų, kad jie viso 
sudaro pustrečio miliono 
tonų įtalpos. Tuose laivuose 
yra daugiau kaip 50 tūks
tančių jūreivių.

Japonų radijas su išgąs
čiu skelbė, kad dar du 
Jungtinių Valstijų laivynai 
plaukia iš vakarų ir pietų 
vakarų linkui Luzono, svar
biausios Filipinų salos, ku
rioje įsiveržę amerikiečiai 
bloškia japonus atgal link 
Manilos.

Washington. — Pulkinin
kas Fr. V. Keesling, vienas 
iš rekrutavimo valdininkų, 
ragino kongresinę komisiją 
taip pataisyt kongresmanų 
May ir Bailey sumanymą, 
kad galėtų būti verstinai 
šaukiami darban į karinius 
fabrikus amerikiečiai iki 65 
metų amžiaus.

Reikalauja Rekrutuot 
Visus Tinkamus Vyrus

Iš Fabriką ir Faunu

NEPAVYKO JAPONU 
PLAUKIKAMS SU

SPROGIMAIS

Turkai Atidarą Talkinin
kams Dardanellus

London, saus. 12. — Pa
tikimi anglai sakė, kad Tur
kija jau praleis Amerikos ir 
Anglijos laivus, plaukian
čius per Dardanellų sąsiau
rį iš Viduržemio Jūros .į 
Juodąją Jūrą. Tuo būdu žy
miai bus sutrumpinta kelio
nė vakarinių talkininkų lai
vams, gabenantiems krovi
nius Sovietų Sąjungai. Dar
danellų sąsiauris yra Tur
kijos kontroliuojamas iš a- 
biejų pusių.

Sako, Graikų Socialistai 
Pąsmerkę Partizanus

Anglų komanda skelbia, 
kad Graikijos socialistų va
dai, esą, pasmerkė Elas 
partizanų pasipriešinimus 
anglam ir jų globojamai lai
kinajai Graikijos valdžiai.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Stimson sakė laikraščių at- *
stovams, kad turės būt pa
šaukti armijon visi sveiki 
vyrai iki 30 metų amžiaus, 
vis tiek ar jie dirbtų kari
niuose fabrikuose, ar far- 
mpse, ar tarnautų valdinė
se vietose. Jis 'ragino kon
gresą užgirt prez. Roosevel-

Lingayen Įlanka. — Tuzi
nas japonų plaukikų, stum
dami vandeniu TNT sprogi
mų dėžes, taikėsi sprogdint 
Amerikos laivus Lingayen 
Įlankoje, į šiaurvakarius 
nuo Filipinų sostamiesčio 
Manilos. Du tokius plauki
kus amerikiečiai sučiupo, o 
kitus sušaudė vandenyje. 
Anie du paimti valtih mėgi
no susprogdint ją rankinė
mis granatomis.

Trys maži japonų laivai 
su sproginiais puolė kelis 
transportinius Amerikos 
laivus, bet mažai nuostoliu 
jiem tepadarė.

Paryžius, saus. 12.—Spau
džiami amerikiečių ir ang
lų, vokiečiai sparčiai ir ga
biai traukiasi iš siauro va
karinio kampo sklype, kurį 
jie buvo užėmę Belgijoje. 
Taciaus, bėgdami naciai tu
ri palikt gana daug savo 
kanuolių ir kitų įrengimų. 
Vydamiesi juos, talkininkai 
atvadavo La Roche miestą, 
susisiekimų centrą, ir 15 ki
tų gyvenamųjų vietovių vi- 
some tame sklype.

Trečioji Amerikos armija 
apsupo ir sunaikino vokie
čių junginius ties Doncols, 
Luksemburge.

Šiauriniai - vakariniame 
fronto šone amerikiečiai įsi
veržė į Vielsalma, užėmė Bi- 
hainą ir užpuolė vokiečius 
Langlir miestelyje. Vakari
niame fronto iškyšulyje an
glai paėmė Ronchamps ir 
kelias kitas gyvenamąsias 
vietas.

Pietiniai - vakariniame 
i šone, Trečiosios amerikie
čių armijos kariai pažygia
vo mylią pirmyn ir pasiekė 
St. Hubėrt priemiesčius. Į 
šiaurius nuo savo išlaisvin
to Bastogne miesto jankiai 
puolė vokiečių naudojamą 
kelią į Houffalize. Naciai 
kontr-atakavo, bet buvo at
mušti. Kiti šios armijos da
liniai užėmė Harlange, Tar- 
chams, Luksemburge, ir tū
las kitas vietas pietiniai-ry- 
tiniame savo fronto gale. 
Dabar jie atakuoja vokie
čius Wiltze.

Anglai Užgniaužia Elas 
Partizanų Žinias; Re
porteriai Protestuoja

to siūlymą, kuris leistų val
džiai imt visus reikiamus 
vyrus nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus į karines pareigas 
bei priverst dirbti kariniuo
se fabrikuose.

Anglų Darbiečiai Nori Pa
sikalbėti su Churchillu

Anglų Darbo Partijos 
vykdomasis komitetas pra
šė premjero Churchillo pri
imti komiteto atstovus, ku
rie nori pasikalbėt su Chur
chillu apie anglų karo žy
gius prieš Graikijos parti
zanus.

JUGOSLAVIJOS EX-KARALIUS SPIRIASI SUGRĮŽTI
London. — Emigracinis 

Jugoslavijos karalius Pet
ras viešai atmetė susitarimą 
tarp savo premjero Subasi- 
čiaus ir laikinosios jugosla
vų valdžios pirmininko mar
šalo Tito. Subasieius ir Tito 
buvo sutikę paskirti tris as
menis kaipo karaliaus pa
vaduotojus - regentus, iki 
Jugoslavijos gyventojai per 
laisvus visuotinus balsavi-

iiiblii ii'J ............n..... .

Buvęs Jugoslavijos Karalius Pasidrąsino Tuom, Kad 
Anglai ir Dešinieji Graikijoje Paėmė Viršų

mus galės išspręsti, ar jie 
nori respublikos ar kara
liaus valdžios grąžinimo. 
Jųdviejų sutartį jau užgyrė 
Sovietų vyriausybė. Tokiam 
karaliaus pavaduotojų sky
rimui, sakoma, pritarus ir 
Anglijos valdžia.

Bet ex-karalius Petras

dabar užreiškė, kad tik jis 
pats vienas tegalįs skirti 
laikinus savo pavaduotojus 
(suprask, stojančius už jo 
grąžinimą sostan). Petras 
savo pareiškime pasakojo, 
kad jei pagal Tito-Subasi- 
čiaus planą būtų paskirti jo 
pavaduotojai, tai visa poli-

tinė galia Jugoslavijoje, gir
di, pereitų vienai grupei — 
maršalo Tito vadovaujamai 
Prieš - Fašistinei Tautos 
Laisvinimo Tarybai. Sykiu 
Petras bažijosi, būk jis su
tiksiąs, kad laikui atėjus 
Jugoslavijos žmonės de
mokratiniais balsavimais 
pasirinktų pastovią valdžią.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Athenai. — Vienuolika 
amerikiečių korespondentų 
Graikijoje prašė anglų ko- 
mandieriaus gen. Scobie 
leisti jiems pasikalbėti su 
Elas partizanų atstovais. 
Jie siūlė, kad pasikalbėji
muose būtų anglų oficieriai 
ir sutiko, kad anglai cen
zūruotų siunčiamus Ameri
kon pranešimus apie tuos 
pasikalbėjimus. Anglų ko- 
mandierius atmetė kores
pondentų prašymą ir griež
tai uždraudė kalbėtis, girdi, 
“su priešais.”

Korespondentai dėl to už
protestavo ir kreipėsi į A- 
merikos vyriausybę Wa
shingtone, kad paveiktų an
glus praleisti žinias iš par
tizanų pusės.

Washingtone kalbama, 
kad pritrūks ir pypkinio ta 
bako.

i

A

Jankiai sustabdė nacius 
piet. Francijos fronte.
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tyje 1940 - 41 m. žemę tarybų valdžia 
davė 367 naujakuriams. Bendras tada iš
dalintos žemės plotas siekė 1683 ha. Iki 
šios dienos žemę jau atgavo visi senieji 
žemės savininkai, be to, dar 46 darbo 
valstiečiai gavo naujai, o taip pat 1940- 
41 m. naujakuriai prie savo sklypų gavo 
dar žemės priedus.

“Rokiškio apskrities žemės komisija 
jau davė žemės 54 aktyviems kovotojams 
prieš vokiškuosius okupantus. Žemę ga
vo partizanai, lietuviškosios divizijos ko
votojai ir žmonės, pasiaukojamai gynę 
darbo žmonių reikalus.

“Seredžiaus valsčiuje iki šios dienos 
žemę susigrąžino 59 darbo valstiečiai. Be 
to, 86 valstiečiai padavė pareiškimus nau
jai žemę gauti. Padubysio dvare numa
tyta įsteigti mašinų-ąrklių nuomoj imo 
punktas.”

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Sausio 13, 1945

Kaip Jaunieji Lietuvos Sūnūs Ruošiasi Kovai
-------------— B ~

Lenino Mirties Minėjimas.
Š. m. sausio mėn. 21 dieną sukaks ly

giai 21 metai, kai mirė vienas didžiau
sių žmonijos mąstytojų, didysis^ darbo 
žmonių vadas ir Tarybų Sąjungos pa
grindų padėjėjas Vladimiras Iljičius 
Leninas.

Tai sukakčiai paminėti, tiek pačioje 
Tarybų Sąjungoje,, tiek visame pasauly
je įvyks masinių mitingų, ir bus daug 
rašyta spaudoje. Rytų fronte Raudonoji 
Armija savotiškai atžymės tąjį įvykį— 
uolesniu priešo naikinimu!

Jungtinėse Valstijose ši sukaktis taip
gi bus plačiai minėta, bet dėl karo ne
bus galima tai atlikti sausio 21 d.

New Yorke, pav., Lenino mirties su
kakčiai atžymėti masinis mitingas įvyks 
sekamą pirmadienį, sausio 15 d. Madi
son Sq. Gardcne. Be kitų, čia kalbės pat
sai žymiausias amerikietis marksistas- 
leninistas, Eari Browder, Politinės Ko
munistų Sąjungos prezidentas.

Kituose miestuose įvyks masiniai mi
tingai kitomis dienomis. Netenka saky
ti, jog kiekvienas protaująs asmuo turi 
šiandien giliau' susipažinti su Lenino 
mokslu, su jo nuveiktaisiais herkuliškais 
darbais, su jo gyvenimu. Tie mitingai, 
tie minėjimai kaip tik ir duos kiekvie
nam žinių ir nurodymų, kaip tas žinias 
gauti anie tą didįjį žmogų, kurio moks- 

, in ^r.viro-jasi šimtai milijonų pasaulio 
rnionių.

Lietuvos Valstiečiai Atgauna 
Savo Žemę.

Kai tik pašėlusis vokiškas nacis 1941 
m. įsiveržė į Lietuvą, jis tuojau pradėjo 
atimdinėti žemes iš tų valstiečių, ku
riems tarybinė vyriausybė buvo davusi. 
Tie valstiečiai ne tik buvo palikti be že
mės ir be duonos, bet vokiečiai, su buo
žių pagalba, kankino ir kai kuriuos net 
žudė.

Todėl visai natūralu, jog, kai tik vo
kiečiai iš Lietuvos buvo išmušti, tary
binė Lietuvos vyriausybė pradėjo grąžin
ti žemes tiems, kuriem jos teisėtai pri
klauso. Vilniaus “Tiesa” (spal. 26 d.) 
praneša apie tai, kas tuo atžvilgiu jau 
yra pasiekta. Mes čia paduodame keliaš 
tuo klausimu įdomias žinias:

“Kauno apskrityje žemės paskirstymo 
darbai jau baigiami. Iš viso ligi spalio 
20 d. paskirstyta 18,865 ha žemės. Lieka 
paskirstyti dar 2259 ha. Iš 1940 — 41 
m. gavusių žemės tarybinių naujakurių 
dabar žemę atsiėmė 1085 valstiečiai. Jų 
atsiimtos žemės plotas sudaro 6021 ha. 
Dabar naujai žemės gavo 472 valstiečiai 
3611 ha ploto. Be to, 213 mažažemių ūkių 
dabar pridėta 1068 ha žemės. Pagalbi
niams ūkiams išskirta 1307 ha žemės. Ei
lėje vietų valstiečiai atsiėfhė buožių pa
grobtus gyvulius. Esamomis žiniomis 
naujakuriąi tokiu būdu atsiėmė 8 kar
ves, 42 arklius, 38 pastatus. Dar yra pa
duota prašymų žemei gauti 2007.
• "Iki spalio 10 d. Seinų aps. žemę at
siėmė 340 tarybinių naujakurių. Atsiim
tos žemės plotas sudaro 2027 ha. Drauge 
paujakuriai atsiėmė 19 arklių, 22 kar
ves, 18 plūgų ir t.t. Naujai žemės gavo 
375 valstiečiai. Jų gautos žemės plotas 
siekia 2819 ha. Jiems išdalinta 18 ark
lių, 21 karvė, 28 plūgai. Prašymų žemei 
gauti yra paduota 590.

°Iki š. m. spalio 10 d. Alytaus aps. at
siėmė savo žemę 1126" tarybiniai nauja
kuriai. Atsiimtos žemės plotas sudaro 
^974 ha. Be to, naujai duota žemės 474 
asmenim^. Apskrities žemės komisijoj 
dar yra 1905 prašymai duoti žemės, ku
rių nemažas skaičius bus taip pat paten
kintas.

“Panemunio valsčiuje Rokiškio apskri-

ADF Unijistai Už Dalyvavimą 
Londono Kongrese

Šiomis dienomis Columbus mieste, O- 
hio valstijoj, įvyko paminėtosios valsti
jos International Association of Machi
nists unijos atstovų suvažiavimas. Suva
žiavimo dalyviai, atstovaują 80,000 or
ganizuotų darbininkų, vienbalsiai pasi
sakė už dalyvavimą Pasaulio Darbininkų 
Kongrese, įvyksiančiame š. m. vasario 
mėn. 6 d. Londone. Podraug, jie pareiškė 
savo nuomonę, kad juos kongrese at
stovautų jų pačių unijos prezidentas 
Harvey Brown.

Prieš tūlą laiką Buffalo miesto maši
nistai (apie 30,000) taipgi pasisakė už 
dalyvavimą Londono Kongrese.

Šiomis dienomis New Yorko sunkve
žimių vairuotojų (International Brother
hood of Teamsters) organas “The 807 
Teamster” parašė net du editorialu, rei
kalaujančiu, kad sunkvežimių vairuoto
jai reikalautų ADF vadovybės dalyvauti 
Lohdono Kongrese ir kad toji vadovy
bė veiktų išvien su CIO vadovybe, kaip 
andai Philip Murray siūlė.

Šis sunkvežimių vairuotojų laikraštis 
klausimą pastatą aiškiai ir kiekvienam 
suprantamai:

“Logika paprasta ir aiški: jeigu Jung
tinių Tautų vyriausybių vadai gali bend
radarbiauti greitesniam pasiekimui per
galės, tai kodėl tų pačių tautų darbinin
kai negali daryti to patieš?...”

Laikraštis kritikuoja ADF vadovybę, 
kritikuoja p. Greeną, atsisakantį daly
vauti Londono Kongrese ir veikti išvien 
su CIO vadovybe.

Atsiminkim, jog šitie balsai kyla iš pa
čių ADF narių. Pasirodo, ADF nariai 
nesėdi rankas susikabinę, bet darbuoja
si, nes jie mato, jie jaučia tą nepaprastai 
svarbų momentą, kurį mes dabar gyve
name.

Tolydžio CIO vadas, Philip Murray 
paskelbė, kad jo vadovaujamoji organi
zacija Pasaulio Darbininkų Kongrese 
Londone reikalaus įkurti nąują tarptau
tinę profesinių sąjungų (unijų) organi
zaciją.

Tai sveikintinas žygis!
Šiuo metu vienas iš svarbiausių orga

nizuotiems Amerikos darbininkams už
davinių turi būti: dalyvauti Londono 
Kongrese!

Nemažesnės svarbos dalykas ir tas, 
kurį andai iškėlė Murray, — sukoordi- 
navimas ADF ir CIO pajėgų kovai prieš 
visokius reakcininkų pasimojimus prieš 
organizuotus darbininkus, prieš Ameri
kos žmones.

Žmonių Taupmenos Chicagos
Bankuose

I

Vilnis rašo:
Chicagos bankai patiekė steitmen- 

tus apie savo stovį. Pasirodo, kad su 
pabaiga pereitų metų Chicagos ban
kuose buvo ęĮepozituota $991,689,000. 
Taigi, Chicagos bankuose taupinama 
beveik bilionas dolerių.

Ta.proga Chicagos “Daily Times” 
rašo: “Bilionas dolerių didelė pinigų 
suma. Tiesą sakant, laikyti tiek pini
gų taupinimo depozituose yra per
daug. Mes bandysime paveikt savo 
skaitytojus, kad bent dalį tų depozitų 
paverst karo bonais.”

“Daily Times” sako tiesą. Bent 
trečdalį taupinamų bankuose pinigų 
rėikėtų investuoti į karo bonus. Tuo
met tie pinigai tiesioginiai dirbtų kg-, 
rui. Investuojant daugiau pinigų į 
karo bonus, mes atsiekiame'dvigubą 
tikslą', taupiname geresnei apsaugai 
ateityje ir tuo pačįu sykiu prisidedame

Rašo J. JOSADe

Aš kaip tik buvau tada 
stotyje, kai pirmas ešelonas 
naujai mobilizuotųjų atvyko 
į savo paskirties vietą. Kai 
traukinys atlėkė prie sto
ties, ant perono stovėjo 
grupė karininkų, kurie tu
rėjo priimti naujai atvyku
sius. Dar iš tolo girdėjosi 
gyvai skambanti lietuviška 
daina.

Traukinys sustojo, ir pe
ronas ūmai pasidarė pilnas 
šimtų atvykusių naujokų. 
Netoliese stovėjo . grupė 
karininkų. Štai vie
nas jų padarė porą 
žingsnių į priekį ir per visą 
peroną aidėjo jo stiprus 
balsas.

— Sveiki atvykę, broliai 
lietuviai!

Tuos žodžius pasakė ka
rininkas, lietuvių tautos sū
nus, kuris prieš trejis me
tus stojo į Raudonosios Ar
mijos eiles kovoti dėl tėvy
nės Lietuvos išvadavimo.

— Lietuviai ?! — Lietu
viškai šneka?! — klausė 
šimtai žvilgsnių naujai at
vykusių viens kitą.

Ir staiga visas peronas

Išlaisvintose Lietuvos Srityse Tuojau Jaunuoliai Pradėjo 
Stoti j Raudonosis Armijos Eilės. Apie Tai Randame Labai 

Įdomij Straipsnį Vilniaus “Tiesoje” ir Žemiau Talpiname
lyg sukurto. Prasidėjo ran
kų spaudinėjimas ir klausi
nėjimas apie pažįstamus bei 
draugus.

Čia sutiko broliai, išva
duoti iš priespaudos, su vy
resniais broliais — išvaduo
tojais.

Karo stovykla randasi di
deliame miške. Aplink pie
vos, laukai, kalvos,, upės — 
tikrai lietuviškas gamtos 
vaizdas.

Nuostabu, kaip jauni mū
sų tautiečiai čia pasikeitė. 
Po dviejų dienų jau negali
ma buvo jų pažinti. Savo 
senus skarmalus visi sudėjo 
į atskirus ryšulius, paruoš
tus atiduoti į sandėlį, ir tų 
skarmalų vietoj buvo ap
rengti naujomis karinėmis 
uniformomis.

Nors kariniai pratimai 
dar neprasidėjo, . vis dėlto 
naujokai užimti nuo anks
tyvo ryto iki vėlyvo vakaro: 
pirtis, gydytojų komisija, 
matavimai ir švėrimai, pa-

Kas Ką Rašo ir Sako

Lietuvos, 
rašo apie 

surinktas

ZMU1NES PARODĖ SAVO 
SiKuĮ, BET KĄ JIE PA

RODYS?
Tėvynė džiausiasi, kad 

/ musų širdyse dar plaka-lie
tuviškas kraujas.” Kalba ei
na apie šelpimą 
S.L.A. organas 
Bendrojo Fondo 
drapanas. Sako:

Svetaine pusėtinai didelė. 
Ji pilnutėle rūbų ir apava- 
lo. Ten daugybė visokio ap- 
rangalo vyrams ir mote
rims. Ten daug drabužėlių 
mažamečiams. Didelė dau
guma susiųstų rūbų veik 
naujutėliai.

žiūri, žmogus, į tas dide
les krūvas prisiųstų ir jau 
į Lietuvą siuntimui prireng
tų rūbų iy piatai jose tikrą 
lietuvio širdį! Matai, kaip 
širdingai ImįuVis tiesia pa- 
gelbos ranką savo broliams 
ir seserims, ištiktiems didė
lės tragedijos. (Tėvynė, 
sausio 5).

p
Tai šventa tiesa. Savo 

duosnumu Lietuvos žmo
nėms Amerikos lietuviai y- 
ra puikiai pasirodę. Tai ne 
kaitą yra pasakęs Lietuvai

Pagalbos Teikimo Komite
tas, kuris jau septynius pa
šalpos siuntinius pasiuntė 
ir aštuntą jau neužilgo ren
giasi pasiųsti. Komitetas 
jau yra pasiuntęs desėtkus 
tonų drapanų Lietuvos žmo
nėms.

Bet kaip su tais Bendro
jo Fondo surinktais rūbais? 
Kodėl jie laikomi Brookly- 
ne, o nesiunčiami Lietuvos 
žmonėms? Jie surinkti Lie
tuvos žmonėms. Juos auko
jo Amerikos lietuviai savo 
broliams ir seserims Lietu
voje. Bet jie čionai laikomi 
ir nesiunčiami!

Tenka ve kas pasakyti: 
Aukodami tuos rūbus lietu
viai parodė gerą širdį, bet 
Bendrojo Fondo vadai, ku
rie tas drapanas laiko su
krovę į svetainę ant Grand 
Stryto Brooklyne, tą širdį 
begailestingai t r i uškina. 
Končiaus ir Valaičio širdys 
yra visiškai užšalusios lin
kui Lietuvos žmonių. Jie ne 
tik patys nieko nėra pasiun
tę Lietuvon nuo savęs, bet 
netgi z surinktus iš kitų 
daiktas sulaiko nuo Lietu
vos žmonių.

P^tys praliejo kraujo, bet žinodami kraujo plazmos 
stebuklus gejbėjinie gyvasties, šie veteranai, besigydą 
Percy Jones ligoninėje, Detroite, atsimoka krauju. Jie 
Raudonajam Kryžiui duoda krapjo gelbėti gyvastis ki
tų karių frontuose. Duokite ir jūs pųskvortę kraujo iš
gelbėjimui gyvasties.

prie išgalių, kad karas greičiau būtų 
laimėtas. ■ •

Chicągos “Daily Times” primena, 
kaip buvo 11929 metuose prieš įvyksiant 
Wall-strycip krachui. Tuomet Chica
gos bankuose buvo dęppzitųota $711,- 
723,000. Vadinasi, šiuo laijęp d^ppzi- 
tųota $300,000,000 dąugįaų. Depresi
jos metais, 1933, depozitų suma sįekė 
$398^000,000. Taigi, per dpšįmtį Pietų 
taupmenos’ bankuose pakilo ant 600

h----------------------------------------------—
jr niekad neužmirš.

Aš gerai supratau tautie
čio jausmus, kai vienas nau
jokas, laikydamas tik ką 
gautą automatą rankoje, 
man tyliai pasakė:

— Bus atlyginta. Už visa 
atlyginsim. Kad ir pasaulio 
gale, bet mes jį surasime...

skirstymai į kuopas, būrius 
bei skyrius, karinės specia
lybės konstatavimas, rajono 
bei mankštynių aikščių su
tvarkymas, ginklų išdalini
mas — ne taip jau lengva 
iš “civilioko” padaryti karį.

Tarp atvykusių yra daug 
tarnavusių kariuomenėje, 
kuriems visa tai ne naujie
na, ir jų pagalba stipriai 
jaučiama.

Bet ir tų, kurie pirmą 
kartą paėmė šautuvą į ran
kas, ir tų nuotaika pakili. 
Jie paėmė ginklą į savo ran
kas tam, kad galutinai iš
varytų iš,- savo žemės pra
keiktą vokietį, tiek engusį 
Lietuvos liaudį.

Tarp patyrusių karių ir 
atvykusių naujokų greit 
užsimezgė glaudus bendra
vimas. Lietuviai kareiviai 
bei karininkai, su ordinais 
ir medaliais ant krūtinių, 
pasakoja, kaip jie mušė vo
kietį ties Oriolu, ties Viteb
sku ir kituose baruose. 
Naujokai klausėsi kiekvie
no žodžio ir lingavo galvo
mis. Jie tiktai tyliai šnibž
dėjo:

— Jeigu jūs, broliukai, I 
žinotumėt tai, ką mes tu
rėjom iškentėti per tuos! 
trejis metelius...

Lietuvių kovotojai žinojo, J “Jį“ prieš taikius
i n hm rl r? d i m i a i i r-/'i r' A «✓ a

sto vykioj jau dėstomi ka
riniai dalykai. Visą dieną 
vyksta pratimai. Mūsų jau
nieji lietuviai kariai uoliai 
mokosi: jie žino, kad nė vie
na valandėlė neturi nueiti 
veltui.

Visas gyvenimas čia eina 
pagal tam tikrą iš anksto 
nustatytą tvarką.

Laisvomis valandomis 
skaitomi lietuviški laikraš
čiai bei knygos ir rašomi 
laiškai į namus. Kiekvienas 
labai domisi mūsų kariuo
menės pasisekimais fron
tuose. Kad ir kiek vyresnie
ji kariai pasakotų apie karo 
veiksmus bei pragyvenimus 
frontuose, naujokams vis 
maža.

— Su mumis irgi taip bu
vo... — aiškina vyresnysis 
leitenantas Bužeris savo 
kuopos jaunesniems karei
viams. — Ir tiktai, kai at
vykom į fronto linijas, mes 

i supratom... Tiktai tada, kai 
’ i susitikom su vokiečiais vei- 
įdas į veidą, mes įsitikinom, 

Y kokie jie bailiai, ir kad sa- 
jvo “didvyriškumą” jie gali

Labai dažnai iš anos pusės 
fronto linijos ateidavo siau
bingos žinios iš tėviškės. Bet

gyventojus.
Į stovyklą kiekvieną die

ną plaukia vis daugiau ir
vis dėlto sunku buvo įsi- daugiau jaunų lietuvių, ku- 
vaizduoti, kad vokiečiai pa- rįuos džiaugsmingai sutin-
sidarytų tokie žvėrys.

Štai sėdi grupė naujokų, 
atvykusių iš įvairių Lietu-

ka anksčiau atvykę unifor
muoti. Visi kartu ruošiasi 
kovai dėl galutinio mūsųvos vietovių. Koks panašus gs išvadavimo.

▼ ti z-v z-J n n n i i/» T- i ^1 , I r iir vienodas jų artimų liki
mas: Linkevičius Antanas 
iš Alytaus apskr. Varėnos 
valse. Antakalnio kaim. Vie- L 
ną jo brolį, Joną, vokiečiai:: 
įšvežė į katorgos darbus jcausį> kajp laikyti automa- 
1942 metais, antrą brolį Pe- L rankoje; tu irgi dirbki ir 
trą, gestapininkai nušovė, pažiūrėk mūsų vaikučius;

Antaną-, ^yGkiecia1 irgi;^abar aš jau tikras, kad 
musų vaikeliai bus laimin
gi.”

Ir Asojavičas Gabrys iš 
Alovės valsčiaus, Kudariš- 
kių kaimo, prašė manęs pa
sakyti savo vyresniajam 
broliui ir tėvams, kad jie 
kaip reikiant apdirbtų savo 
12 ha. žemės, kad jie nu
pjautų ir laiku pasėtų, nes 

; savo būdu ir

• Sužinojęs, kad aš važiuo
ju į Vilnių, Bareckas Anta
nas paprašė mane pasakyti 

į jo žmonai: “Nesirūpink dėl 
’ manęs. Aš esu sveikas, mo

vežė į Vokietiją, bet kelyje 
jisai paspruko.

šiška Juozas, iš Žaslių 
valse. Žuvų km. Jo tėvą, i 
brolį su žmona ir jų 15 me
tų sūnelį vokiečiai nušovė, 
už tai, kad jie slėpė parti
zanus. Zabarauskas Mikas 
iš Aukštadvario. Jau treji 
metai, kaip jo brolis ištrem
tas Vokietijon. Derbutas ‘‘kiekvienas t 
Stasys iš Kaščiukiščių dva- gaųa turi padėti Raudona- 
ro. Vieną jo brolį, Joną, vo- - -
kiečiai ištrėmė į katorgos įf priešą"
ro. Vieną jo brolį, Joną, vo-

darbus, o kitą brolį, Miką, 
nušovė. Eiduką Juozą, iš 
Utenos apskrities, vokiečiai 
kankino dėl to, kad nenorė
jo dirbti vokiečiams. Sku- 
rauskas Juozas, iš Daugų 
valsčiaus, būdamas komjau
nuolis, turėjo apleisti savo 
namus ir gyventi pogrindy...

Siaubu darosi girdint, 
kaip lietuviai buvo kanki
nami per tuos trejis vokie
čių okupacijos metus. Iš
trėmimas į Vokietiją, kalė
jimas, sušaudymas, ir vėl 
kalėjimas, ir vėl sušaudy
mas...

Taip vyko kiekviename 
kaime, kiekviename vals
čiuje, kiekviename apskrity. 
Lietuviui visa to neužmiršo

jai Armijai visiškai sumuš-

Čia, karo stovykloj, mūsų 
jaunieji tautiečiai ruošiasi 
kovai prieš amžinąjį lietu
vių tautos priešą — vokiš
kuosius grobikus.

Chester, Pa

milįpnų dolerių.
Bus naudos, o bėdos jokios nebus, jei 

bent trečdalį tų taupmenų paversime 
karo bonais.
Panaši padėtis yra New Yorke ir ki

tuose miestuose. Mums sunkus suprasti, 
kodėl daugelis žmopįų, užuot įvesdinę 
savo sutaupąs į ka^ojbonus, jie kiša jas į 
baųkus, kur gauną mažesnes palūkanas. 
Juk kąrp bonai bet kada, kai reikalas 
.esti, gąiįma ąfkeisti į pinigus.

A

onus, jie kiša jas į

Čia nekurie mūsų lietuviai, 
prisiskaitę kryžiokų ir nusine
šiojusių socialpalaikių laikraš
čių, sako, kad rusai iš Lietu
vos išvežė visus lietuvius Sibi
ran ir ten visus sušaudė! Bet, 
iš tikrųjų, mūsų lietuviai turė
tų žinoti, kad žmogžudžiai na
ciai išgrūdo apie pusę Lietu
vos jaunimo į Vokietijų į karo 
i ar bus, o kitus sugrūdo ir su
pūdė koncentracijos stovyklo
se. Tai yra faktas. Bet mūsų 
kryžiokai pilsto užsimerkę 
purvus ant Tarybų Sąjungos. 
Tai yra niekas, kaip tiktai fa
šistinė nacių propaganda, kad 
tik pakenkus laimėti šį karą, 
kad tik sukiršinus žmonių vie
ningumą, kad tik sustiprinus 
fašistinius gangsterius. Mūsų 
lietuviai, skaitydami socįalfa- 
šistinius šlamštus, turėtų dau
giau analizuoti ir stengtis kal
bėti kiek švariau publikoje.

Penpeškių kaimietis.
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Trečias puslapis

ILIITERATIūM ir I Ujpjjj
Apie Rašytojus, Meną; ir Menininkus Iš

vaduotoje Tarybų Lietuvoje

(Dalys šio straipsnio buvo skaitytos 
Brooklyno lietuvių scenos mėgėjų 

pažmonyje š. m. sausio 7 d.)
Kalbėdami apie dabartinę rašytojų, 

menininkų ir kitų kultūros dirvoje dar
buotojų veiklų, turėkime galvoje seka
mus faktus:

Kai 1941 m. birželio mėn. dienomis 
hitlerinis banditas pasalingai užpuolė 
Lietuvą, dalis — galima sakyti, rinkti- 
niausioji dalis — rašytojų ir menininkų 
su tarybine Lietuvos vyriausybe pasi
traukė į Tarybų Sąjungos gilumą. Kiti 
pasiliko Lietuvoje. Kodėl jie pasiliko? 
Kodėl jie nevyko į Rytus? Tūli jų nesu
spėjo pasitraukti, nes priešas, atsimin
kime, puolė skubiai, greit. Kiti pasiliko 
“atsiduodami likimui” — kaip bus, taip 
bus! Treti pasiliko Lietuvoje su mintimi, 
kad jie galėsią prisitaikyti “prie naujų 
aplinkybių, prie okupanto.” Buvo ir to
kių, be abejo, kurie neapkentė tarybinės 
santvarkos, to viešai nesakydami, ir tik 
laukė vokiečių kaip “lietuvių tautos iš
ganytojų.”

Dabar pažiūrėkime, kaip viskas ėjosi. 
Tie, kurie pasitraukė į Tarybų Sąjungos 
gilumą, per ‘suvirs trejus Lietuvos oku
pacijos metus, atliko milžiniškų darbų. 
Tarybinė vyriausybė jiems sudarė visas 
sąlygas kūrybiniam darbui — plėtimui, 
tobulinimui savo talentų: poetai-rašyto- 
jai rašė, artistai vaidino, dainininkai 
dainavo, dailininkai piešė, mokytojai 
mokė.

Na, o pasilikusieji Lietuvoje kultūros 
darbininkai merdėjo, vargo, skurdo — 
skurdo ne tik medžiaginiai, bet ir dva
siniai. Kiti savo gyvybes paaukojo. Tik 
maža dalis, tik tie, kurie perėjo į priešo 
pusę, gyveno sočiai ir “laimingai.” Atsi
minkime: vokiečiai buvo uždarę Lietu
vos universitetus ir kitas aukštąsias 
mokyklas; jie buvo uždarę operą; jie 
buvo pasmaugę Lietuvos teatrą.

Dabar Lietuva išvaduota. Dabar grįžta 
iš Tarybų Sąjungos gilumos kultūros 
darbininkai, dabar atsiranda ir tūli Lie
tuvoje pasilikusieji rašytojai, artistai ir 
kiti menininkai. Pasirodo, kad dauguma 
jų okupacijos laikus praleido kaime prie 
plūgo, prie akėčių, — bakūžėje samano
toje. Dalis dirbo kitokius darbus mies
tuose ir miesteliuose.

Štai, kai kurios mums žinomos pavar
dės, atsiradusios Lietuvoje: poetas-dra- 
maturgas Petras Vaičiūnas, beletristas 
Kazys Boruta, poetas Vytautas Sirijos 
Gira, dramaturgas S. Kapnys, rašytojas 
A. Vienuolis-žukauskas, poetas Teofilius 
Tilvytis, poetas Kazys Inčiūra, poetas 
J. Graičiūnas, rašytojai V. Mykolaitis- 
Putinas ir Kazys Puida, poetai 
Sabaliauskas, J. K e 1 u o t i s, vertė
jas - poetas A. Churginas, Mažosios 
Lietuvos rašytoja Ieva Simonaityte, ra- 
švtojas Karolis Vairas-Račkauskas, ame
rikiečiams gerai žinomas, nes jis čia il
gokai gyveno redaguodamas “Tėvynę”. 
Taipgi dailininkas A. Žmuidzinavičius.

Tūli iš šitų rašytojų išgyveno pasibai
sėtinus laikus. Daugelio jų vokiečiai su
naikino rankraščius — keletos metų sun
kaus darbo vaisius. Kai kurie jų slaps
tėsi miškuose ir kaimuose. Panašiai buvo 
su Teofilium Tilvyčiu. Jis buvo įmestas 
į Praveniškių koncentracijos stovyklą ir 
įrašytas į sušaudymui nusmerktųjų lis- 
tą; tik stebuklu jam pavyko iš mirties 
išsisukti ir jis per visą okupacijos laiką 
slapstėsi kaime. Apie save Tilvytis ra
šo:
Daug .kas manęs klausia: “Kur gi tu dingai?” 
Kiekvienam kartoju: “Prie žemės, draugai...”

Kad įsikabinčiau į žemę tvirčiau, 
Iškirtai! alksnyną, kelmus išverčiau. 

Atverčiau velėną plūgo ašmenim— 
Motina žemelė kalba su manim.

Išdraskiau arimą virbais akėčių— 
Jaučiu žemės kvąpą, pulsą jos jaučiu.

Kaip mirusį žmogų kasa į kapus, 
Pakasiau aš grūdą—jis tenai supus.

Rašo R. Mizara. *
Nieks iš po velėnos jo nebeišims,
Bet vietoj to grūdo ryt išaugs dešimts.

Todie ir netenka mai? drebėt, draugai,
Nu tai, ką pasėjau—jau matyt daigai.)

Tiesa, gali šalnos pakąst daigus tuos, 
Bet šalčiams praėjus—šaknys sužaliuos.

Gabus, daug žadąs poetas Vytautas 
Montvila buvo vokiečių sušaudytas. Kai 
jis buvo Kauno kalėjime ir laukė mir
ties, ant kalėjimo sienos užrašė: “Kas 
šiandien žus — bus gyvas amžinai.” Ta
me pačiame kalėjime buvo ir vertėjas A. 
Churginas ir šis pasakoja, jog “Montvila 
žuvo kovodamas, žuvo nepalaužtas.”

A. Churginas been bus vienas žymiau
siųjų lietuvių vertėjų. Jis verčia į lietu
vių kalbą senovės Romos ir Graikijos 
klasikus. Jis verčia ir iš moderninių kal
bų poeziją lietuvių kalbon. Churginas pa
rašė žuvusiajam Montvilai sekamą eilė
raštį :

Du sotūs budeliai SS 
Sušaudyt vedė jį, 
O vėjas rytmečio gėles 
Kedeno pagiry.

Po rūsio įkyrios šviesos, 
Košmarų ir kančių 
Galva jam svaigo nuo rasos 
Ir mirštančių žvaigždžių.

Aš nežinau, kurioj dauboj
Tu, karžygy, kritai, 
Kur saulę tėviškės migloj 
Prieš mirtį pamatei,—

Bet ten, tame drėgnam urve, ' 
Kur kan.kinaisi tu, 
Dažnai minėjom mes tave 
Tvankioj tyloj naktų;

Ir skaitėm sienoje: “Kas žus,—
Bus gyvas amžinai.”
Ir žvilgsniai sakė: “Koks gražus 
Gyvenimas, draugai!”

Be to, okupantai vokiečiai nužudė: ta
pytoją Eidukevičių, skulptorius Grybą ir 
Pelelį, tapytoją Percikovičiūtę. Numari
no* skulptorių Menčinską Matą, Vladą 
Didžioką, ir kt.

Vieną žymiausiųjų Lietuvos poetų, 
Faustą Kiršą, vokiečiai išgabeno į Vo
kietiją ir ten nukankino. Dėl to kiti ra
šytojai darė viską, kad nebūtų ištremtais 
į Vokietiją, nes jie nujautė, kad jų lau
kia Fausto Kiršos likimas.

Centralines Lietuvos bibliotekas vokie
čiai sudegino, išsprogdino. Sunaikino jie 
ir privačias bibliotekas — pav. Kosto 
Korsako, Petro Cvirkos ir kitų rašytojų.

Kaune Lietuvos rašytojai turėjo savo 
namą, kurį jiems buvo davusi tarybinė 
Lietuvos vyriausybė. Okupacijos metu 
name gyveno Rentelnas — Lietuvos gau
leiteris — budelis. Bėgdami iš Kauno, 
vokiečiai tą rašytojų namą susprogdino.

Dabar Lietuvos Rašytojų Sąjungai 
Kąune vyriąusybė paskyrė kitą namą, 
kuris fašistinio režimo laikais priklausė 
Tūbeliui, Smetonos švogeriui.

Įdomius įspūdžius kai kurie rašytojai 
pabrėžia iš savo išgyvenimo. Štai Ieva 
Simonaitytė rašo. Ji buvo po areštu. 
“Mums dažnai pasiūlydavo arklienos. 
Aiškindavome, kad mes nepratę jos val
gyti. Tuomet nieko neduodavo,” sako ra
šytoja. Simonaitytė neteko sveikatos, su
menkėjo, susirgo. Tarybinė vyriausybė 
ją apgyvendino tuose.puošniuose namuo
se, kurie kadaise priklausė Tūbeliams, o 
šiandien —: rašytojams.

Iš gilumos Tarybų Sąjungos grįžo ra
šytojai: Ant. Venclova, Petras Cvirka, 
Jonas Rimkus, Jonas Marcinkevičius, 
Juozas Žiugžda, Drazdauskas, Eduardas 
Mieželaitis, Kostas Korsakas ir kt. Grįž
ta Salomėja Neris.

Ordinuotasis poetas Liudas Gira kol 
kas dar vis Maskvoje, Kremliaus ligoni
nėje, nes jis sunkiai susirgo. Kaip ži
nia, Liudas Gira ir Jonas Marcinkevi
čius tarnavo lietuviškoje Raudonosios 
Armijos divizijoje. Iš Maskvos grįžo dai
nininkė Aleksandra Staskevičiūtė; grįžo 
kiti artistai, muzikai ir dailininkai.

Dabar, vadinasi, visi jie Lietuvoje pra

deda kurti naująjį gyvenimą. Rašytojai 
palaiko savo Lietuvos Rašytojų Sąjungą. 
Tiek tarybinė vyriausybė, tiek Sąjungos 
pirmininkas Kostas Korsakas ragina ra
šytojus šią taip svarbią Lietuvai valan
dą ne tik rašyti, bet ir imtis visuomeni
nio darbo: lankyti miestelius ir kaimus, 
žadinti Lietuvos visuomenę naujam kū
rybiniam darbui, karinėms krašto pa
stangoms stiprinti.

•<
Artistai Renkasi.

Lietuvių tautai svarbu, kad išliko 
gyvas ir sveikas Lietuvos operos tėvas, 
Kipras Petrauskas. Jis gyveno Žemaiti
joje, savo ūkyj, kurį Lietuvos visuomenė 
jam buvo nupirkusi. Vokiečiai buvo tą 
ūkį iš jo atėmę, bet paskui, kažinkokiais 
sumetimais grąžino ir ragino Petrauską 
vykti į Vokietiją. Bet jis nevyko. Gy
vendamas ūkyj, jis padėjo daugeliui lie
tuvių patrijotų pasislėpti nuo vokiečių 
keršto. Kai tik Žemaitija buvo išlaisvin
ta, pas dainininką nuvyko rašytojai 
Cvirka ir Marcinkevičius. Jis džiaugėsi 
sulaukta laisve ir ištraukęs tarybinį pa2 
są, pasakė:

— štai, per visą okupacijos laiką aš jį 
išsaugojau!...

Dabar K. Petrauskas dainuoja savo 
numylėtoje Kauno operoje.

Gyvi ir sveiki režisieriai ir dramos te
atro vadovai: Sutkus, V. Dineika, A. 
Kupstas, M. Bukša, operos režisierius 
Petras Oleka, Kubertavičius, Mackevi
čius, Vaitkevičius ir kt.

Kauno teatras buvo atidarytas su Pet
rulio drama “Prieš Srovę”. Kiti į to te
atro repertuarą veikalai įeina: Beneven
to “Išvirkščias Gyvenimas”, Ostrovskio 
’’Pelninga vieta”, Germano ’’Liaudies sū
nus” ir Grušo “Tėvas.”

Kaune, vadinasi, praeitą rudenį pra
dėjo veikti: opera, drama ir baletas!

Kauno operos sezonas atidarytas spa
lių 21 d. su originale, patrijotinga lietu
viška opera “Gražina”. Šios operos libre
tto imtas iš poeto Adomo Mickevičiaus 
garsiosis tuo vardu poemos, gi muziką 
jai parašė kompozitorius Karnavičius, 
kuris, kaip rašo “Tiesa”, ”be laiko mirė 
užtroškęs nepakenčiamose hitlerinio jun
go sąlygose.” Tos sąlygos užsmaugė ne 
tik komp. Karnavičių, bet ir komp. Stasį 
Šimkų! Kitos Kaune vaidinamos operos: 
“Eugenijus Onieginas”, ’’Aida”, ’’Pikų 
Dama,” ’’Otelo” ir “Traviata.”

Baletas, kuriuo kauniečiai šį sezoną 
džiaugiasi, yra kompozitoriaus Juozo Pa
kalnio “Sužadėtinė.”

Apie Gražinos pastatymą ’’Tarybų 
Lietuva” (spal. 24 d.) šitaip rašo:

“Po trejų vokiškosios okupacijos metų, 
lietuviškos kultūros, lietuviško teatro 
naikinimo metų, spalio 21 d., Kauno Val
stybinis Teatras atidarė šių metų sezoną 
atnaujintu J. Karnavičiaus operos “Gra
žina” pastatymu.

“Operos artistai, choras ir orkestras, 
visas teatro Jkolektyvas šiam įvykiui uo
liai ruošėsi ir jo su ilgesiu laukė.
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Amerikiečių kolumnos prie kaimo Wissembourg. Tuo laiku, kai šis paveikslas 
buvo trauktas, amerikiečiai jau buvo bežengią per rubežių Vokietijon.. Bet tuo 
tarpu prasidėjo nacių ofensyvas ir mūsų jėgos buvo priverstos pasitraukti.

Knyga atspausdinta gerame 
popieriuje, viršelis standus, 
spauda aiški. Rinkinys dainų ir 
eilėraščių susideda iš 128 pus
lapių. *Kaina 1 doleris, anot 
paties autoriaus tik 100 centų. 
Išleido Laisvės spaustuvė, 
Brooklyne.

Galima knygą gauti visų lie
tuviškų laikraščių įstaigose ir 
pas platintojus. Kiekvienam 
lietuviui-vei mėgstančiam skai
tyti pravartu būtų šią knygelę 
įsigyti, reikalaujant tiesiog 
pas autorių Roką židžiūną, 
427 Lorimer St., Brooklyn, 
6, N. Y.

Reikia tikėtis, kad R. židžitt- 
no tai nėra paskutinis leidinys 
mūsų lietuviškos literatūros 
dirvoje. Knygą išleisti nėra tik 
juokas ar malonumas. Parem
kime leidėją, įsigydami po eg
zempliorių “Daug Labų Dienų.”

Petras JuknySi

“Kauno darbo žmonės, inteligentai, vi
sa visuomenė taip pat išsiilgusi tarybinio 
meno, gausiai susirinko į pirmąjį spek
taklį. Iš Vilniaus atvyko partijos ir vy
riausybės atstovai.

“21 d., pirmą kartą, atvadavus Lietu
vą. iš kraugerių okupantų, pakilo mūsų 
teatro uždanga.

“Scenoje pasirodė visas operos kolek
tyvas su Kipru Petrausku priešakyje, 
kurį publika sutiko griausmingais ap
lodismentais. Grojaųias Tarybų Sąjungos 
himnas ir tautos giesmė. Meno Reikalų 
Valdybos viršininkas drg. Banaitis pa
sakė trumpą įžangos žodį, kuriame pa
brėžė šio istorinio mūsų kultūros gyveni
me įvykio reikšmę.

Spektaklis prasidėjo. Gražiną įspūdin
gai dainuoja užsitarnavusi artistė A. 
Staskevičiūtė. Pasirodo K. Petrauskas— 
Liutauras. Publika jį sutinka su didžiau
siu entuziazmu, ilgu karštu plojimu. Įžy
mieji mūsų solistai Kučingis, Mažeika, 
Sodeika, Babravičius ir kiti palydimi plo
jimais, apdovanojami gėlėmis. Kai ku
rios arijos, publikai pageidaujant, pakar
tojamos.”

Dienraštis “Tiesa” (spal. 27 d.) pride
da:

”Nėra tokio lietuvio, kuriam Gražinos 
vardas nebūtų šventas. Ir su nepaprastai 
įtemptu dėmesiu visi klausosi mūsų tau
tinės operos apie didžią Lietuvos dukrą, 
operos, perdėm persunktos mūsų liaudies 
melodika. Šventas pyktis kyla širdyje, 
išvydus scenoje nelabąjį kryžiuotį. Kaip 
iškilminga priesaika skamba patriotinės 
arijos ir chorai. Scenoje Kipras Petraus
kas, nusipelniusi respublikos artistė A- 
leksandra Staškevičiūtė, tiek daug pada
riusi Tėvynės karo metu lietuviškajam 
menui populiarizuoti didžioje mūsų Tė
vynėje — Tarybų Sąjungoje, Mažeika, 
Babravičius, ir kiti mūsų žymūs dai
nininkai. Publika karštai ploja jiems, 
karštai ploja dirigentui Bukšai. Visi 
džiaugiasi, kad patriotų pasiryžėlių dėka 
išgelbėtos puikios operos dekoracijos.”

Ant rytojaus, spal. 22 d., Kauno teatre 
pastatoma Petrulio drama, pjesė, “Prieš 
Srovę.” ’’Tiesa” apie ją šitaip byloja:

“Dramos sezono atidarymui statoma 
’Prieš srovę’ — Petrulio pjesė apie Lie
tuvos liaudies dainių Strazdelį. Čia vis
kas taip artima, taip sava. Ir šio veikalo 
Lietuvos žmonės nematė per visą okupa
cijos metą. Negi galėjo hitlerininkai pa
kęsti tą drąsų šaukimą kovoti su prie
spauda, kovoti dėl laisvės, dėl žmonių 
laimės. Gražiai vaidina Strazdelį Petrai
tis. Vaidintojų tarpe ir spektaklio reži
sierius — Dineika ir Kubertavičius, ir 
Jurgis Petrauskas, ir Rymaitė, Laucius, 
Mackevičius ir kiti.”

Gi spal. 23 d. “su nemažesniu pasise
kimu” pastatytas baletas .’’Sužadėtinė.”

Kaip matome, Kaunas atgijo. Ęaune 
lietuviškas menas suklestėjo tuojau po 
to, kai tik vokiečiai buvo išmušti, kai tik 
buvusioji Lietuvos sostinė tapo išvaduo
ta! (Tąsa 4-me pusi.)

ANN SHEPHERD.
Ši talentinga jauna aktorė, 

kurią Norman Corwin pavadi
no “The Helen Hayes of Ra
dio,” turi svarbią rolę naujoje 
komedijoje “Sophie Halen- 
czick, American.”

RECENZIJA
DAUG LABŲ DIENŲ
Mūsų išeivijos lietuviuose 

per išgyventą veik ištisą šimt
metį svetur, turime ar susilau
kėme, palyginti, mažą skaičių 
knygų, kaip gražiosios literatū
ros, apysakų, eilėraščių ir ly
rikos bei prozinių veikalų; gal 
kiek daugiau turime mažesnio 
masto scenos bei muzikos vei
kalėlių. Labai mažai, beveik 
nieko, mūsų literatūrinę dirvą 
atstovavo jumoristika. Gal pa
saulio šviesą ir buvo išvydęs 
vienas kitas juokų — jumoris- 
tikos veikalėlis, bet mūsų žmo
nes bei skaitančiąja visuomenę 
mažai tepasiekė. • ——r

Pereituose metuose mūsų ku
kli lietuviškos literatūros dir
va pasidaugino gražiu jumoris- y 
tinių eilėraščių ir dainų rin
kiniu, pavadintu “Daug Labų 
Dienų.” Jumoristinių minčių, 
paimtų iš tikro realaus gyve
nimo, eilėraščių rinkinį-knygą 
surinko, parašė ir išleido Ame- \ 
rikos lietuvių visuomenei žino- * W 
mas laikraštininkas ir spaudos 
darbuotojas Rokas M. žičlžiū- 
nas, slapyvardėje Atlikto Kriu
kio. "

Knygos turinys, eilėraščių 
rinkinys, suskirstytas į 6 dalis. 
Eilėraščiai parašyti jumoristi- 
kos formoje be šališkumo ir už- 
gavimų pobūdžio. Skaitant 
tenka gardžiai nusišypsoti ir 
net nusijuokti. Skaitant vieną 
puslapį, norima tuojaus atver
sti kitą; taip rinkinys yra įdo
mus ir patrauklus skaityti. 
Kalba lengva ir lengvai su
prantama.

Įžangą knygai parašė Rokas 
Mizara, Laisvės dienraščio re
daktorius.

Pasirodo, kad Rokas židžiū- 
nas spaudos dirvoje jau dirba 
virš 3O-ties metų. Yra parašęs 
ir išleidęs ir daugiau mažesnio 
ir didesnio masto veikalų.
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Apie Rašytojus, Meną ir Menininkus Iš 
vaduotoje Tarybų Lietuvoje

- I

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Vilniuje dramos teatras vėliau atida

lytas, nes, kaip sako teatro direktoriaus 
pavaduotojas Stanulis: “Nuo vokiškųjų 
okupantų daugiausia nukentėjo teatro 
inventorius. Išplėšti kostiumai, medžia
gos, įrankiai. Nuo scenos nuplėštos dro
bės...”

Vilniaus valstybinis dramos teatras 
atidarytas p. m. lapkričio 6 d. minint 
Didžiosios Spalio Revoliucijos sukaktu
ves. . ,

Ką gi vilniečiai turi savo repertuare?

Petro Vaičiūno “Tuščios Pastangos,” 
Balio Sruogos “Milžino Paunksnėje”, V. 
Simonovo “Rusų Žmonės”, Šekspyro 
“Užsispyrėlės Tramdymas” (turbūt: 
“Taming of the Shrew”), Ibseno “No
ra,” amerikietės Harriet Beecher Stowe 
“Dėdės Tamo Lūšnelė”, ir kt. Energin
gai režisieruoja J. Gustaitis ii’ R. Juk
nevičius.

Be to, provincijose atidaromi teatrai: 
Marijampolėje, Telšiuose, ir kt. mies
tuose.

Tarybinė Lietuvos vyriausybė nesigai
li lėšų atremontavimui vokiečių apiplėš
tų Lietuvos teatrų ir kitų kultūros cent
rų. Ji šaukia, ragina kiekvieną kultūros 
darbininką stoti lietuviškosios kultūros 
plėtimo darban.

Aišku, būtų vienakystė rūpintis tik 
menu, pamirštant mokslo židinius. Ta
rybinė Lietuvos vyriausybė rūpinosi 
kuoveikiausiai atidaryti Kauno ir Vil
niaus universitetus, gimnazijas ir, svar
biausia, pradžios mokyklas. Jau veikia 
tūkstančiai pradžios mokyklų, daugybė 
vidurinių mokyklų ir atsidarė jau Vy-

tauto Didžiojo Universitetas Kaune. <•
Atidarymo ceremonijos įvyko spal. 23 

d. Ceremonijų proga sakė kalbas rekto
rius,’ prof. A. Purenąs, LKP CK sekre
torius K. Preikšas, Lietuvos liaudies 
švietimo komisaras Juozas Žiugžda, ir 
kiti.

Prof. Purenąs, tarp kitko sakė:
“Okupanty (vokiečių) taktika Uni

versiteto atžvilgiu siekė sudaryti mokslo 
židiniui tokias sąlygas, kad jis pats su- 
silikviduotų. Jie pašalino iš universite
to eilę mokslo personalo narių, užėmė 
eilę universitetinių mimų. Studentų ben
drabučius likvidavo...”

Tarybinė Lietuvos vyriausybė ta bai
sią lietuvių tautai žalą atitaisė ir Vy
tauto Didžiojo Universitetas jau veikia. 
Atidarymo metu universitetas jau turė
jo 1,165. Bet pareiškimai, kandidatų ap
likacijos vis plaukia, ypač iš Žemaitijos, 
kuri buvo tik ką išlaisvinta.

Šičia aš jums, gerbiamieji, pateikiu 
tik kai kuriuos paskyrus bruožus iš to 
didžiulio lietuviškos kultūros baro, ku
riame šiandien stovi patys geriausieji 
Lietuvos protai, žymiausieji talentai, 
jautriausios širdys.

Tam tikra Amerikos lietuvių spauda, 
tam tikri “vadai” nuolat ir nuolat kar
toja, būk Lietuvą šiandien esanti pa
vergta, būk lietuviška kultūra slopina
ma. Jau tik . čia pateiktieji keli faktai 
rodo, kad jie, taip skelbdami, rašo ir sa
ko netiesą, jie meluoja! Ir jie tą daro ty
čia, apgalvotai, turėdami vieną tikslą: 
pažeminti tarybinę santvarką. Bet jie 
pamiršta vieną mažmožį: Melais saulės 
tekėjimo nesulaikysi!...

Hitlerininkai Degino 
Bažnyčias

Pastatyti Paminklai bu
vusiems Kariams

Scranton, Pa įsavo išgalės ir užsipelno pa- 
, ■ garbos.

Pradžioj pereitų metų liko 
metų,\ surengtos prakalbos K. Petri- 

kienei. Vasarą buvo surengti 
trys piknikai, o per visus me
tus, trys vakarienės. Visi pa-

Rochester, N. Y

Utena. — Hitleriniai barba
rai sunaikino Utenos mieste 
40% gyvenamųjų namų, žino
ma, hitleriški “kultūrtregeriai” 
nesuspėjo Utenos rajone iki 
galo parodyti savo “kultūros,” 
nes Raudonosios Armijos da
linių buvo staiga išvyti iš Ute
nos mie<to ir apskrities. Vis 
dėlto Užpalių miestelyje hitle
rininkai sudegino f68 gyvena
muosius namus ir 30 kitų pa
statų. Utenos apskr. Tauragnų 
miestelis taip pat buvo vokie
čių padegtas, čia sunaikinta 
60% namų. Pirmiausia padegė 
bažnyčią, apipildami ją iš vi
daus ir iš oro pusės benzinu. 
Panašiai hitlerininkai pasielgė 
ir su Šalčininkų bažnyčia.

Utenos mieste hitlerininkai 
sunaikino malūną - lentpjūvę, 
elektrinę ir iš dalies pieninę. 
Nors ir žiauriai okupantai su
naikino miestą, tačiau miesto 
gyvenimas 
žingsniais 
Pirmomis 
dienomis 
valdžios
maišiais miesto ir apskrities 
komitetais priešakyje, šian
dien Utenos miestas sparčiai 
tvarkosi. Utenos miesto ir ap
skrities vykdomieji komitetai 
ir kitos tarybinės įstaigos be
veik 100% parinko darbuoto
jų kadrus. Utenos miesto gat
vės išvalytos nuo griuvėsių ir 
laužo. Remontui panaudojama 
medžiaga, atrinkta valant ir 
ardant sugriautus namus bei 
įmones.

Utenoje suorganizuotas ap
skrities 
skyrių

grįžta sparčiais 
į normalias vėžes. 
Utenos išvadavimo 
susikūrė tarybinės 

aparatas su vykdo-

Darbais praėjusių 
Scrantono pažangiečiai gali 
pasidžiaugti, nes per tuos me
tus buvo pusėtinai nuveikta irjrcngimaį paVyk0 gerai, b prie 
tuomi veikimu, ne tik kad pa- i iy prisidėjo, jeigu ne darbu, 
gelbėta lietuves žmonėms, bet! tai aukomis, sekančios draugi- 
ir sustiprinta pažangios drau
gijos ir organizacijos, kurios, 
be abejonės, ir šiais metais 
imsis už darbo ir veiks sulig 
savo išgalės.

Kadangi pereitų metų svar
biausiu uždaviniu buvo pagel- 
ba Lietuvos žmonėms, tai tam 
tikslui buvo surinkta apie $500 
pinigais ir apie 400 svarų dra
bužiu. Kalėdų dovanoms liko 
sudaryti pundeliai dėl Lietu
vos vaikučių. Kiek sužinojau, 
tai tokius pundelius supirko se
kančiai: du LPTK, 2 Klevins- 
kai, 1 Truikiai. *

Mezgėjos gražiai pasidarba
vo, numegzdamos 24 svede- 
rius, 11 por-ų kojinių ir 7 po
ras pirštinių. Mezgė šios ypa- 
tos: Ona Pabalienė, Mrs. Elz
bieta Venis, Mrs. C. Jones, 
Elena Stankevičaitė, Julė Kle- 
vinskienė, Marė ' Truikienė, 
Marė Pociuvienė, Jeva Gele- 
žauskienė ir Ona Janušauskie
nė. Daugiausia pasidarbavo 
Jule Klevinskienė, numegzda- 
ma 17 svederių. Galima įsi- 
vaizdint, kiek toji draugė pa
aukavo savo brangaus laiko 
tam kilniam tikslui. Bet ir vi
sos kitos draugės veikė sulig

Du Sovietų Judžiai, “They Met
kooperatyvas su 12 

valsčių miesteliuose.
in Moscow” ir “Peoples’ Aven-, Prekės yra paskirtos, tik ne 

ger” Cameo Teatre.
Trečiadienį ir ketvirtadienį, 

sausio (Jan.) 24 ir 25, 1945, 
tuos judžius stato Rochester 
Komitetas Sovietų medikalei 
pagalbai. Už iš kalno parduo
tus tikietus komitetas gaus 
nuošimtį. Tikietus galima pirk
ti Ukrainų svetainėje, 975 Jo
seph Ave ir pas lietuvius vei- 

tuvos žmonėms, buvo taip pat|k3jus. Judis “They Met in 
' Moscow” yra muzikalė kome- 
1 dija su dainomis ir šokiais. Gi 
j “Peoples’ Avenger” atvaizduo
ja žmonių atsiteisimą naciams, 

č.

jos: LLD 12 apskr., LLD abi 
kuopos, LDS 82 kp., Lietuvių 
Pašalpinė Draugija, SLĄ 143 
kp., mezgėjos ir LPTK, kuris; 
tam visam darbui dauįiausia 
vadovavo. Apart pagalbos Lie-j

paaukota savai spaudai, agi
tacijai ir kitiems naudingiems: 
reikalams. Buvo biskutj pasi-į 
darbuota dėl LDS 82 kuopos; 
ir gauta trys nariai. Jeigu dari 
bus pasidarbuota, tai galimi 
bus gauti ir daugiau.

Tai tokia trumpa ir gal ne 
pilna sutrauka mūsų veikimo 
už pereitus metus. O dabar 
laikas prisirengti prie šių metų 
darbo. Nugirdęs

Montello, Mass.

pristatyta nei stokos

KADA BUSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ -j 
Galite Gauti j

ANT TIMES SQUARE 
/ Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Averiue.
Prieš Grand Bar & Grill.

VILNIES

KALENDORIUS
i 1945 METŲ

Gerbiami draugai ir drau
gės, kurie • priklausėte prie 
Liuosybės Choro, tai ndošir- 
džiai prašome sugrįžti, nes jū
sų kooperavimas yra labai rei
kalingas. Choras labai svarbi 
organizacija ir labai reikalin
gas mūsų parengimuose. Jis 
mums dainuoja, jis mus pa
linksmina. Amerikos liaudis 
turi dėti visas pastangas karo 
išlaimėjimui, chorai tame daug 
padeda. Lietuya jau išlaisvin
ta, bet jos liaudžiai reikalinga 
pagalba ir čiį choras gali daug 
padėti.

Mūsų choras turi daug ir 
svarbaus darbo. Ir lengviau ir 
sėkmingiau atliksime tuos dar
bus, kaip bus mūsų daugiau 
chore.

Malonu priminti, kad Ed- 
wardas J. šiugeris vėl bus cho
ro vedėjas. Choro praktikos 
įvyks trečiadienio vakare, sau
sio 17 d., kuriose jau šiugeris 
vadovaus. Visi ir visos prašo
mi ateiti. •

W. Yurkevičius.

viskas 
transporto priemonių. Koope
ratyvo vadovybė stengiasi arti
miausiu laiku šiuos sunkumus 
pašalinti. Utenos apskrityje 
yra suorganizuoti 5 javų pri
ėmimo punktai. Valstiečiai no
riai pristato valstybei javus, 
mėsą, sviestą, kiaušinius ir ki
tus produktus. .Kooperatyvas 
suorganizavo ir išlaiko Utenos 
mieste dvi valgyklas, kuriose 
maitinasi žymus skaičius dar
bininkų ir tarnautojų.

Parapijos salėje dažnai yra 
rodomos tarybinės filmos, ku
rių pasižiūrėti susirenka šim
tai žmonių.

Utenos pieninė atremontuo
ta ir pradėjo normalų darbą. 
Artimiausiu laiku miestas gaus 
elektros srovę.

“Tiesa” — K. Bitinas.

BIRŽAI. — Mūsų apskrities 
miestas buvo išvaduotas rug
pjūčio 2 dieną, tačiau kauty
nės dėl miesto vyko kokias 10 
dienų. Per tą laiką visi pasta
tai smarkiai nukentėjo, nes vo
kiškieji okupantai darė viską, 
kad kuo labiau kraštą nute- 
riotų. Jie sunaikino apiez60 —• 
70 proc. Biržų m. gyvenamų
jų namų. Atsitraukdami vo
kiečiai degino valstiečių tro
bas, apipildami jas' benzinu ir 
mėtydami granatas. Jei kuris 
valstietis mėgindavo išsivaryti 
iš padegtų tvartų gyvulius, to
kį hitlerininkai vietoj šaudė. 
Maža to. Vokiečiai šaudė iš 
automatų laukuose besiganan
čias karves, avis, kiaules, nai
kino žemės ūkio įrankius.

Daug skriaudų vokiečiai pri
darė ir patiems biržiečiams. 
Prieš pat savo pasitraukimą iš 
Biržų, jie išvarė su savim apie 
200 žmonių, vyrų ir moterų, 
nuo 16 iki 60 metų amžiaus 
į Vabalninko pusę. Daugumas 
jų ligšiol negrįžo.

Pasvaly vokiečiai prieš pasi
traukdami buvo suvarę daug 
miestiečių į klebono daržinę ir 
rengėsi, visus juos iššaudyti. 
Tik greitas Raudonosios Armi
jos dalinių atžygiavimas išgel
bėjo juos nuo tikros mirties. 
Dėl tos pačios priežasties ir 
Pasvalio miestukas liko vokie
čių nesudengintas.

Dabar Biržuose gyvenimas 
įeina į normalias vėžes. Suda
ryti apskrities valdžios orga
nai. LKP (b) Biržų apkomo 
sekretorius yra drg. .‘Zutkis, o 
Vykdomojo Komiteto pirmi
ninkas — drg. A. Gražinis. 
Devyniuose Biržų valsčiuose 
jau sudaryti vykdomieji komi
tetai.

Pats Biržų miestas valomas 
nuo griuvėsių. Miesto aikštėje, 
vadinamame Birutės darželyje, 
pastatyti keli cementiniai pa-

minklai žuvusiems Biržų rajo
ne Raudonosios Armijos ka
riams. Visuomene laiko pagar
boj savo išvaduotojų kapus. 
Čia dažnai ateina .visuomeninių 
organizacijų bei įstaigų atsto
vai ir uždeda gyvų gėlių vai
nikus.

Pažymėtinas ir Biržų ligo
ninės personalo pasiaukojimas. 
Mūšių metu gydytojai ir sesu
tės išgelbėjo ligoninės medi
cinos įrankius, o patys pasislė
pę bažnyčios rūsyje nuolat pri
iminėjo sužeistus piliečius ir 
teikė jiems medicinišką pagal
bą. Daugelis žmonių dabar už 
savo gyvybę yra dėkingi tik 
šiems mūsų Išrasto patriotams.

Apskrities valstiečiai rūpes
tingai pristatinėja jiems skir
tas privalomų pristatymų nor
mas., Prievolių planas visur 
sėkmingai įvykdomas. Kiek 
blogiau yra tik su pieno pro
duktų surinkimu, nes eilėje 
vietų dar nesutvarkyti pieno 
nugriebimo punktai.

“Tiesa” — A. Ragenas.

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis Ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Ay X
GEWusiTTUUtlT;
\SCHOLES BAKING |Z

532 Grand Street, Brooklyn
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 

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

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, j krautuves 

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

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

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paAtą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

J. GARŠVA

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

LAISVES ADM.
427 LORIMER 3T., x BROOKLYN, N. Y.

GRABORIUS-UNDERTAKER 
Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: Ė Vergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE &

Mes egzaminuojant akis, įrašome receptus, $ 
nupieštam planus $

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi &
(Mes esame darę regėji- jjj 
mo pataisymus viršaus Jjg 
500 daktarų ir kitokių M 
profesijų žmonėms, taip- jS 
gi jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.) . Aj®

DRS. STENGER & STENGER |
, OPTOMETRISTS

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

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE
STAGG 2-6043

MATTHEW P. BALLAS 1
(BIELIAUSKAS) '

LAISNIUOTAS GRABORIUS f 

i 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. ’ S

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

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

$4 Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuo- 
se turi Oil Burners. Kūro reikalu prašome kreiptis

i Tru-Ember Fuel Co., Inc.
H 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
vx Telefonas EVergreen 7-1661

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, IIEMORRHOIDAI 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 —
MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.

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

(Jsist. 28 m.)

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

g CHARLES J. ROMAN
‘ '■ (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 ML Vernou SL
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

K,; ■ •< ■ .
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Penktas puslapis

Raud. Armija Užėmė 
Fabrikinę Vengry

Sostinės Dalį
(Tąsa nuo l-mo pusi.)

Armija atmetė priešus at
gal. Į rytus nuo Budapešto 
vokiečiai panaujino savo a- 
takas. Po keletos valandų 
mūšio raudonarmiečiai pri
vertė hitlerininkus pasi
traukti. Liko nukauta dau
giau kaip 900 nacių.

Per devynias dienas Bu
dapešto srityje buvo sunai
kinta 555 vokiečių tankai.

Sovietų artilerija bombar
duoja vokiečių tvirtovę Ko- 
marno, geelžinkelių ir plen
tų centrų prie tilto šiauri
niame Dunojaus šone, Če- 
choslovakijos pasienyje.

Jugoslavijos Ex-Kara- 
lius Spiriasi Grįžti
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Atsakymas Petrui

Jugoslavų Prieš - Fašisti
nės Tarybos atstovai Lon
done atrėmė ex-karaliaus 
Petro įtarimą, kad ši tary
ba esanti tik vienos politi
nės grupės padaras. Jie nu
rodė, jog taryba, veikianti 
kaip laikinoji valdžia, susi
daro iš įvairių partijų žmo
nių. Taryboje yra 17 narių, 
o tarp jų tiktai 4 komunis
tai, įskaitant patį maršalą 
Tito. Kiti 13 narių atsto
vauja visas kitas partijas ir 
laisvai gali reikšti savo nuo
mones. Pati Prieš - Fašisti- 

. _ nė Tautos Laisvinimo Tary- 
ž' ba buvo demokratiniai iš

rinkta, kaip kad pabrėžė jos 
atstovai Londone.

Menama, jog Petras pasi
drąsino iš to, kad Anglijos 
kariuomenei ir dešiniesiems 
elementams Graikijoje pa
vyko priverst pasiduot de
mokratinius Tautos Vada
vimo Fronto partizanus — 
Elas.

Karinių Amerikos Laivų 
Nuostoliai

Washington. — Nuo ka
ro pradžios iki sausio 10 d. 
Jungtinės Valstijos nustojo 
254 karinių laivų iš viso; 
tarp tų laivų buvo 1 karo 
didlaivis, 9 lėktuvlaiviaų 5 
didieji šarvuotlaiviai, 3 len
gvieji šarvuotlaiviai, 49 nai
kintuvai ir kt.

Paryžius. — Teismo spren
dimu tapo įkalinti trys 
franeūzų pattizanų oficie- 
riai už sušaudymą kai ku
rių Hitlerio bendradarbių. 

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

Sausio-January
Įvyks Dienraščio Laisvės

BANKIETZ
28

lS
Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai

• . • v % LTuojau Įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 
Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Mais|u.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksąi įskaityti)

-

V ..........
DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

GRAND PARADISE SALĖSE
318 Gi^pd St., Brooklyn, N. Y.

kamp. Hąvemeyer St.

Vąkariepė bus duodama 7-tą valandą vakare 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pei

Vien tik šokiams jžanga 60c, taksai Įskaityti.
______________________________________________________________ L------------------------------------------------------------------- '■------------------------------------------------------------------------------------

>. Šokiai
’traukos.

Aprėžiama Traukiniais Važi
nėjimą į Atostogas

Washington. — Apsigyni
mo Važiuotės Įstaiga nuo 
kovo 1 d. uždraudė trauki
niams vežti keleivius į ato
stogų bei vasarojimo vietas, 
jeigu traukinyje yra 65 pro
centai tuščių sėdynių. Užgi
nama apytuštiems trauki
niams važinėti į tokias vie
tas todėl, kad reikia taupyti 
anglį. Nes paskutiniu laiku 
jaučiama kritiška anglies 
stoka.

Easton, Pa.
Gegutė Hitlerininkiškai

Kukuoja
Tėvynės redaktorius, ponas 

Bajoras, turės kuo pasidžiaug
ti, nes iš mūsų miesto susilaukė 
vieno hitlerininko sau už bend
radarbį. Tėvynės No. 52, tas jo 
bendradarbis, seniai kaip hitle
rinės propagandos iš po Kelei
vio ir Naujienų plunksnų iš
gerėtas, dabar padėjo kiau
šini — korespondenciją, po 
kuria pasirašė “Pridotku.” Ge
gutė, visiems žinoma pantapli- 
nio pašto pletkinirikė. Pasigy
rė, kiek daug, su bažnyčios 
pagalba, surinko dėl BALF 
drapanų, kurias dabar galės 
kandys ėsti ten, kur ant Grand 
Stryto vienoj patalpoj, Brook- 
lyne. Gale savo rašto, Gegutė 
kukuoja šiaip:

“Bet pas mus yra išgamų, 
kurie ir savo motiną užmuštų 
už 10 kapeikų. Vienas lietu
viškas ruskis išlindo iš pupų, 
bando mokyti lietuvius. Jis 
verkšlena, kad mos lietuviai 
hitlerininkai, ištiesdami savo 
motinai Lietuvoj pagalbos ran
ką. Jis, matyt, nežino, kad lie
tuvių motinų kaulai dar ir da
bar nesupuvę Sibire.”

Sibiras Gegutei vaidinosi po 
kiekvienu žodžiu. Kodėl P. 
Gegutė nei kiek nepakukavo 
apie savo poną Hitlerį ir na
cius, kurie per tris metus Lie
tuvą teriojo, net ir Lietuvos 
vardą iš savo žemlapių iška- 
savojo, kurie viską plėšė ir 
žmones žudė, o jaunimą po 
prievarta varė į Vokietijos 
baudžiavą? Gegutė tai labai 
gerai žino, bet ji jieško už sa- 
vę durnesnių. M^n nereikia 
spėlioti, Gegutę aš pažįstu per 
daug metų; kandžioja jis vi
sus, įkąstų jis ir savo tikrai 
motinai, jeigu tas būtų jo nau
dai. Gegutė žino, kad dabar 
ne ruskiai valdo Lietuvą, bet 
tikrieji lietuviai. Mūsų surink
tos drapanos nueina į Lietuvą 
laivais Jer PvWR. Gegutė su
kitom gegutėm surinko daug 
drapanų, kurios galėtų eiti tais 
pačiais keliais į Lietuvą, kaip 
ir mūsų, o Lietuvos vyriausybė 
išdalintų lietuviam darbinin
kam, nuo karo nukentėjusiem. 
Bet kaip su Hitleriu visas svie
tas nesusikalba, taip ne kito
niški ir jojo leitenantai, ir vi
sos gegutės lietuviukų plunks
nų. s .

LLD 13 Kp. Veikimas
Sausio 7 d., LLD 13 kuopos 

susirinkime, vienuolika senų 
narių užsimokėjo duokles už 
1945 metus. Nutarta surengti 
prakalbas LLD centro sekreto
riui D. M- šolomskui, vasario 
11 dieną. Kuopa išrinko du de
legatus, K. Abakon ir V. J. 
Stankų, į Laisvės bendrovės 
dalininkų suvažiavimą, kuris 
atsibus sausio 28 d. Apart to, 
Laisvės agentas raportavo, kad 
laike vajaus visi seni skaityto
jai už Laisvę užsimokėjo ir 5 
nauji skaitytojai gauta. Per vi
sus metus pasiųsta aukų apie 
$400 Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui ir drapanų nu
vežta per du kartus į mūsų 
centrą ir $15 ar daugiau Lais
vės popieros fondui. Mūsų ma
ža lietuvių kolonija, parengi
mo surengt negalėjo, už tai 
veikė, kiek kas galėjo ir pa
sekmės buvo geros.

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No 
RL 8126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5001 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed 
Gti the premises.

ERIC SVARI)
5001 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 8396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at -127 Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings ,to be consumed 
on tho premises.

ANTHONY RATKUS
427 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given .that License No 
RL 7537 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law* at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings ,to be consumed 
on tho premises.

BENJAMIN MELVIN
343 Broadway. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
EB 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Humboldt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO ROCCIO
431 Humboldt St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 'that License No 
GB 1922 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3319 — Avenue S. Borough of Brooklyn, 
County of\Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES FRANCIS CURRAN 
3319 Avenue S. Brooklyn, N. Y.

Sandėlis Knygų ir Žolių

MONTELLO, MASS.
Visi Liuosybčs Choro nariai pra

šomi susirinkti Liet. Tąut. 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)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kl. metinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, sausio 17 d., 8 v. v. Drau
gijų Salėje, 4097 Porter, Prašome 
nares įsitėmyti pakeitimą dienos iš 
ketvirtadienio į trečiadieni ir būti
nai dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Taipgi girdėsite 
valdybos ir Komitetų metinius ra
portus iš Kliubo veikimo ir stovio. 
— M. Ginaitienė, sekr. (11-12)

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 Pūstynėje ..................... 25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę

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

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Raktas, 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 {statymo, su

paveikslais .... . .......   25c
Istorija Abelna, 500 pus]...................... $1.25
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jj gausi, tai
viską 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
saugo! nuo daugelio sunkenybių,
su 30 paveikslų .............................. $2.50

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

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 
gaspadinystės pamokinimų.. $1.00

Peklą, su paveiksi. Parodo, kokioj
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 pešlapinti . 
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 Trcjanka, stambios šaknys 60c 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

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

apdegintų, nubrūžijitnų. .....
įsikirtimų ir t.t. .......................... $1.25

M. ŽUKAITIS 
384 Dean Street, 

SPENCERPORT. N. Y.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balyamuoja ir laidoja ant

• visokių kapinių,
šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
164Q North Main Ave., 

SCRANTQN, PA. 
Tel. 3-6728.

MALE and FĘMALE 
VYRAI ir MOTjERYS

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 7100

(11)

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITE. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI 

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

(21)

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
MOTERYS & VYRAI- -NĖRA AMŽIAUS 

APRIBAVIMO.
GERA ALGA—VISUOSE DEPARTMENTUOS 

NUOLAT. PATYRIMO NEREIKIA.
NĖRA AGENTŪROS MOKESČIO 

VIEŠBUČIAMS McALPIN, NEW WESTON, 
WINSLOW, WELLINGTON, IR KITIEMS.

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 

234 7th Ave. bet. 23rd & 24th Sts. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

Pareiškimo.__________________

REIKALINGA DARBININKŲ 
PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 

SKALBYKLOJE
Patyrę ir Ne Patyrę

5 DIENŲ SAVAITĖ 
VAKACIJOS IR BONŲ PLANAI

PUTNAM LAUNDRY CORP.
295 STOCKHOLM ST., BROOKLYN

(13)

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
medų

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

2 Meduje randasi įvairių minerąlių 
druskų ir Vitamiiįų, kas yra biti
nai reikalinga atbudavojimui žmo- 
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

4 Medus, šiltas vanduo ir citrinę 
(lemon) sultis daug j?agelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaųs parsiĮrąjįkite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Vz galiono, $4.00 už 
galioną, pave medų jūs pasimokėr 
šito Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Ląįs- 
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
45-42 — Stręęt

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MĄLE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
KARINIS FABRIKAS

40 VALANDŲ IR 
VIRŠLAIKIAI

ALLIED BRONZE CO.
10-01 43RD AVE.

LONG ISLAND CITY.
(H)

PROSYTOJAI VYRIŠKŲ KOATŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

17 E. 16TH ST. (9-TOS LUBOS)
(1C)

APVAŲYTOJAS—VIRšfcSIUS 
NAKTINIS DARBAS. 12 VIDURNAKČIO IKI 
7 A.M. $35 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS į 

MR. SELLERS, HOTEL VICTORIA, 
7TH AVE. PRIE 51ST ST.

(12)

BERNIUKAI
Abelnam Krautuvės Darbui.

Kreipkitės

L J. FOX
1 East 36th St., N. Y.

Klauskite Mr. Lewis
(12)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE 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. Z 

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

(ii)

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 
PROPORCtJONLIAI 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)

VALET-SI U VĖJAI. PATYRĘ 
JANE

981 MADISON AVE.
ROOM 204, MAIN OFFICE.

PĘČKURYS (DIENOM)
AUKŠTOS KLASĖS AP ARW ENTIN IS NA

MAS. $145.50 I MĖNESI.
KREIPKITĖS J MB. KLEIN, 173 E. 4th ST., 

ORCHARD 4-2835.
__________________________ _________________ (13)

Konvencijos, kurios buvo se
niau šauktos susirinkti sau
sio menesį, New Yorke, įvyks, 
kaip buvę planuotos, šaukto? 
sios tolimesniu laikotarpiu — 
sulaikomos.

Nęw Yorko ligoninių, komi- 
jsijonierius Bernecker sako, 
kad nesą reikalo slauges draf- 
tupti, tik reikią palengvinti ar- 
mijon įstojimo sąlygas.

• Hęąrstp spaudą nori sul^eltį 
nepasitikėjimą Kainų Admi? 
nistracija įr batų pįrkhpo pa
niką. Tas, žinomą, pątąrnauįjų 
priešui.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai _ ‘Trilaikytojai’' - 

šildytojo! - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojo! ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikieriai 
(Pirmos Klasės)

Plumeriai - Laivų Maiiavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kabiai - Lathe Darbininkai 

Daiiydės.
Elektrikieriai Visų Klesų 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERAN AL
Kreipki tė« tiesiai į Employment Ofia<

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

Ft.' of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 
Kiti Ap Ii kantai Kreipkitės | 
Todd Atstovą, USES.

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

VYRAI
PADĖKITE SUMUŠTI 

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
(16)

DAILYDĖS PERTAISYMAMS IR ASBESTOS 
SIDING. GERA ALGA.

GUS SWANSON, 433—78TH ST., 
BROOKLYN.

_______________________________________ (14)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI

KREIPKITĖS Į
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

(15)

VYRAI
MOKINIAI
DIENINIS ŠIITAS

65c j Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikiūs.
NAKTINIS ŠIFTAS. 

71J4c 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.

____________________ -___. /___________di)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

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

PHILADELPHIA, PA-
ELEKTRIKIERIAI

Patyrę prie Komercijinių 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 SPAUDfiJĄI, Pageidaujama Patyru
sių Liežuvinių Smulkūs DžlūlerląJ ir t.t.

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

HEGEMAN 8^510.

RĘIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS
16-30

Užsąkymę Rinkėjos 
Patyrimas Nereikalinga .Lengvas Darbas 

švari Apylinkė.’
NUOLATINIAI DARBAI

5 DIENŲ SAVAITĖ. DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
VAKAČIJA ŠU ALGĄ.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
spool CQTTON ęo.

410 EAST 54TH ST., N. Y. C.
(14)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
FABRIKO IR OFISO

DARBININKIŲ
Nuęlatinis Darbas 
Pokarinės Progos 

PRISILAIKOMA WMC 
TAISYKLIŲ

WESTINGHOUSE 
ELECTRIC & MFG. CO.

720 Washington Ave. 
Belleville, N. J. 

_______________________________ (222

RAŠTININKĖS
PRIE FILING IR ABEL- 

NO OFISO DARBO
BROOKLYNE.

5 DIENOS.

EVERGREEN 9-5611
(12)

SUKNELIŲ SIUVĖJOS. PATAISYMAM DAR
BININKĖS IR ‘ SIUVĖJOS. PATYRUSIOS. 

MME. JANE, 981 MADISON AVE.
(18)

MERGINOS LENGVAM FABRIKO DARBUI 
$53-%c y valandų pradžiai. 5 Dienų Savaitė. 

Kreipkitės šeštadienių rytais.
CARBONA PRODUCTS, 

304 W. 26TH ST.
(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)
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 Broadway
___________ :_________ (ill

MERGINOS
PILNAM AR DALIAI LAIKO.

Gera Alga.
Lengvas, švarus fabriko darbas.

Linksmos aplinkybės.

FRANCES EMBLEMS
16 W. 61ST ST., Arti Broadway. (221

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-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.
__________________________<ižž 

MERGINOS 
Mokytis mašinų sustatymo. 

Taipgi 
IŠSIUNTrMŲ RAŠTININKĖMIS 

IR PASIUNTINĖMIS 
Gera Alga. Nuolat. 

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

N. Y. 
BEEKMAN 3-2460

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.
- (16)

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

31ST ST. IR B*WAY.
(11)
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žmonių.

Apie Lietuvius Kariškius Primename-Kviečiame!
Įl

pajūrio

282 UNION AVĖ. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

1 MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Jg GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

VALANDOS:

£J

r-

I

te1O prw...
/>

✓

LIPTON

M

STANLEY

mūsų 
taipgi

dėl susi- 
tarnybi-

10 vai. 
privalo 
kliūčiai 
tuščia,

BING
2 BETTY 

SONNY

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

Tel. EVergreen 7-6868

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Queens republikonų lyderis 
Warren Ash mead sako, kad 
jie neduosią majorui republi
konų nominacijos .šiais .metais.

Blondinė Betty Hutton vaidina WAVE, o Bing Cros
by—vyriausiąjį Petty Officer filmoje “Here Come the 
WAVES,” Paramount Teatre.

randasi ligoni- 
Calif., 
einant

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Jefferson School of Social 
Science užregistravo 1,400 mo
kinių 127-niems skirtingiems 
kursams.

New York o ir apylinkės 
vastatykloms esą reikalinga 

• 13,000 darbininkų, jei norime 
! atlikti statybą laiku

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Longines, 

Jules, Jurgensen.

Iš senų 
naujus 
^us 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 

” įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

Scena iš įdomios filmos apie mūsų oro jėgas ir jų 
moteris, “Winged Victory,” Roxy Teatre, 7th Ave. ir 
50th St., New Yorke. Priedams\scenoje asmeniškai Ni
cholas Brothers, Jack Durant ir \ kiti.

m. 
d.,

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

VERI-THIN RYTHM... 17-jewel Precision 

movement. Smartly ityled yellow 

gold filled ca»e ...........................$33.75

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALfiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt/ Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-8842

■;<A’

MIRE
Madeline Serbentienė, 41 

amžiaus, mirė sausio 10 
Long Island College ligoninėj
Gyveno 213 Calyer St., Brook- -------------------------------- !—
lyne Bus laidojama 13 d. sau- REIKALAVIMAI 
šio, 10 vai. ryto, šv. Trejybes I 
kapinėse. Paliko vyrą 
ir dukterį Dorothy.

i pinėse, Pinelawn, L. L Liko 
į žmona Ursula, sūnus Juozas.

Abu mirusieji pašarvoti pas 
S. Aromiskį, 423 Metropolitan 
Avė., Brooklyne.

Laisvės iškilmėse.
poros savaičių, sausio 
įvyksiantis Laisvės šėri- 

suvažiavimas ii* po jo

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

SVEIKINAMA IR SPAUDOS, 
IR PUBLIKOS!

“šilta ... Patikima ... Labai su
jaudinanti, Virpinanti. .. Giliai 
sudominanti... Nepraleiskite, 
jos!”
Matykite šią šaunią istoriją vyrų ir jų 
moterų mūsų Armijos Oro Jėgose! Dar 
niekad nebuvo tokių sužavėjimų, romanse 
ir garbės! Tai garbės ir drąsos istorija!

MOSS HART’S

“Winged Victory”
Skambios dainos ir skardus juokas! 

MATYKITE SĮ JUDŽIŲ JUDJ!
>!« Ir Dar Iškilmingas Asmenų Vaidinimas 
Scenoje su Nicholas Brothers * Jack 

Durant ir Daug Kitų Puikių Aktų.
DABAR VAIDINAMA

Vth Avenue ir11V7A. 1 50th St., New York.

MATYK sensacingus J, V. judžius iš oro 
ir jūros mūšio tarp J. V. ir Japonų lai
vynų! Matyk Liublino išlaisvinimą! Matyk 
generolą de Gaulle Maskvoje! Matyk La- 
valio turtus parduodamus per varžytines 
Francijoj! Matyk Nacių dirbtuves Pary
žiaus ix)žeminiuose geležinkeliuose! Matyk 
J. V. kareivius atimant iš Vokiečių kai
mą Vakarų Fronte! Matyk sučiuptą iš 
Vokiečių filmą, parodančią visuotines Vo
kiečių karo pastangas, ir girdėk Goebbelsą 
kalbant Vokiečių tautai! Girdėk prez. 
Roosevelto pareiškimą Kongresui! Girdėk 
naują Žinių Forumą—Raportą iš Filipinų 

su gen. Carlos Romulo!

CMD A CCV newsreel LlYlDAddl theatre
BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.

RADIO CITY MUSIC HALL
, TEATRINIU TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

An Iriu 1 Reikalingas bartenderis prie Bar 
An(1 * 'ir Grill, vyras ar moteris. Darbas 

nuo 2 vai. dieną iki 10 vai. vaka- 
' ro. Sekmadieniais nereikia dirbti. 
Į Gera alga. 234 Cleveland St., Broo-

55 m.jkiyn, n. Y. (11-13)
Brook-į ------------------

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

V1SV DIDŽIAUSIA 2 UŽ 1 PRAMOGA! 
SmaxiauxiaH nauja*, puiku* muzikalia 

judis su 
CROSBY 
HUTTONs 
TUFTS

“HERE COME
THE WAVES”

* Ir Asmeniškai Woody Herman ir jo 
Orkestras gražiame Visa-žvaigždiniame 
vaidinime. Dar ' ir Mack Lathrop ii 
Virginia Lee ir Extra Patrauklus Priedas, 

Buddy Lester, Broadway’s Mylimiausia 
Jaunas Komedijos žvaigždė.

PARAMOUNT rRKXwŽI

Paskutinė Savaitė!
“Geriausia
laikų/*

Segtas puslapis

PavfloniŲ Iškilmėj Pa- 
\ 'remta Lietuva

Praleiskite Šio Šeštadienio 
Vakarą su Daina, Šokiuose 

ir su Nauda Lietuvai
Sausio 13-tos vakarą, šį šeš

tadienį, visi keliai ves į Lietu
vių Am. Piliečių Kliubo salę, 
280 Union Ave., kur įvyks šau
nus balius, pradžioje su dainų 
programa ii- trumpu pranešimu 

’hpie Lietuvos ir jos žmonių rei
kalus. žavių dainų-dainelių 
mums suteiks:

Suzanna Kazokytė, solistė 
akompanuojant p. Onai Dau- 
kantaitei.

Petras Grabauskas ir Alek-1 nieko 
sandras Velička, akompanuo-

minti, pasivaišinti su mumis 
ir su gražiu tikslu. O geri žmo
nės iš Bostono rašo brooklynie- 
čiam<s, jog atvyks svečias net 
iš to miesto. Tai paskilbęs liau
dies dainų meistras Ignas Ku
biliūnas, sustosiąs Brook ly
ne pakeliui, vykdamas kon
certuoti Wilkes Barneliuose. 
Brooklyniečiai pervėlai apsidai
rė, dėlto jokių pažadų negalė
jo iš svečio išgauti ir niekam 

negali pažadėti, bet. . .
kas gali žinoti?

Tad ateikite visi. Pasikvies
kite savo draugus, kaimynus ir 
atsineškite patį geriausį, 
šventadienišką ūpą šiam gra
žiam ir naudingam pažmoniui.

Po dainų bus šokiai didžio
joj salėj ir vaišės mažojoj, 
apatinėj salėj. Pradžia 7:30 v. 
v. Įžanga tik 50c (su taksais). 
Visas vakaro pelnas eis para
mai Lietuvos

Susirinks Visa Graži 
Giminėlė

Lt. ’Algirdas ir Frances Pa- 
viloniai iškėlė savo pirmagi
miui sūneliui Petrukui Algir
dui krikštynų šeimynišką po- 
kiliuką Frances tėvų, Antano 
ir Lenoros Mackevičių namuo
se, 1497 Carroll St., Brookly
ne, kur šiuo tarpu Paviloniai 
gyvena. Mažasis Petrukas jau 
nebe visai mažas, sausio 17-tą 
sueis 3 mėnesiai, kūmams bu
vo ką nešti. Mat, jo tėvas, lei
tenantas Algirdas Pavilonis, 
skraidė su mūsų karo lėktu
vais ant Vokietijos, pasišven
tusiai ir sėkmingai atlikdamas 
misiją po misijos iki 80, tad jo
šeima viltingai laukė jo grjž-jami Bronės Senkevičienės. 
tant į pirmą pažintį su Petru
ku ir į šią iškilmę. Jų viltis ne
apvylė. |

Kūmu buvo jaunuolis Vin-j 
cas Grudinskas iš Norwood,. 
Mass., Algirdo motinos Voros' 
Sebeikienės sesers sūnus, o 
kūma — Mrs. George Lauki- 
tis (Mockevičiūtė), Pavilonie- 
nės sesutė.

Giminėlei smagiai besilinks
minant, Algirdo motina Sebei
kienė jautriai prisiminė apie 
kare nukentėjusius Lietuvos 
vaikus, kuriems nebeliko kū
mų nei tėvų. Krikštynų sve
čiai pasiryžo būti jiems tais 
kilmais, suaukojo nupirkimui 
jiems dovanų $10.50.

Aukojo: Mr. ir Mrs. A. Mac- 
kevičiai, Lt. ir Mrs. A. Pavi
lonis, Mr. ir Mrs. Wm. ir V. 
Sebeika po $2. Mr. ir Mrs. /J. 
Mackevičius, Mr. ir Mrs. G. 
Laukitis, Mr. V. Grudinskasl 
Mr. II. Axelowitz po $1. Mr. ii ! 
Mrs. A. Laukitis 50c.

Leitenantas Al. Pavilonis iš4 
vyksta atgal tarnybon 17-tiL 
Linkime Algirdui sėkmingos 
tarnybos ir laimingai sugrįžti 
sumušus žmonijos priešą fašiz
mą, o jaunuolei Frances lai
mingai auklėti Petruką. Rep.

Antanas Bimba padarys pra
nešimą apie vėliausius įvykius 
Lietuvoje ir apie tai, kas jau 
atlikta ir kas veikiama teikime 
pagalbos Lietuvos žmonėms.

• Turėsime Svečių
Girdėta, kad gerieji 

kaimynai iš apylinkės
rengiasi paspausti ant paskuti
nių savo galionų, kad pasilinks-

Karas ar ne, kožna gentė ar 
giminė susieina savo didžio
sioms iškilmėms.

Rengdamiesi giminės metinei 
iškilmei kožnas rūpinasi apie 
jos pasisekimą: kožnas puošia
si gražiausia, perkasi, gamina
mi nusinešti skaniausi, susitik
ti, pasveikinti visus maloniau
sia. Ii’ labai užsigautų, jei ne
būtų įleisti.

Dienraščio Laisvės šėrinin- 
kai, skaitytojai ii’ rėmėjai yrą 
didžiausia ir maloniausia gi
minė visoje lietuvių išeivijoje. 
Jie į savo dienraštį žiūri, kai
po į motiną. Suskaudo giliai 
krūtinėje — plačiausia pasi
guosti draugams per Laisvę. 
Džiaugsmai kutena širdį—irgi 
čia pasisakysi. Pasimojai didelį 
darbą draugijai, susiedijai, sa
vo gimtajam kraštui ar nelai
mės ištiktiem draugam padėti 
—per Laisvę greičiausia sumo
bilizuosi talką. Norėjai sužino- 

isingų žinių iš Lietuvos, 
Lietuvą — Laisvėj terasi.
tiesos apie darbo unijas, 
mūsų vyriausybės žygius, 
pasaulinę dalykų eigą —

Albertas Simonavičius, jau
nuolis Mateušo ir Emilijos Si- 
monavičių sūnusJ lanko karinę 
orlaivyno mokyklą Kessler 
Field, Mississippi. Jisai randa
si tarnyboje nuo liepos 26-tos.

Jonas Simonavičius, vyresny
sis jų sūnus, pajūrio sargybi
nis, šiuo tarpu 
nė j San Diego, 
žeidimo rankos

Į nes pareigas.
* * *

Antanas Yakštis, 
sargybinis, sūnus woodhavenie- 
čių Motiejaus ir Marcelės 
Yakščių, sugrįžo Kalifornijon 
po dalyvavimo invazijoj Filipi
nuose.

Frank Yakštis, Antano bro
lis, yra išvykęs į užjūrius.

Albertas Yatkauskas patekęs 
bu-

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 2-ro apskričio konferenci
ja įvyks šį sekmadienį, 14-tą, 
Laisvės salėj. Prasidės 
ryto. Delegatai, aišku, 
būti visi. Svarbiai 
esant, nepalikti vietos
pasirūpinti atsiųsti pavaduoto
ja.

Nebūtų pro šalį ir ne delega
tams nariams užeiti, ši konfe
rencija įvyksta jubilėjiniais 
metais, taipgi Lietuvos ir viso 
pasaulio gyvenime svarbiais 
metais. Tad ir šių metų dar
bams planuoti konferencija tu
rėtų būti skaitlinga ir nuodar- 
bi.

Filmos-- featrai
“The Rainbow” Pradeda 

r

Paskutinę Savaitę
Puikioji filmą “The Rain

bow” (apie nacių siautėjimą 
užkariautame kaime, žmonių 
kovas prieš juos ii*, pagaliau, 
išlaisvinimą per . Raudonąją 
Armiją) pradėta rodyti 13-tą 
ir paskutinę savaitę’ Stanley 
Teatre, 7th A ve. ir 4 2nd St. 
New Yorke. Kas dar nematę, 
būtinai pamatykite tą gerą iš 
geriausiųjų filmų.

“Moscow Skies,” perstatan- 
ti Raudonosios ArmijosMakū- 
nų trigubą romansą — meilę 
savo numylėtajai Maskvai, sa
vo kraštui ir savo stoties gra
žuolei slaugei — bus pradėta 
rodyti Stanley Teatre 20-tą.

Embassy Žinių Teatruose, 
New Yorke

Embassy Newsreel Teatruo
se šią savaitę rodo raportą pa
ėmimo Leyte. Septintoji Armi
ja atima iš nacių kaimą. Ge
nerolas DeGaulle atvyksta 
Maskvon. Paryžiuje išparduo
damas varžytinėse išdaviko La- 
val’io susigrobtas turtas, Liub
lino išlaisvinimas per Raudo
nąją Armiją. Ištraukos prezi
dento Roosevelto pranešimo 
79-tam kongresui.

Radio City Music Hall
Ir toliau teberodoma švelni, 

visą amerikietiškos šeimos gro
žę atvaizduojanti filmą “Na
tional Velvet.”

Vera Sebeikienė aukas jau1 
pridavė į Lietuvai Pagalbos ■ 
Teikimo Komiteto Brooklyn© vokiečių belaisvėn. Pirmiau 
skyrių. Jų dovanos dar spės vo pranešta, kad dingęs be 
išeiti su 8-ju Siuntiniu, kuris nios. 
tikimasi išsiųsti Lietuvon gale 
ateinančios savaitės, 20-tą. '

Visų vadovaujančių mokyto
jų organizacijų atstovai lankė
si Miesto Salėj su prašymu, 
kad jiems būtų pridėta $500 
per. metus pragyvenimo pa
brangimo skirtumui padengti.

apie 
Nori 
apie 
apie
teisingas žinias^ rasi Laisvėj.

Tad, ar stebėtina, kad lais- 
viečiai jaučiasi kaip viena ma
loni giminė? Kad niekas 
(apart sunkios* ligos ar darbo 
fabrike) nesulaikytų nuo daly
vi! m o

Už 
28-tą 
ninku
metinis bankietas, Grand Para
dise salėse, be abejo, bus vie
nais iš didžiausių ir iškilmin
giausių. Vienintelė mūsų rūpes
tis,—kad visus galėtume įleisti. 
O tą galėsime padaryti tik tuo
met, jei visi iš anksto bus ap
sirūpinę bilietais. Jau visi ži
note, kad šiuo tarpu su dienos 
ai* poros pareikalavimu maisto 
negalima gauti. Būtų labai ne
smagu, jei nors vieno iš savo 
malonių draugų negalėtume 
įleisti dėl neturėjimo kuo tin
kamai priimti. Tad prašome jū
sų padėti mums to išvengti iš 
anksto įsigijimu bilietų.

“The Keys of the Kingdom”
Filmą apie dvasiškių-misijo- 

nierių gyvenimą ir problemas 
Anglijoj ir Chinijoj rodoma 
Rivoli Teatre, Broadway ir 
46th St., New Yorke.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

Jonas Arčikauskas, 
amžiaus, 74 Siegel St., 
lyne, mirė sausio 10 d. Bus lai-' Reikalingas kamoarys vyrui, kur 

, . , galima ir valgį pasidaryt. Praneški-dujamas 13 d. sausio, 1 vai. dį. K Y 102.14 „ Ave Rich. 
po pietų, J. V. veteranų ka-'mond Hill, L. i., N. Y.

LITUANICA SQUARE 

Restaurant 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Matyk šį šaunų naują judj . . . didi širdis 
su spindančia viltim ir drąsa nušviečia 
visą sceną! Istorija nepalyginamo žy
gio . . . garbingas atvaizdavimas nenuga
limo žmogaus! Jūs atrasit tatai kaip vi

siškai naują ir nesvajotą patyrimą 
judamųjų paveikslų teatre!

A. J. CRONIN’S

‘The Keys of the Kingdom’
puikūs, visi žvaigždiniai vaidintojai

DABAR
DTITAT T BROADWAY XvJ. V \-/JLj-L ir 49th ST.

lai-

f* Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 

į vynai, geriausių 
g bravorų alus ir 
® ėlius. Kada būsite 
4 Brooklyne, užeiki- 
X te susipažinti.

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

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

“NATIONAL VELVET”
MICKEY ROONEY

DONALD CRISP * ELIZABETH TAYLOR * ANNE REVERE 
IR DIDIS KALĖDINIS VAIDINIMAS SCENOJ | “THE NATIVITY ” 
tradiciniai Kalėdų vaizdai ir “STAR BRIGHT,” iškilmingas sceniš
kas cirkas, pagamintas Leonidoff’o, su MUSIC HALL GLEE CL1JR 
BALETO GRUPE, ROCKETTAS ir SIMFONIJOS ORKESTRU 
vadovaujamu Erno Rapee. ’

užrubežio filmą šių
New York Times 
PM
Daily Worker.

Velus 
Rodymas 
(kitądien!

7th Ave. bet 42nd & 41st St 
.Continuous Daily from 9 A. M.

Pradedant Sausio 20-tą bus rodoma

“MOSCOW SKI

mwmi

I GREEN STAR BAR & GRILL |
1 Lietuviškas Kabaretas ®

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.
A




