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LAISVĖS ANrRATeicpbon” syS™*‘T Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio-January 24, 1945 Pavienio Numerio Kama 5c. Metai XXXV. Dienraščio XXVII.“Mes lauksime iš tos kon
ferencijos daug- gero,“ sako 
Tėvynė. “Ką sulauksimo — tik 
ateitis parodys. O, vienok, la
bai, labai nenorėtume būti su- 
vilti.“ (T., sausio 19 d.).

Kalba eina apie Roosevelto, 
Churchillo ir Stalino busimąją 
konferenciją.

žinoma, niekas nenori būti 
suviltu. Bet vistiek Tėvynės re
daktoriaus laukimas yra kvai
las ir tuščias.

Kai 
vergė

RAUD. ARMIJA JAU POZNANIUJ, 137 MYL. NUO BERLYNO
<3 0

Amerikiečiai tik 54 
Myl. nuo Manilos, 
Filipinų Sostinės 

—Jk_naciai užplūdo ir pa-i 
Lietuvą, Tėvynė sakė, 

kad nacius Lietuvos žmonės i I 
pasitiko su džiaugsmo ašaro-Į 
mis, kaipo išlaisvintojus.

Aišku, kad ne tik Bajoro, 
bet sudėti vienon krūvon visi džiausioje 
kun. Urbonavičiaus, Grigaičio,: Jie pasiekė vietas jau tik už 
Strazdo ir visos tos politinės 54 oro mylių nuo Manilos, 
pakalenijos 
kalu nieko 
ciai išmušti 
sados. Galima juos užtikrinti, 
kad Rooseveltas, Churchillas ir 
Stalinas nacius Lietuvon ne
norės sugrąžinti.

Luzon, saus. 23. — Ame
rikiečiai, užėmę Tarlac mie
stą, pažygiavo dar 11 mylių 
ir paėmė Capas Luzone, di- 

Fi lipinu saloje.

laukimai šiuo rei- 
nebepagelbės: na- 
iš Lietuvos ant vi-

Tėvynė mano, kad Lietuva 
prie Smetonos gyveno rojuje. 
Taipgi aišku, kad smetonizmas 
iš Lietuvos iškrapštytas ant vi
sados. Minėtoji konferencija jo 
irgi nebesugrąžins.

Tai ko Tėvynei laukti ir ti
kėtis? Tik nelaimės ir nusivy
limo.

Filipinų salyno sostinės. Iš 
dabartinių pozicijų ameri
kiečiams telieka 10 mylių i- 
ki didžiosios Clark lėktuvų 
aikštės.

Kiti Amerikos kariuome
nės daliniai iFžėmė Santa 
Monica ir Infantą. Jankių 
artilerija bombarduoja ja
ponus Rosario mieste. Viso
se fronto dalyse Luzon sa
loj amerikiečiai turėjo nau
jų laimėjimų.

SUNAIKINO 140 JAPO
NŲ LĖKTUVŲ

Prasijoję Sovietai Paėmė HllensieinąF Jankių Lakūnai Su 
Eylau ir 300 Kily Gyvenamų Vietovių daužė 1,593 Nacių

S-

Darbininko redaktorius gir
dėjęs iš vienos lenkės tokj bai
su dalyką: Vienas lenkas pa
tekęs vienon sovietų ligoninėn.' 
Ties jo lova, ant sienos, kabo
jęs Stalino paveikslas.

Kai ligoninė pradėjus svy-; 
• ruoti nuo vokiečių bombų, tas

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų laivyno Dsimba- 
nešiai, puldami japonus 
Pescadores, Formozos, Sa- 
kishima ir Okinawa salose, 

j paskutiniu žygiu sunaikino 
140 japonų lėktuvų ir ap- 

paveikslas norėjęs nukristi tie- šlubino dar 100 priešų lėk- 
siai ant minėto kareivio gal- jtuvų. Be to, jie bombardavo 
vos. Kareivis rėkęs ir šaukęs, i japonų prieplaukas, lėktuvų 
kad kas nors ta paveikslą nu- aikštes ir fabrikus. Japonai 

Amerikos 
mažai

kabintų. Bet daktarai ir slau- sužalojo vieną 
ges atsakę tik “ničevo,“ ba jie Į laivą, ' bet abelnai 
bijoję paveikslą nukabinti, tu- nuostolių tepadarė, 
į ėję atsiklausti Maskvos ir į 
gauti nuo paties Stalino leidi-1-“' 
mą! 1 Į______ ______  __i Naciai Sakosi Pramušę

* * * , ■ 7-tos Armijos LinijaUrbonavičius apie tai i J J c
ilgą editorialą (Darbi 
sausio 19 d.).

Kun. 
parašė 
ninkas,

Kaipo kunigas, jis tiki tai tiniame Francijos 
lenkiškai melagei daugiau, ne-‘ Septintoji Amerikos armija 
gu savo Dievui.

Dievui jis visai nebetiki. Die
vas, jei tikėti kunigo Urbona
vičiaus bažnyčiai, yra griežtai 
uždraudęs meluoti. Gi Urbona
vičius ne tik pats paseno ir 
pražilo bemeluodamas, ale dar 
pasikvietė talkon lenkišką me
lagę meluoti apie didžiąją Ta
rybų Sąjungą.

Paryžius. — Pietiniai-ry- 
fronte

London, saus. 23.— Gene- Raild. Amtlia ir 101(1 1)010 Ka-
|rolo Ivano D. Černiachovs-! J Ji
kio Trečioji 
armija, užėmusi Insterbur- 
go - Įsručio miestą, vakar 
atėmė iš vokiečių dar 200 
gyvenamųjų vietų — Jargi- 
lus, Augasgilius, Nemunius, 
Alšakius, Vilkins, Tapla- 
kius, Karpingėnus, žimaiš- 
kius, Kavolius, Mirutenkė- 
nus ir kt. Tarp kitko, ši ar

atmušinėjo vokiečių ata- i 
kas. Berlynas skelbė, kad 
naciai atgriebę Haguenau, i 
geležinkelio ir vieškelių;

Baltarusijos

KONEVO ARMIJOS
KIRSTI SMŪGIAI

HITLERININKAMS

raliaučiaus ir Elbingo tosto: 
Gręsia A įkirs t 200^,000 Nacių

mija paėrųė Agilę, Baltijosilių nuo Danzigo. 
Jūros pakrantėje, 28 mylios 
į šiaurių rytus nuo Kara
liaučiaus.

Antroji Baltarusijos ar
mija, komanduojama mar
šalo Konstantin. Rokossovs- 
kio, vakar prasiveržė 1|9 my
lių pirmyn pietinėje Rytų 
Prūsijos dalyje; užėmė Al- tiniame Rytų Prūsijos ruo- 
lensteiną, 39,000 gyventojų 
miestą; Deutsch Eylau, di
delį geležinkelių ir plentų

Išmušdami vokiečius iš 
Eylau, raudonarmiečiai per
kirto svarbų geležinkelį tarp 
Rytinės Prūsijos ir pačios 
Vokietijos. Dabar naciams 
telieka tik viena tiesioginė 
geležinkelio linija tarp Ry
tų Prūsijos ir Berlyno. Pie-

Naujesnė žinia sako, jog 
į žiemius nuo Eylau ir Os- 
terodes Sovietu kariuomenė! 
paėmė vietoves tik už 37 
mylių į pietus nuo Elbingo, 
Baltijos Jūros uosto. Kai 
Raudonoji Armija uždarytų 
šią spragą, tai liktų apie 
200,000 vokiečiu karinome- 
nės atkirsta Rytinėje Prūsi
joje ir visomis pusėmis 
supta, apart jūros.

Trokus, 65 Tankus

ap-

že Antroji Baltarusijos ar
mija tą pačią, dieną užėmė 

 o______ t x - t Osterode, geležinkelio ir 
Maskva. _  Vien tik Pir-1mazgą, 44 mylios į pietus vieškelių centrą, ir 100 kitų

nuo Baltijos Jūros ir 60 my- gyvenamųjų vietų.moji Ukrainos armija, va
dovaujama maršalo Kone- 
vo, padarė sekamus nuosto
lius vokiečiams nuo sausio 
12 iki 21 d.:

Užmušta daugiau kaip 
60,000 nacių kareivių ir ofi- 
cierių ir suimta daugiau 
kaip 21,000. Sunaikinta 480 
vokiečių tankų ir motori
nių kanuolių, daugiau 
kaip 900 kitų kanuolių, 420.

SOVIETAI PASIEKĖ OD 
RO UPĘ SILEZIJOJ

London, saus. 23.— Pir
moji Baltarusijos armija, 
maršalo Gregoro Žukovo 
komandoje, vakar nužygia
vo iki 38 mylių pirmyn, ir

šarvuotų trokų ir virs 15,- at§mx iš vokiečių Gniezno
000 automobilių ir vežimų.

Tuo pačių laiku KoneVu 
raudonarmiečiai pagrobė 
254 vokiečių tankus ir mo
torines kanuoles, 1,580 kitų 
kanuolių, daugiau kaip 2,- 
500 minosvaidžių (mortirų), 
244 šarvuotus trokus, 6,500 
automobilių, 22 gelžkeli- 
nius garvežius, 1,200 vago
nų ir didelius sandėlius mai
sto ir įvairių karinių įren
gimų.

pagrobė

Himmleris Išvykęs į 
Rytinį Frontą

Berlynas sakė, kad j ryti-
mazgą, kelios mylios į šiau-|uį. frontą išvykęs Heinrich 
rę nuo pasieninio francūzų I Himmler, nacių žandarų 
didmiesčio Strasbourg©. Jie, galva. Jis žiūrėsiąs, kad vi
be patvirtinimo iš niekur si vokiečiai žūt-būt kovotų 
kitur, sakėsi prasiveržę (per 
amerikiečių laikytą Maginot 

m . . . . . Liniia 25-kių mylių frontu.
gj.ažu ' | Amerikos kariuomene ap-

Kun. Urbonavičius jau vi-įsuP° nacius įsiveržusius į 
sai senas žmogus. Neužilgo tu-; Kilstettą ir suėmė 300 jų.

prieš Raudonąją Armiją, o 
svyruojančius tuojau žiau
riai nubausiąs.

VOKIEČIAI SAKO, 
SOVIETAI ĮSIVER

ŽĘ Į POZNANĘ

rėš važiuoti pas savo sutver
to ją.

Įsivaizduokite, kas atsitiks 
prie dangaus vartų. Pasitiks j j 
Šventas Petras ir pasakys: Ne
gali, broli, čionai įeiti, nes gy
vas būdamas melavai susiries-

BĖGĄ Iš BERLYNO 
CIŲ VADAI

NA-

Kaip Arti j Berlyną?
Pirmadienio naktį Raudo

noji Armija buvo už 165 
mylių nuo Berlyno. Tai be-

damas apie tuos žmones, kurie ve1^ tiek, kaip is New Yor- 
tiek daug kraujo* praliejo ir i Bostoną arba į Balti- 
tiek daug kovojo už žmonių more, 
laisvę. G1

------, arba tiek, kaip iš 
Chicagos į Indianapolį.

Chicagos gi Draugas bara 
Lenkijos laikinąją vyriausybę 
už jos didelį duosnumą. Mat, 
ji sutinka, kad po karo Len
kija nebeturėtų pavergus nei 
ukrainiečių, nei baltgudžių, nei 
lietuvių.

O kas blogiausia, kad, pasak 
Draugo, tuos lenkus “tuo duos- 
numu užkrėtė Maskva.“ (D., 
sausio 17 d.).

Labai negražu barti tuos 
lenkus ir tą Maskvą už gerus 
darbus, žmonės kariauja už

(Tąsa 5-me pusi.)

VOKIEČIŲ TANKŲ
NAIKINIMAS

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė saus. 21 d. visuose 
frontuose ' sunaikino bei 
sužalojo 125 vokiečių tan- 

I kus. Buvo nušauta 33 priešų 
lėktuvai.

Skaičiuojama, kad vokie
čiai išplėšė brangių paveik
slų, statulų ir kitų meno 
dalykų iš svetimų kraštų už 
du bilionus dolerių.

tine vokiečių apsigynimo li
nija į rytus nuo Berlyno.

Pietiniame Lenkijos fron
to gale Ketvirtoji Ukrai
nos armija, vadovaujama 
Ivano Petrovo, paėmė Vie- 
ličką, druskos kasyklų cent
rą, 6 mylios į pietų rytus 
nuo Krakovo, ir atvadavo 
kitų 50 gyvenamųjų vietų. 
Šios armijos Čechoslovaki- 
jos žemėj daliniai užėmė 
dar 7 miestelius bei kaimus.

Visuose frontuose Sovie
tai per 24 valandas atėmė iš 
nacių 1,750 gyvenamųjų vie
tų. Tai buvo vienuoliktoji 
šio ofensyvo diena.

London, saus. 23. — Vokie
čiai per Berlyno radiją pra
nešė, kad Raudonoji Armi
ja Įsiveržė į Poznanių ir 
verda mūšiai to miesto gat
vėse.

Poznanius, ties pietiniu 
Lenkijos Koridoriaus galu, 
yra apie 200,000 gyventojų 
miestas ir keleto geležinke
lių centras, 137 mylių į ry
tus nuo Berlyno. Sovietų 
kariuomenė prasiveržė jau 
iki pusės to koridoriaus, ve
dančio Į Danzigo ir Gdynios 
uostus.

Silezijos fronte Raudonoji 
Armija užėmė punktus už 
15 mylių nuo Breslau, 600,- 
000 gyventojų miesto.

Naujausiomis žiniomis, 
Trečioji Baltarusijos armija 
išmušė nacius iš vietų tik už 
25 mylių nuo Karaliaučiaus, 
Rytinės Prūsijos sostamies- 
čio.

Paryžius. — Pulkai Ame
rikos bombanešių per dieną 
bombardavo ir šaudė ilgas 
eiles vokiečiu tankų ir tro
kų, besitraukiančių iš pas
kutinio Belgijos - Luksem- 
burgo sklypo. Jie sudaužė 
bei išdegino 1,593 priešų
Trokus ir automobilius ir 65 
i tankus. Kartu jie sužalojo 
1,179 vokiečių trokus-auto- 

; mobilius ir 62 tankus. Ame
rikos lakūnai pataikė bom-, 
bomis ir į 1,000 nacių va
gonų toj srity j. Tuo pačiu 
laiku buvo sunaikinta tūks
tančiai vokiečių karių.

Vokiečiai buvo prasiveržę 
Belgijon iki 56 mylių. Jie 
atmesti atgal jau 47 mylias. * 
Bet, amerikiečių puolami, 
naciai traukiasi ir iš to pa
skutinio Belgijos ruožo, 
skubėdami į šavo Siegfriedo 
Linijos apsigynimus.

Amerikiečiai su tankais 
puola vokiečius St. Vithe. 
Toliau į pietus Trečioji A- 
merikos armija, gen. Patto- 
no komandoj, pamuše na
cius vieną iki penkių mylių 
atgal; užėmė Brachtenba- 
chą, Stockemą ir apie 20 ki
tų miestelių bei kaimų Luk- 
semburge ir Belgijoj.

Jankiai Luzon saloj jau 
mato Clark lėktuvų aikštes.

PA-
koman-

JUGOSL. KARALIUS 
VARe SAVO PREMJERĄ

Berlynas Šaukiasi “Fa- 
; natiško Stebuklo”

Bėgdami iš Tannenber- 
go, Naciai Susprogdino 

Hindenburgo Kapą

London. — Pranešimai, 
atėję per Švediją, teigia, 
kad aukštieji nacių vadai 
jau pradėjo kraustytis iš 
Berlyno. Kada jie saugiai 
apleis miestą, tuomet bus 
įsakyta “nereikalingiems” 
civiliams gyventojams išsi
kraustyti.

miestą, svarbų geležinkelių 
ir vieškelių mazgą, pietinia
me gale vadinamojo Lenki
jos Koridoriaus, 165 mylios 
į rytus nuo Berlyno. Per 
Gniezną eina geležinkelis ir 
į Poznan didmiestį. Žukovo 
kariai šiame fronte dar už
ėmė Inovroclavą, Rypiną, 
L a b išyną, Vladyslavovą, 
Vartą ir daugiau kaip 1,250 
kitų miestų, geležinkelių sto
čių ir įvairių f gyvenamųjų 
vietų.

Toliau į pietus Pirmoji 
Ukrainos armija,
duojama maršalo Konevo, 
vokiškoje Silezijoje paėmė 
Karlsruhe, Gross Strehlitz 
ir Kaulwitz miestus ir nu
kirto vokiečiams geležinkelį 
tarp svarbiųjų geležies ir 
anglies pramonių centrų 
Breslau ir Beutheno. Nuo 
Kaulwitzo tėra 28 mylios i- 

jki Breslau didmiesčio. Ko
nevo kariai taip pat užėmė 
dar penkias geležinkelių 
stotis ir 150 kitų gyvenamų
jų punktų.

PASIEKĖ ODRO UPĘ
Į žiemių rytus nuo Bres

lau Sovietų kariuomenė per- 
sigrūmė per Vartos upę. 
Kiti Raudonosios Armijos 
junginiai pasiekė krantus 
Odro upės, vadinamos ryti
niu Vokietijos Rheinu. Odro 
upė laikoma paskutine gam-

London. — Emigracinis 
Jugoslavijos karalius Pet
ras pavarė premjerą dr. Iv. 
Subasičių ir paskyrė dr. Mi
laną Grollą, serbų vadą, 
naujuoju savo premjeru.

Petras priešinosi sumany
mui skirt karaliaus pava
duotojus Jugoslavijoje, iki 
jos gyventojai per balsavi
mus pasisakys, ar nori res
publikos ar karaliaus grąži
nimo. Jisai spyrėsi, kad tik 
pats turįs teisę pasirinkt 
pavaduotojus.

Jugoslavijos laikinoji vy
riausybė ir Anglijos valdžia 
nepripažino tokios išimtinos 
karaliui teisės. Anglų prem- 
jer. Churchillas paskutinia
me pareiškime seimui sakė, 
kad jeigu karalius Petras ir 
nesutiks, vis tiek turės būt

London, saus. 23. — So
vietu kariuomenei besiarti
nant prieTannenbergoRyti- 

Lbndon. — Naciai persėje Prūsijoje, vokiečiai pa- 
Berlyno radiją šaukė visus i ėmė ir išvežė feldmaršalo 
vokiečius, mokančius šaudy-1 Hindenburgo ir jo pačios 
iti, eit ir gint savo kraštą. Į lavonus ir susprogdino jų 
j Naciai reikalavo didžiausio i kapą - paminklą, kaip skel- 
! fanatizmo ir mirtino pasi- bė Berlyno radijas.

1 • • • 1 *1*1aukojimo; tada gal, girdi, į 
įvyksiąs stebuklas, gal jie i 
atremsią Sovietus.

Berlynas pripažino, kad 
jam pačiam gręsia pavojus.

Washington. — Vas. ir 
kovo mėn. bus 5 proc. ma
žiau parduodama anglies.

skirti jo pavaduotojai. Bu
vo planuojama, kad su ka
raliaus pavaduotojais bend
radarbiaus maršalas Tito 
kaip Jugoslavijos premje
ras, o dr. Subasičius kaip 
užsienių reikalų ministeris.

NAUJAS PREKYBOS SEKRETORIUS H. A. WALLACE 
PLANUOJA DARBUS VISIEMS AMERIKIEČIAMS

Washington.— Prez. Roo- 
seveltas oficialiai paskyrė 
prekybos sekretorium buvu
sįjį Jurigt. Valstijų vice
prezidentų Henry A. Walla
ce vieton ligšiol buvusio 
sekretoriaus Jesse Jones.

Jesse Jones, didelis Te
xas bankininkas, fabrikan-

tas ir nekilnojamojo turto 
biznierius, labai nepatenkin
tas. Jis pareiškė, kad Wal
lace “neturįs gana patyrimu 
ar gabumų ’’prekybos sek-v 
retoriaus pareigoms. Jones 
pakurstė kai kuriuos sena
torius ir kongresmanus kel
ti trukšmą prieš Wallace. 
Jie gamina sumanymus at-

imt iš Wallace’o žinybos 
valdinę Finansų Atsfeįgimo 
Korporaciją. 

»

Wallace, iš savo pusės, pa
reiškė, kad jis darbuosis 
kuo greičiausiai karą lai
mėti, o po karo užtikrinti 
darbus visiems amerikie
čiams. Wallace sakė, reikės

kuo ^/^plačiausiai išvystyt 
darbus 'privačiose pramonė
se, pagerint progas smul
kesniam bizniui ir atidaryt 
didžius valdinius darbų pro
jektus, kad juose gautų už
siėmimo milionai 
čių, kurie nesutįl 
čiuose fabrikuose 
vėse. /

amerikie- 
)s priva- 
ir dirbtu-

Tik Vengrijoj Vokiečiai At
griebė Kelias Vietas

Maskva.— Sovietų kariai, 
naikindami apsuptus hitle
rininkus vakarinėje Buda
pešto dalyje, užėmė dar 20 
blokų namų.

Szekesfehrvar miesto sri- 
tyj, į pietų vakarus nuo Bu
dapešto, Raudonoji Armija 
atmušinėjo atakas, kurias 
darė didelis skaičius priešų 
kareivių ir tankų. Hitleri
ninkai, paaukodami daug 
savo karių ir įrengimų, už
ėmė kelias gyvenamąsias 
vietas.

Pats Hitleris Prūsijoj
London. — Berlyno radi

jas sakė, kad pats Hitleris 
nuvykęs į Rytų Prūsiją ir 
asmeniškai komanduosiąs 
nacius, besiginančius nuo 
Raudonosios Armijos. (Dėl 
to gal bus dar blogiau vo- 

i kiečiam.)
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cipų, jei jis būtų sutikęs pritarti vokie
čiams okupantams. Bet jis nuo to griežtai 
atsisakė. Joki vokiečių siūlymai jo nevi
liojo. Jis žinojo, jog turės mirti, bet ge
riau jam buvo mirti, negu nešioti išdavi
ko vardą.

Prieš eisiant mirti, Gabriel Peri para
šė laišką, kuriame, be kitko, sakė:

“...Tegu mano prieteliai žino, kad aš 
buvau ištikimas mano gyvenimo idė
joms, tegu mano tautiečiai žino, jog aš 
einu mirti tam, kad Franci j a galėtų gy
vuoti !...”

1941 m. gruodžio 15 d. rytą jis buvo 
sušaudytas, — sušaudytas su “Marselie
te” ir ’’Internacionalu” lūpose.

Gabriel Peri, taigi, šiandien yra fran- 
cūzų tautos kankinys ir didvyris.

O tuos francūzus, kurie padėjo vokie
čiams Perį nužudyti, 1 francūzų tauta f 
krikštys visaip, pradedant niekšu ir bai
giant dar žemesnės rūšies pavadinimu.

New Yorke International Ladies Garment Workers 
unija įsteigė akių priežiūros kliniką. Visai veltui bus ap
tarnaujama 80,000 unijos narių.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Trumpa, Bet Reikšminga
Prezidento Roosevelto Inauguracijos 

proga ceremonijos buvo labai trumpos ir 
paprastos — iš viso užėmė apie 15-ką 
minučių. Tai buvo padaryta pagal paties 
prez. norą ir patvarkymus ir tai labai 
tiko momentui — atsiminus, jog mes gy
vename karo laiką.

Jo kalba, sakyta inauguracijos proga, 
taipgi buvo trumputė — turėjo truputėlį 
daugiau, kaip 500 žodžių. Kalba trumpa, 
bet didžiai reikšminga. Įsidekime sau į 
galvą šiuos sakinius:

' Mes, amerikiečiai, šiandien drauge 
su savo talkininkais gyvename didžiau
sio išbandymo laikotarpį. Išbandoma 
mūsų drąsa, mūsų pasiryžimas, mūsų 
išmintis, pamatinė mūsų demokratija.

Ateityje mes dirbsime pastoviai ir 
teisingai taikai, kaip šiandien dirbame 
ir kovojam visuotin. pergalei kare. Mes 
galime pasiekt ir pasieksime tokią tai
ką. Mes stengsimės pasiekt tobulumą. 
Mes ne tuojaus jį pasieksime, bet vis 
tiek stengsimės. Mes patyrėme, kad 
patys vieni neišgalime gyventi taiko
je; kad pačių mūsų gerovė priklauso 
nuo kitų, tolimų tautų; kad turime 
gyventi Kaip žmonės, o ne kaip stru- 
siai ar šunes. ėdžiose. Mes išmokome 
būti pasaulio piliečiais, žmonijos bend
ruomenės nariais. •:
Prezidento žodžiai — istoriniai žo

džiai. Mūsų krašto žmonės juos atminti
nai bandys išmokti, kaip Lincolno Get- 
tysburgo kalbą.

Šiais keliais sakiniais prezidentas davė 
toną visam kraštui, jog Amerika negali 
būti izoliuota nuo pasaulio, ji negali rū
pintis tik savo kiemu ir pamiršti, jog a- 
napus tvoros gyvena jos kaimynas, o už 
kaimyno — kitas kaimynas, kita tauta. 
Jei mūsų kraštas nori būti laimingas ir 
gyventi taikoje, tai jis turi žiūrėti, kad 
ir kiti kraštai būtų laimingi ir gyventų 
taikoje.

Nors ši prez., Roosevelto kalba yra vie
na jo trumpiausių kalbų, tačiau savo tu
riniu, savo istorine prasme ji užims vie
ną svarbiausiųjų vietų iš visų jo kalbų.

Mums Atrodo Keista
Romoje susidarė specijalė “tarptauti

nė sąjunga” Viennos miestui gelbėti. O 
gelbėti ji siekiasi taip: prašyti kariau
jančių šalių apsaugoti Vienną, nenai
kinti jos.

Vienna, girdi, yra “katalikiškiausia” 
(po Romos) sostinė pasaulyj ir dėl to 
miestas turėtų būti išsaugotas.

Mes esame priešingi naikinimui bet ko
kio miesto ir dėl to būtų gerai, jei Vien
na kuomažiausiai būtų sunaikinta. Bet 
paminėtoji sąjunga, mums atrodo, kalba 
perdaug bendrai. Jeigu ji nori Vienną 
apsaugoti, ji turi kreiptis tiesiai pas Hit
lerį, pas vokiečių generalinį štabą. Juk 
miestus naikina, bažnyčias griauna hitle
riniai bestijos, niekas kitas.

Į šį “tarptautinės sąjungos” atsišauki
mą keistai pažiūrės katalikai lenkai, lietu
viai ir vengrai. Argi Varšava, Vilnius, 
Budapeštas nebuvo užtenkamai katali
kiškos sostinės? O betgi jų “tarptautinė 
sąjunga” nematė, jas pamiršo. Vilnių vo
kiečiai baisiai apgriovė, Varšavą ir 
dapestą — dar baisiau.

Skaitytojų Balsai

noriu iš-

Bu-

Bliauti Tai Jie Gali
\

Kanadiečiu Liaudies Balsas rašo: v

Kaip lietuviški, taip ir kitų tautų fa
šistai, kada nėra reikalo, visus tuos, 
kurie jiems nepritaria, ne tik keikia, 
bet dar skaito svetimtaučiais. Pavyz
džiui, lietuviai ir lenkai fašistai pažan
gius lietuvius iri lenkus vadina rusais. 
Pažangią spaudą jie apšaukia rusiška 
spauda.

Visai tas dalykas, kad reikia pa
sisakyti, ką jie atstovauja. Jie tuomet 
atstovauja visus. Šiomis dienomis len
kų “kongresas”, kuris neatstovauja nei 
ketvirtadalio Kanados lenkui prabilo 
visų Kanados lenkų vardu prieš tai, 
kam čiorčilis pripažįsta Kurzon 
ją-

Smetonaciai, kada tik siunčia
rezoliuciją, visuomet kalba 11,000 lie
tuvių vardu. Tuo tarpu jie neatstovau
ja nei 200 organizuotų Kanadps lie
tuvių. Vigą laimė tame, kad jie tik tiek 
ir tegali — šaukti, kiek jie atstovau
ja.
“Kaip danguje, taip ir žemėje”, kaip 

Kanadoje, taip ir Jungtinėse Valstijose 
smetonininkai ir jų šalininkai laikosi vie
nos ir tos pačios metodos: Meluoti, gir
tis ir bjaurioti demokratinio nusiteikimo 
žmones.

1945’ saus. 18 d. 
Gerbiamoji Laisvės 
Redakcija!

Šiuo laišku aš, kaipo Lai
svės skaitytojas,
reikšti redakcijai pastabą 
arba pasiūlymą (kaip no
rit, taip ^supraskite). Jau 
pusė metų, kai skaitau Lai
svę ir tik neseniai buvo įdė
tas žemėlapis, rodantis Bu
dapešto apylinkes. Aš tai la
bai vertinu žemėlapius; gal 
pas jus Suv. Valstijose lie
tuvių karta neįvertina že
mėlapių? Juk į žemėlapį pa
žiūrėjus, ilgiaus lieka at
minty vietovės, negu per
skaičius žodžius, praneši
mus laikraštyj.

Jums gi yra iš kur pers- 
pausdipti žemėlapiai — iš 
P. M. magazino dienraščio. 
Aš dažnai nusiperku vien 
tik dėl žemėlapių. Aš nema
nau kad Laisvei sudarytų 
ekstra išlaidų. Jei L. Bal
sas, rusų Viestnik (du kart į 
savaitę eina Toronte) ir kiti 
patalpina žemėlapių, tai ir 
Laisvė galėtų patalpinti.

Praeitą pavasarį, kuomet 
prasidėjo atliuosavimas fitr- 
kovinos, tai 'Ukrainų liau
dies laikratis
Žitja”, Toronte atspausdino

Bukovinos žemėlapį gana 
smulkų, daugiau’ kaip pusė 
puslapio dydžio. Kiek vė
liau patalpino irgi smulkų 
žemėlapį Galicijos arba Va
karų Ukrainos. Skaityto
jams buvo lengva sekti 
frontas.

Bet Laisvė ir Vilnis gal 
nepasistengia savo skaityto
jams patiekti Lietuvos že- 
mėlapioN.

L. Balsiu redakcijoje ant 
sienos randasi gana smul
kus Lietuvos žemėlapis, ma
nau, randasi ir pas Laisvę. 
Tokį patalpinus į laikraštį, 
būtų neblogas žemėlapis 
skaitytojams.

Kokios tai būtų išlaidos, 
tai aš neturiu supratimo, 
tik man atrodo, jei sąvaiti- 
nis Ukrainų laikraštis galė
jo atspausdinti, tai dienraš
tis galėtų lengviau tą atlik
ti. Gal Literatūros 
ja galėtų išleisti 
Lietuvos žemėlapį? 
gal jau pavėluota,

Draugi- 
rieblogą 

Dabar 
gal už 

kokio laiko bus galima gau
ti iš Tarybų Lietuvos žem-

“Ukrainske
Draugiškai,

Jonas Skeberdis
I Fenwick, Canada.

HARTFORD, CONN

lini-

kup

Gabriel Peri — Francijos 
Didvyris

Savaitraštyje New Masses (sausio 23 
d. laidoj) žymusis Francijos rašytojas, 
Louis Aragon, pateikė straipsnį apie vo
kiečių nužudytąjį žymų francūzą —Gab
riel Peri. Vokiečiai jį sušaudė 1941 m. 
gruodžio 15 d.

Gabriel Peri buvo vienas Francijos ko
munistų vadų. Be to, kad jis ėjo pareigas 
Francijos atstovų bute (užsienio reikalų 
komiteto vice-pirmininkas), Peri reda
gavo dienraštį L’Humanite, buvo jo už
sieniniu redaktorium. Tai buvo jauno 
amžiaus vyras, uolus veikėjas, visuome
nininkas ir didelis francūzų tautos pat- 
rijotas. Į Francijos Komunistų Partiją 
jis įstojo 1919 metais.

Kai vokiečiai okupavo Franci ją, Gab
riel Peri nenuleido rankų; jis veikė, or
ganizuodamas pasipriešinimą okupan
tams. Vieną sykį, kai Peri dalyvavo tū
lame slaptame susirinkime, francūzas vo
kiečių šnipas jį išdavė okupantams ir 
tuomet šis kovotojas pateko į nacių na
gus.

Įdomu tai, sako Aragon, jog vokiečių 
teismas buvo nusmerkęs Perį šešeriems 
metams kalėti, bet tuo nepasitenkino 
francūzai fašistai - kvislingai. Jie reika
lavo vokiečius pakeisti bausmę — reika
lavo Perį nužudyti. Vokiečiai sutiko ir 
kovotoją perteisė, nusmerkdami mirti.

Gabriel Peri, tačiau, būtų 
likti, jei jis būtų išsižadėjęs

Prašome pasiskubinti
Metinis Laisvės šėrininkų suvažiavi

mas įvyks sausio 28 d., — vadinasi, tik 
už trejeto dienų.

Kurios draugijos, organizacijų kuo
pos, kliubai bei pavieniai asmenys dar 
nepasiuntėte savo suvažiavimui pasvei
kinimų, prašome tai padaryti.

Taipgi raginame visus Laisvės b-vės 
šėrininkus, gyvenančius Didžiojo New 
Yorko apylinkėje dalyvauti suvažiavime.

Brooklyn© publiką kviečiame skaitlin
gai atsilankyti. į dienraščio bankietą, nu
siperkant tikietus iš anksto.

Veikėjai ir skaitytojai prašomi siųsti 
suvažiavimui sumanymus, kaip geriau pa
tobulinti ir praplatinti savo dienraštį.

Bėgyj sekamų keleto dienų pagalvoki
me gerokai apie savo dienraštį ir bend
rai pažangiąją lietuvių spaudą bei jos 
tvirtinimą.

galėjęs iš- 
savo prin-

BONDS

Kas Naujo Lietuvių Tarpe?

žieminių švenčių'proga bent 
keli lietuviai kariai buvo par
važiavę atostogų, aplankyti sa
vo tėvus ir pažįstamus. Drg. 
M. Janson turėjo linksmus 
Naujus Metus, nes jo sūnus 
Albertas buvo parvykęs iš ar
mijos kelioms dienoms. Jis su 
savo žmona buvo atsilankę į 
LLD kuopos parengimą pasi- 
tikimui Naujų Metų. Draugo 
M. Jansono antras sūnus da
bar kariauja Belgijoj prieš vo
kiečius fašistus.

Drg. J. Kazlauskas gavo 
laišką nuo sūnaus iš Italijos. 
Rašo, kad jam sekasi gerai ir, 
turėdamas liuoslaikio, mokosi 
skambinti gitarą. Antras Kaz
lausko sūnus, taip pat yra ka
ro tarnyboj, bet dar yra šioj 
šalyj.

Mrs. ir Mr. Špilių sūnus Ted
dy buvo parvykęs iš Franci jos 
apsilankyti pas tėvelius ir 
draugus. Leitenantas Teddy 
Špilius, pora mėnesių atgal bu
vo patekęs į vietinių anglų, 
laikraščių antgalvius, kada jis 
medžiodamas vokiečių lėktu
vus Frakcijos padangėse susi
tiko su skrendančia vokiečių 
“V-I” bomba ir ją sėkmingai 
susprogdino iš kulkosvaidžio^ 

<Nuo to kiek ir jo lėktuvas ap
svilo, bet jis laimingai grįžo į 
orlaukį.

Mrs. K. Plytnikienė gavo 
liūdną pranešimą iš Wash in g- 
tono, kad jos sūnus Juozas ta
po sužeistas Francijoj-. Pora 
dienų vėliau gavo nuo sūnaus 
laišką, kuriame jis sako, kad 
sužeidimas nėra 
bet per tūlą laiką 
vaikščioti. Vėlinu 
mingai pasveikti.

Mrs. Lucas, eidama į Naū-
* ’’ * ' *♦./**'*

pavojingas, 
jis negalės 
Juozui lai-

■w««Xė

AR NĖŠČIA AR NE?
Kai moteriai neatsiranda 

laiku mėnesinių, tai jai tuoj 
rūpi žinot, ar tik ji nepasto
jus nėščia. O gal tik taip 
sau mėnesinės pasivėlino, — 
gal “šaltis”, gal išgąstis, gal 
silpnas kraujas, mažakrau- 
jingumas ar taip kokia ne
kalta priežastis...

Dviejų, trijų mėnesių nėš
tumą, fiziškai išegzamina- 
vęs gydytojas gana pritik- 
liai gali pripažinti. Bet, jei 
užsitraukė tik kokia savai
tė virš nustayto laiko, tai 
paprastu egzaminavimu nie
ko tikro nepasakysi. Rei
kia biologinių tyrimų, — 
reikia k 
tai neta 
graibyt.

Moteriškų ligų žurnale 
Western Journal of Surge
ry, Obstetrics and Gyneco
logy, Portland, Ore., dakta
ras L. L. Grossmann patie
kia savo pranešimus. Jis 
jau keli metai kaip vartoja 
lengvesnį pažinimo būdą, ar 
moteris nėščia ar ne. Ir ne 
jis vienas.

Jau kokie keturi metai, 
kaip gydytojai Soskin, 
Wachtel ir Hechter pradėjo! 
vartot naują, vaistinį išpa
žinimo būdą, ar moteris nė
ščia, ir naują gydymo bū
dą, kad atsirastų mėnesi- dina, tik užtikrina nėštumo 
nes, išnykusios dėl kokios pa-1 faktą.

aliko ar varles, o 
3 jau lengva susi-

šalinės priežasties, ne dėl 
nėštumo. Jie pradėjo vartot 
neostigminą (neostigmine 
or prostigmine methyl-sul- 
fate, 1-2000), ir tą vaistą 
plačiai vartoja gydytojai 
visur.

Dr. Grossmann’as rapor
tuoja tyrinėjęs 30 tokių at
sitikimų, kur jis vartojo tą 
neostigminą, kad išspren
dus, ko čia esama, ar nėš
tumo ar tik taip sau ko. 
Paskui jis tą vaistą pavar
tojo šimtams moterų pana
šiais atsitikimais.

Daroma šitaip. Gydytojas 
per tris dienas kas diena į- 
leidžia moteriai su adata į 
raumenis to vaisto neostig- 
mino po 1 kubinį centimet
rą. Jei moteris tikrai5 pa
stojusi nėščia, tai nieko jai 
neatsitinka. Bet jei jos mė
nesinės yra apsistojusios dėl 
taip kokios priežasties, tai 
jai atsiranda nuo tų įčirški- 
mų mėnesinės, ir moteriai 
vėl rami širdukė.

Puikus būdas. Nepainus, 
lengvas ir nebrangus. Nieko 
bloga moteriai neatsitinka 
nuo šitokių įčirškinimų. 
Tai nėra jokie nuodai. Nuo 
jų tik gerokai išbrinksta 
gimtuvės plėvės ir atsiran
da mėnesinės, jei moters 
būta nepastojusios. O jei 
pastojusi, tai nieko nepaga-

Naminis Frontas
t

39 Milijonams Amerikiečių 
Taikomas Senatvės Apdrau

dos Planas
WASHINGTONAS. — Wat

son B. Miller, einąs Federali
nės Apsaūgos Agentūros ad
ministratoriaus pareigas, pra
neša, kad virš 39 milijonų 

. Amerikos gyventojų, pagal So
cialinio Saugumo Aktą, pradės 
1945 metus globoje senatvės 
“survivors” apdraudos plano. 
Pagal senatvės ir “survivors” 
apdraudos planą, mėnesiniai 
išmokėjimai pakilo dar 1,120,-

dienų 000 vyrų, moterų ir vaikų, tu- 
o dabar jau rinčių teisę į 20,500,000 dole

rių į mėnesį. Skaičiai imti 
gruodžio 31 dienos.

1944 Metais Kainos Pakilo 
Mažiau Negu Bet Kuriais 

Kitais Metais
WASHINGTONAS. — Dar

bo sekretorė Frances Perkins, 
darydama pereitų metų kainų 
apžvalgą, pareiškė, kad 1944 
metais kainos pakilo mažiau, 
negu bet kuriais metais nuo 
Amerikos įstojimo į karą. Anot 
Darbo Statistikos Biuro, svar
biausiųjų šeimos gyvenimo 
reikmenų “retail” kainos 1944 
metais pakilo tik dviem nuo
šimčiais, o pirmoje rinkoje pa
kilo tik pusantro nuošimčio. 
1943 metų kainų pakilimo nuo-- 
šimtis buvo didesnis.

OWL

kartu

uzgu- 
buvu-

jų Metų parengimą paslydo ir 
nusilaužė ranką. Porą 
buvo ligoninėje, 
randasi, pamie. Drg. M. Ber-
nott serga ir jau porą kartų 
turėjo namie daktarą. Draugė 
gyvena 15 Martson St. Vėlinu 
abiem draugėms greitai pa
sveikti ir vėl su mumis 
dalyvauti.

Nežinia kokia koronė 
lė ant mūsų kelių gerų
šių biznierių saliūnininkų. Aš 
kalbu tik apie tuos, kurie prieš 
Naujus Metus pardavė savo 
saliūnus. Dabar jie neturi ką 
veikti, tai gatvėmis vaikščioja 
ir traukia tyrą orą. Bet tas j 
tyras oras, matyti, nepriduoda 
jiems daugiau sveikatos. L. 
Navickas skundžiasi, kad jam 
skauda koją, K. Aksamitaus- 
kas irgi skundžiasi koja ir abu 
šlubuoja. B. Lucas negali grei
tai vaikščioti, nes skauda strė
nas. Mr. Markūnas irgi skun
džiasi, kad “nesijaučia, kaip 
reikia.” O gal tik amžius kau
lus laužo?

Patėmijau, kad visi buvę 
biznieriai myli skaityti dien
raštį Laisvę, tik gaila, kad ne 
visi turi užsiprenumeravę. Pa
tarčiau užsirašyti, tada jus 
kasdien lankys geriausias dien
raštis į namus, atnešdamas vi
so pasaulio žinias. Kartu vėli
nu visiems greitai pataisyti 
sveikatą ir daug laimių.

Dubysa.

• Trūkumai dažnai patam- 
į pa išteklium — jeigu moki 

Trumpai Pasakyta ir nori jais pasinaudoti.

Ilgai Apmąstyta,

Laimingiausiaš yra tas, 
kuris visuomet gerai jau
čiasi.

Praėjo virš 20 metų lai
ko, kai Aurė žvaigas para
šė : “Su perkūnais ir griaus- 

D. mais draugas Leninas at
eisi” Dabar gi, kas supran
ta, tai mato, kad tame yra 
teisybė!

“Žmogau mielas, nežinai 
kur tu buvai negimęs, taip 
pat nežinosi, kur esi numi
ręs” — sakydavo mano ge
ras draugas Frank Kiezis, 
kuris šiomis dienomis atsis
kyrė su šiuo pasauliu. Lin
kiu jam amžinos ramybės.

Be tvarkos nėra laimėji
mo ir negali būti nei pa
stangų laimėjimui.

ILGIAUSIA PASAULYJ 
GATVĖ

Anglija turi ilgiausią pa
saulyje gatve, Watling St., 
nors iš tikrųjų tai yra plen
tas, tik gatvės vardu vadi
namas.

Watling Street buvo jau 
senovės romėnų nutiestas 
platus plentas visu Anglijos 
pločiu nuo Doverio per 
Londoną iki Chesterio. Ta 
gatvė-plentas turi 250 ame
rikinių mylių ilgio.

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jisy r k

muš fašistini užpuoliką. ,

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
LaisvęI 5 *'

Kapitalistai su darbinin
kais kartais kalbasi broliš
kai, bet kišeniuj špygą laiko.

Viliugingos akys išduoda 
viliugingą protą, nes akys 
yra išsikišimas ir dalis sma- 
genų.

ft

Du Svarbūs Įvykiai
1945

28 d. Sausio (Jan. 28th) 
įvyks dienraščio Laisvės 
bendrovės suvažiavimas. Po 
suvažiavimo bus Bankietas.

Kovo 16, 17 ir 18 dd. 
(March 16, 17 & 18) įvyks 
dienraščio Laisves Bazaras.

Abu šie parengimai ir su
važiavimas bus Grand Pa
radise Salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

STEPHANIE MASYTE UŽĖMĖ AUKŠTĄ 
VIETĄ VALDŽIOJE

Detroit, Mich.
Pradedant naujus 1945 

metus, St. Masytė tapo pa
skirta Wayne County (ap
skrities) Assistant Prose
cuting Attorney. Lietuviš
kai : Apskrities prokuroro 
padėjėja. s

0 Wayne apskritys yra 
vienas iš didžiausių visoj 
Michigano valstijoj. Jame 
randasi ir didmiestis De
troitas.

Kadangi St. Masytė yra 
jauna ir pažangi lietuvaitė 
ir kadangi ji, užimdama to
kią svarbią valdžioje vietą, 
pralenkė daug senų advo
katų, todėl, manau, pravar
tu ir kitiems su ja susipa
žinti.

Štai jums ir informaci
jos:

Stephanie Masytė — gi
mus Amerikoj, mieste De
troit, Mich. Aukštą mokslą 
užbaigė su dideliu kreditu 
— atžymėjimu. Vėliau ėjo 
mokslą University of De
troit ir užbaigė advokatū
ros mokslą 1939 m.

Michigano valstijos Bar 
Association kvotimus išlai
kė 1941 metais ir gavo lei
dimą praktikuot advokatū
ros profesijoj.

Per tūlą laiką dirbo Mich
igano valstijos Attorney 
General raštinėj, Lansing, 
Mich. Kiek vėliau dirbo 
Michigan valstijos Depart
ment of Revenue (kaipo 
auditor).

Būdama Michigano val
stijos sostinėje Lansinge, 
išlaikė kvotimus net pen
kioms skirtingoms pozici
joms (civil service dar
bams).

Sugrįžus atgal Detroitan,' 
pradėjo oficialiai prakti
kuot advokatūros profesijoj 
ir praktikuoja iki šiol.

Daug ir lietuvių, teis
muose ir įvairiuose kito
kiuose reikaluose, gavo ge
rą patarnavimą nuo adv. 
M ąsytės.

Nors St. Masytė gimus, 
augus ir mokslą baigus 
Amerikoj, bet ji pilnai ir 
gražiai kalba, skaito ir rašo 
lietuviškai.

Jau ketvirti metai advo
katė Masytė pagelbsti Liet. 
Radio Kliubui: Ji kliubo 
f in. sekretorė, ji tvarko ra
dio programas, ji daro ver
timus iš lietuvių kalbos į 
anglų ir iš anglų į lietuvių 
kalbą.

Apart to, ji priklauso ir 
prie kitų lietuviškų organi
zacijų. Pereitame SLA. sei
me ji buvo delegatė nuo De
troit SLA 352-ros kuopos. 
Seime ji buvo viena iš tų, 
kurie turėjo pasitarimus su 
Insurance Departmentais... 
Jai, ginant didžiumos SLA 
narių reikalus, seime teko 
susikirst su buvusiu SLA 
prezidentu BagoČium ir su 
sekr. Viniku.

Prie šios progos noriu 
primint dar vieną dalyką: 
Kuomet St. Masytė kandi
datavo pereitais rinkimais 
į SLA sekr. vietą, tai šią 
taip gabią ir talentingą lie
tuvaitę, “Vienybė” ir “Ke
leivis” kiek galėdami žemi
no, būk neužtektinai kvali
fikuota tam darbui ir tt. O

Steph. Masytė, advokatė.

geriausiu niekinimo ir že
minimo ekspertu buvo S. 
Strazdas.

Mes gi, Detroito progre
syviai lietuviai, galime tik 
pasididžiuot, pasidžiaugt ir 
pasigirt, turėdami savo tar
pe tokią gabią, talentingą 
ir taip aukštai prasisieku
sią advokatę Stephanie Ma- 
sytę. J. Vilkelis.

__________ į_—j______

Elizabeth-Linden
Elizabeth-Linden ir Apylinkės 

Mezgėjų Grupės Nuveikti 
Darbai 1944 Metais.

Iš pradžių metų draugės mo
terys darbavosi labai gerai: 
mezgėm, rengėm pramogas, pa- 
gelbėjom taisyti senas drapa
nas, rinkom aukas Lietuvos 
pagelbai, laikydavom susirinki
mus kas mėnesį.

Bet atėjus vąsarai, aptingo- 
me. Negaliu sakyti, kad visos, 
bet dauguma musų. Buvo drau
gių, kurios dirbb-mezgė ir va
saros laike. Draugių Barkaus
kienės, Yankauskienės ir Gas- 
parienės šiluma nesulaikė.

( O mūsų dauguma manėm: 
paimsime pasilsio per karščius, 
pasilsėjusios vėl pradėsime 
dirbti. Atvėsus orui buvo šauk
tas susirinkimas vienas, antras, 
trečias ir tt., bet susirinkimai 
neįvyksta. Matyti, draugės at
prato lankyti susirinkimus. O 
be susirinkimų, draugės, mes 
mažai judėjimo galim padary
ti. Brangios draugės, negerai, 
mes pačios gailėsimės. Kaip 
ateis 1945 metų pabaiga, netu
rėsime kuo pasirodyti nuveiktu 
darbu, ką gero padarėm dėl 
mūsų Lietuvos brolių-seserų, 
kurie daug nukentėjo nuo hitle- 
rizmo, kuriem labiau reikalin
ga mūsų pagelba dabar, negu 
kada buvo.

Pereitais 1944 metais per 
mezgėjų grupę surinkta pini
gais aukų 200 dol. Iš tų $62 bu
vo skirta Raudonajam Kry
žiui, o $140 dėl Lietuvos šelpi
mo. Iš šitų pinigų $30 buvo 
surinkti ant blankos per pikni
ką, kuris įvyko pas ^draugus L. 
Slančiauskuš, Rahway, N. J., 
25 birželio. Pinigai buvo pasių
sti greitai, per drg. A. Stripei- 
ką. Tik gaila, kad aukotojų 
vardai nebuvo gąrsinti.

Aukavo šie draugai:
Zaleckas $5, L. Slančiauskai 

$3, V. Žilinskai, A. Gudaičiai, 
P. Tarai po $2. V. Sheralis 
$2.25, M. Užkurėnienė $1.25. 
Po $1: M. Pakštienė, K. iChur- 
lis, A. Stripeika, O. Sakavičie- 
nė, P. Grigutis, A. Grigutis, O. 
Vertelis, G. Stripaitis. A. Am- 
šiejus, Bartkienė. D. Grigutis, 
F. Stankus, P. Vaičionis po 50c.

Mezgėjų grupės ižde buvo 
$28. Kelios draugės pasitaru
sios paaukavo dėl Lietuvos šel
pimo. Tą pačią dieną paprašėm 
draugų prisidėti. Pasidarė $62, 
kurie buvo pasiųsti draugės Pe-

trikienės vardu. Aukavo šie 
draugai:

C. Simon $9, V. Sheralis $4, 
H. Kudirkienė $3. Po $2: P. 
Poškus, J. Gradaitis, P. Taras, 
B. Makutėnienė, J. Wizbor. Po
1 P. Vaičionis, A. Lukoševi
čius, A. Gudaitis, S. Liutkus, 
F. šiaulis, A. Pociūnas, J. Uso- 
nis. $50 perduota draugei S. 
Sasnai, \už kuriuos buvo nu
pirkti blanketai mezgėjų gru
pės vardu.

Mezginių Numegstas
113 porų kojinių, 54 svede- 

riai, 50 šalikų, 17 porų piršti
nių.

M. Burkauskienė numezgė 53 
pr. koj., 12 sv. be rankovių, 10 
pr. pirštinių suaugusiems, 6 pr. 
pirštinių ir 1 šaliką Lietuvos 
našlaitėm. Ji mezgė iš savo pa
stangomis įsigytų vilnų.

M. Užkurėnienė — 9 sv. be 
rank., 5 s v. su rankovėm ir 
kalnieriais, 4 pr. kojinių.

A. Yankauskienė — 30 porų 
kojinių.

M. Gasparaitienė—10 šalikų, 
17 p. koj.

Is Kearny, N. J.
M. Keselienė — 11 šalikų.
B. Kušlienė — 7 šalikus.
G. Kardauškienė — 4 sv. be 

rank., 5 šalikus.
O. Vertei i en ė 5 sv. be rank.,

2 p. koj.
O. Slančiauskienė — 3 sv. be 

rank., 5 p. koj.
Meškauskienė — 4 sv. be r.
Bakūnienė — 2 p. koj.
M. Taras — 4 šal., 2 sv. be 

rank.
B. Martin—4 šal., 3 sv. be r.
J. Brazaitienė — 3 šal., 2 p. 

koj.
L. Vaičionienė — 4 sv. su r., 

2 — be rank., 2 pr. koj.
O. Deivienė — 3 šal.
A. Saulėnienė — 3 Šal.
Bakutis — 1 pr. pirštinių.
L. Sheralienė 5 sv. su rank., 

1 be rank.
Draugės mezgėjos, dabar tu

rime 50 svarų vilnų, už kurias 
nereikia mokėti, tik reikia meg
zti. Neatsidėkim -ant vienos 
draugės Burkauskienės, priši- 
dėkim mes visos, katra kiek ga
lime.

Įsitemykite! Susirinkimas 
turi įvykti pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 4 d., 5 v. v., 408 Court 
St., L. P. Kliube, Elizabeth, 
N. J. L. S.

Hartford, Conn.
Iš ALDLD Moterų Kliubo 

Mezgėjų Darbuotės
Tos darbščios mūsų draugės 

nemažai numezgė įvairių mez
ginių. Dar daugiau jos padary
tų, bet vilnų neturi iki valios.

Iš visų draugių daugiausia 
numezgė V. širvidienė. Kad ir 
šiam siuntiniui į 7 ir pusę sa
vaites padarė 17 sveteriukų 
dėl vaikučių, gražaus paįvai
rinto mezgimo ir tik nulieka
mu laiku. Reikėjo .didelio pasi
ryžimo, kad tiek numegsti. 
Kitos numezgė:

O. Silkienė 1 didelį svet. su 
rankovėm ir vaikučiam 4 sv.

V. Kazlau vaikučiams 2 sv. 
ir 1 porą kojinių.

E. Malinauskienė (iš New 
Britain) be rankovių 1 sv. ir 
1 kepurę.

M. Sabaliauskienė 4 p. koj.
M. Margaitienė 3 p. koj.
Mrs. Kalvaitienė 1 sv. vai

kui.
Iš viso šiam 8-tam Siuntiniui 

yra 35 kavalkai pasiųsti. Ačiū, 
draugės, už taip gražią talką!

V. Kazlau.

Moterų Patarėjų Komisija 
prie War Manpower Commis
sion pasisakė už įvedimą įsta
tymo, kuriuomi einant vyrai ir 
moterys būtų draftuoti kari
nėms pareigoms.

Šeimininkėms
Karšti Burokėliai.

Esu daug kartų pastebė
jusi, kad burokai daugiau
sia yra vartojami šalti, su
taisyti su svogūnais, citri
nos sunka ir tt. Todėl aš 
norėčiau patarti, kaip to
kius burokėlius pagaminti 
šiltus, kaip daržovę, ypa
tingai žiemos metu.

Kuomet aš verdu daržo
ves — kokios jos nebūtų — 
visuomet verdu ant mažos 
ugnies, nes kuomet verdi 
ant didelės ugnies, tai tuo
met greit išverda-išgaruoją 
vanduo nuo daržovių. Van
denio irgi užpilu kuo ma
žiausia. Užpilu tik tiek, kad 
apsemtų tik trečdalį daržo
vių. Kuomet išverda daržo
vės, tai tą vandenį nuo dar
žovių visuomet suvartoju, 
kad ne vienokiu, tai kitokiu 
būdu.

Burokėlius verdu nelup
tus, .bet juos gražiai-švariai 
numazgoju ir, kaip minė
jau aukščiau, tykiai, ant 
mažos ugnies verdu iki iš
verda. Tuomet nupilu tą 
vandenį bei burokėlių skys
tį į atskirą puoduką ir iš to 
padarau sosą-padažą.

Gaminu maždaug tokiu 
būdu: Į tą virusį burokėlių 
skystį įpilu porą šaukštų 
rudojo cukraus, įspaudžiu 
truputį citrinos (lemon), 
įmaišau apie šaukštuką 
krakmolo (cornstach) ar
ba paprastų miltų. Žinoma, 
miltų reikia vartoti trupusį 
daugiau. Žiupsnelį druskos. 
Tą viską sudėjusios^užvi
rinkite iki sutirštės (šis pa
dažas turi būti tokio pat 
tirštumo, kaip ir visi kiti 
padažai). Tuomet supjaus
tykite tuos burokėlius į ke
turkampius gabalėlius arba 
blynelius ir sudėkite į tą 
šiltą padažą. Išmaišiusios, 
paragaukite. Jeigu lyg jūsų 
skoniu būtų koks nors trū
kumas, tai tuomet su lyg sa
vo skoniu dadėkite to, ko 
jums atrodytų per maža — 
cukraus ar citrinos. Šitie 
šilti burokėliai turi būti 
saldarūkščiai.

Taip pagaminti šilti bu
rokėliai' tinka prie žuvies ir 
mėsos.

Vera Mikutaitytė.

Binghamton, N. Y.
ALDLD 20 Kuopos Moterų 

Skyriaus Metinis Raportas 
Už 1944 M.

Mėnesinių susirinkimų laiky
ta 12. Turėta vienas pasilinks
minimas, nuo kurio pelno liko 
$31.21. Tame pasilinksminime 
buvo renkamos aukos dėl Rau
donojo Kryžiaus ir dėl pagal
bos Lietuvos žmonėms. Aukų 
surinkta $41.54. Ir padalintos 
po pusę virš minėtiems tiks
lams.

Prie Moterų Skyriaus prisi
rašė 5 naujos narės. Ir 35 už
simokėjo metines duokles, kur 
sudaro $12. O iš Moterų, Sky
riaus iždo sergančioms drau
gėms dėl dovanėlių išmokėta 
$15.35.

Per pasidarbavimą draugių 
J. Navalinskienės ir A. Žemai
tienės surinkta $10.50 pasvei
kinti dienraštį Vilnį. Ir iš Mo
terų Skyriaus iždo paaukota 
$5, tai Vilnies suvažiavimas 
buvo pasveikintas su $15.50. 
Taipgi draugės K. Juozapai- 
tienė ir J. Navalinskienė su
rinko aukų dėl Laisvės baza- 
ro $21.75. O iš Moterų Sky
riaus iždo paaukota

Laisvės 25,-kių metų sukakties 
minėjimo, tai sykiu sudėjus 
per Moterų Skyriui Laisvei pa
siųsta $26.75.

Pirkta 50 egz. knygutės Mo
terys ir Karas ir visos par
duotos. Per metus už parduo
tą literatūrą pridavė į Moterų 
Skyriaus iždą drg. J. Navalins
kienė $17.25 ir drg. O. Girnie- 
nė $3, kas sudaro $20.25.

Priimta 3 rezoliucijos ir pa
siųstos atatinkamom įstaigom 
kareiviu balsavimo reikale. Ir 
to darbo praplėtimui iš Mote
rų Skyriaus iš iždo paaukota 
$10. Užmokėta metinė duoklė 
į M. S. $5 Ir už 12 laikytų 
susirinkimų $12.

Moterų Skyrius turi išrinkęs 
šias drauges: J. Navalinskienę, 
A. Žemaitienę, A. Maldaikienę 
ir M. Kulbienę į Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto vie
tinį skyrių. Ir iš savo iždo pa
aukojo $25.

Moterų Skyriaus narės di
džiai įvertina draugių prakil
nų darbą, kurios prie kiekvie
nos progos darbavosi, kaip dėl 
Moterų Skyriaus, taip ir dėl 
visuomenės gerovės. Jomis yra 
šios draugės: J. Navalinskienė, 
A. Žemaitienė, O. Mikolajū- 
nienė, K. Juozapaitienė, A. 
Maldaikienė, K. Vaičikauskie
nė, M. Liuzinienė, P. Bakšie- 
nė, M. Kulbienė ir kitos drau
gės. Taipgi manome, kad mi
nėtos draugės nei kiek nema
žiau pasirūpins pasidarbuoti 
visuomenės gerovei ir per šiuos 
1945 metus.

Moterų Skyriaus Komitetas:
Pirmininkė A. Maldaikienė, 
Sekretorė O. Girnienė, 
Iždin. O. Mikolajūnienė.

Arabu Moterys Prieš 
Daugpatystę

Arabių Moterų Kongresas, 
įvykęs šiomis dienomis Ai- 
gipto sostinėj Cairo, pasisa
kė prieš daugpatystę. Taip
gi jos pareiškė protestą 
prieš dabartines divorso 
taisykles. Reikalavo vyrams 
ir moterims lygių bausmių 
ir reikalavo moterims pilie
tinių teisių.

Tai buvo pirmas moterų 
kongresas to krašto istori
joj. Jame dalyvavo 100 mo
terų.

Prieš daugpatystę pasi
sakyta ne vaduojantis ko
kiais nors “dorovės” sume
timais. Daugpatystė tarp 
arabų nuo seno praktikuo
jama ir priprasta. Jos tik 
priešingos prieš daugpatys
tę neturtingiems, nes biedno 
daugpačio šeimynai būna 
labai vargingas gyvenimas. 
Jos reikalavo, kad būtų iš
tirta aplikanto finansinė 
padėtis pirm leidimo vesti 
antrą ar sekamas kitas pa
čias.

Divorsas pas arabus iš
imtinai priklauso nuo vyro. 
Užtenka vyrui ištarti tris 
kart “divorsuoju tave” ir 
viskas baigta. Bet vaikai 
liekasi vyro nuosavybe. Mo
terys reikalauja, kad vai
kai pasiliktų motinos globo
je. Taipgi, kad viskas, kas 
skaitoma blogu darbu mo
terims, būtų skaitoma blo
gu ir vyrams, kad būtų ly
giai baudžiami.

Jos taipgi reikalavo tei
sės balsuoti rinkimuose ir 
būti renkamos į pralamen- 
tą ir valdvietės.

Mezgėjų žodis — mes ma
žai ką per laikraštį pasakom, 
bet nemažai darbo padarom.

Brooklynietės labai daug 
dirba prie drabužių sutvarky
mo dėl Lietuvos žmonių, kur 
darbas be galo didelis ir sku
biai reikalingas. Tai neturi 
daug laiko įdėti į mezgimą.

Maspethietės irgi prisideda 
prie to paties darbo nemažas 
skaičius, bet pas jas randasi 
kelios draugės, kurios mezga 
taip greitai ir gražiai, kad ne
gali nė suprasti, iš kur jos tiek 
laiko gauna. Jos, ateidamos į 
Apšvietos Kliubo susirinkimus, 
visada ateina su nemažu 
pundu mezginių. Draugės mez
gėjos sako, kad jos dirba die
nom, ir, kaip atbunda, nakčia. 
Jeigu tik miegas neima, tai ir 
imasi darbo. Aišku, jeigu tos 
draugės tiek daug nepasiauko
tų, tai tiek dirbinių negalėtų 
padaryti. Mūsų mezgėjos susi
lauks didelės pagarbos nuo 
Lietuvos žmonių.

Elizabetho moterys 1944 me
tais nemažai mezginių numez
gė. Jos gana daug laiko į tą 
darbą įdėjo. O mes turime ži
noti, kad dabar veik visos mū
sų mezgėjos dirba ir dirbtuvė
se, tai reikia pasiryžimo, kad 
surasti laiko dėl mezginių. Bet 
katros mato reikalo, tos suran
da ir laiko. Mes visos turėtume 
surasti laiko tam svarbiam 
darbui.

Great Neck kolonija maža, 
bet mezgimu pasirodo nema
žai, nelabai nori pasilikti ir 
nuo didesnių kolonijų. Jie visa
da prisideda su nemaža kvota 
dirbinių.

Priduota Mezginiai:
Maspethietės pridavė (gruo

džio ir sausio mėn) :
K. Petlitzkienė 24 poras ko

jinių.
K. Rėklienė 7 p. kojinių.
R. Laukaitienė 2 sv. su ran

kovėm.
O. Kalvaitienė 1 s v. su rank. 
Mrs. J. Clark 1 sv. su rank.

Apelsinus (oranges) didžiu
moje patiekalų (ant pyragų, 
pudingų., padažuose) pavaduo
ja tangerines. Tie vaisiai da
bar sezone, tad geri ir nebran-

$5 dėl gūs.

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
mūsų pirmas susirinkimas šiais 
jnetais. Mūsų sekretorė, d. Sen- 
kevičienė, pagamino raportą iš 
visų metų darbuotės. *' ►

Iš raporto pasirodė, kad 
kliube turime 111 narių. Ta
me skaičiuje randasi 40 narių, 
kurios priklauso Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 81-moj kuo
poje. žinoma, daugelis narių, 
kurios priklauso vien tik kliu
be, yra narės ALDLD kitų kuo
pų. Sekančiam susirinkimui 
valdyba pagamins sąskaitą na
rių, nepriklausančių ALDLD ir 
bus pradėtas vajus gavimui na
rių į ALDLD. Pažiūrėsime, 
kiek mes galėsime prisidėti 
prie padauginimo ALDLD na
riais šiais jubilėjiniais metais.

Pereitais metais naujų narių 
gavome 13, o šiais metais jau 
turime dvi į kliubą įstojusias, 
dd. Kaulinienę ir Grikštienę, ir 
viena kliubietė įstojo į ALDLD 
skyrių, d. M. Ripinskienė.

Atskirai suminėti visus per
eitų metų nuveiktus darbus už
imtų perdaug vietos laikraštyj. 
Abelnai, galima pasidžiaugti, 
kad visi mūsų parengimai davė 
gero pelno, padarėme pelno 
viename parengime $104, Rau
donajam Kryžiui, kitame pa
rengime padarėme pelno Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui $71.82, dar kitame pa
rengime pelno liko $73.55. Pri
sidėjome su darbu Laisvės ba- 
zare, piknike, bankiete ir, ži-

BROOKLYNO IR APYLINKES MEZGĖ
JOS GERAI DARBUOJASI

Elizabeth

M. Užkurėnienė 2 sv. be r. 
ir 2 p. koj.

G. Kardauškienė 2 sv. be r.
A. Vertelienė 2 sv. be r.
O. Slančiauskienė 1 sv. be r. 
Beatrice Martin 1 sv. be r. 
A. Yankauskienė 7 p. koj.
M. Gasparienė 4 p. koj.
Vienas svederis su rankovė

mis ir kalnieriu nepažymėtas, 
kieno numegstas.

Great Neck
Mrs. T. Keegan 3 s v.
Mrs. C. Ruffe 2 sv.
Mrs. P. Rethore 2 s v.
A. Bečienė 1 sv.
M. Kupčinskienė 2 šalikus.
Visi greatneckiečių svederiai 

su rankovėm ir kalnieriais.
Tai matote, kaip mūsų mez

gėjos pasirodo pradžioj 1945 
metų su darbais, o ne pažadais. 
Turėtų kožna kolonija tą pasa
kyti apie savo darbuotę. Būtų 
labai gražu matyti, ką koloni
jos darbuojasi.

Komiteto Narė O. Deps.

Daugiau Puodukų 
Plovimo

Armija ir laivynas surekvi- 
zavę visus 100 nuošimčių in
dustriniai pagamintų popieri
nių gėrimui puodukų, plačia- 
dugnių, talpinančių nuo 10 iki 
24 uncijų, vartojamų šaltiems 
gėrimams. Tai reiškia, kad 
mūsų pramogų rengėjoms pri
sieis plauti daugiau stiklų ir 
puodukų. Daugelis mūsų or
ganizacijų, ypatingai jaunuo
lių, jau buvo įpratusios vartoti 
sanitariškus popierinius puodu
kus, kur nėra parankumų indų 
plovimui.

Taip pat surekvizuojami ir 
karštam gėrimui puodukai. 
Juos irgi vartos armijai ir ša- 
pose valgydinamiems karo 
darbininkams.

Iš Brooklyno Moterų Kliubo Susirinkimo
noma, Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komiteto darbuose.

Kitas didelis darbas, kuriuo 
galime labai pasigirti, tai iš
platinome d. Karosienės para
šytos' brošiūros virš 500 kopi
jų-

Nors apie* mezgimą nelabai 
tankiai rašome, bet draugės ir 
čia nesnaudžia. Iš draugės 
Depsienės raporto pasirodė, 
kad per metus numegsta mū
sų narių 304 kavalkai įvairių 
mezginių, kurie jau pasiųsti į 
Lietuvą.

Šiame susirinkime devynios 
draugės apsiėmė parinkti aukų 
kovai prieš paralyžių, taip va
dinamoj “March of Dimes 
Campaign.” Darinkome dar 
kelias drauges į gaspadines 
Laisvės bankietui suruošti, 
taipgi ir kelias stalų patarnau
tojas. Draugė Augutienė iš
rinkta delegate į ateivių gyni
mo konferenciją, sušauktą 
New Yorke 20 d. sausio.

Sekančiam susirinkimui nu
tarta pakviesti kalbėtoją iš 
OPA, kuris paaiškins apie da
bartinę padėtį valgių, racijona- 
vimo ir kaip mes galime prisi
dėti prie kovos prieš “black 
marketą.”

Beje, taipgi nutarta, kad 
valdyba surengtų tinkamą va
karėlį apvaikščiojimui Moterų 
Dienos kovo mėnesį. Pelnas 
nuo šio parengimo bus skiria
mas Raudonajam Kryžiui.

Eva.
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Paruošė D. M. šolomskas. 26 Wilkes-Barre, Pa War Needs Money—YOURS!
Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas Geras Koncertas

Lietuva Pasiekė Laisvę

ir Stasys r

Žarija.

BINGHAMTON, N. Y
Antrašas

Šis ir Tas
’r

* M

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

Lietuvių Tautinės Bendrovės 
direktoriais šiems metams yra

ir su šir- 
žmogus ! 

turėti sa-

delay — every hour 
Buy United Štatai 
Bonds and Stamps

Teko girdėt, kad karo veiks
muose yra sužeistas Charles 
Tinkūnas, Vladas Žukas ir 
Aleksas Tvarijonas. Jie kovė
si prieš vokiečius.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas..........................................................................................

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Lietuvių Kuro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

WORKERS. INC.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą j rašyk. Išpildyk žeminus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

< (Tąsa)
“Birželio 22 d. 4 vai. ryto mane išmetė 

iš lovos baisus sprogimas. Išsigandusi ir 
nenuvokdama, kas atsitiko, aš su chala
tu išbėgau į kiemą. Prieš mane atsivėrė 
baisus feginys. Miestas buvo apimtas tir
štų dūmų ir liepsnos. Mano namų stogas 
degė. Iš kaimyninio namo beliko tiktai 
griuvėsių krūva. Gatvėje buvo pilna mo
terų ir vaikų. Girdėjosi klaikus švilpimas 
ir sprogimai. Tai buvo vokiečių mėtomos 
bombos. Negalėdama grįžt atgal į degan
tį namą’ aš, beveik vienmarškinė, prisi- , 
jungiau prie einančio užmiesčio krypti
mi moterų ir vaikų būrio. Netrukus pa
sigirdo kulkosvaidžių tratėjimas. Mote
rys ir vaikai gulė ant kelio ir slėpėsi į į Privažiuojame kryžkelę. Vienas keliukas 
griovius. Aš taip pat puoliau į griovį. 
Išlipau, kada nutilo motorų dūzgimas. 
Daug žmonių liko grioviuose.”

Kretingoje “vokiečiai elgėsi, kaip tik
ri plėšikai, — pasakoja Vladas Litvins- 
kas. — Vokiečių kareiviai ir oficieriai į- 
siverždavo į gyvennamius, ėmė baldus, 
drabužius, radio aparatus, visą tai krovė 
į sunkvežimius ir vežė į Vokietiją.”

Kretingoj jie areštavo daug žmonių, 
padegė miestelį ir areštuotus žudė. Vla
das Latvinskas pasakojo:

“Kalinius šaudė ir čia pat kalėjimo kie
me. Kartą kalėjimo sargai iš gretimos 
kameros išrinko tris vyrus — vieną bar
zdotą senelį ir du jaunus, išvedė į kiemą 
ir ties virtuve sušaudė. Vieną rugpjūčio 
mėn. dieną į kalėjimą atvedė 40 vyrų — 
lietuvių ir žydų. Kitą rytj mes pro kalė
jimo langą matėme/ kaip vokiečiai, ap
siginklavę revolveriais, lazdomis ir bizū
nais, išvedė juos už kalėjimo vartų ir nu
varė prie tvenkinio ties kapinėmis. Tenai 
vokiečiai, mušdami lazdomis, privertė 

juos bėgti iki tvenkinio, lįsti į vandenį ir 
grįžti atgal. Į atsiliekančius šaudė. Vie
nas apysenis žmogus tokiu būdu išsi
maudė tvenkinyje 10-15 kartų. Įbėgęs 
paskutinį kartą, atgal nebeišlipo. Pa
skendo. Per kokias dvi valandas iš viso 
būrio beliko 5-6 žmonės. Kiti (buvo nu
šauti arba paskendo. Vokiečiams šitoks 
žvėriškas žmonių kankinimas, matyti, 
sudarė didelę pramogą. Jie visą laiką 
kvatojo.”

Jau laisvas ir Vilnius ir Kaunas, 
Laisva jau visa Lietuva! 
Gyvenimas kuriasi naujas, 
Nespaudžia vergijos našta.
Jos kaimai ir miestai atbunda
Gyvenimo naujo gijom,
Nors tankai, kanuolės dar dunda, 
Bet naciai negrįš Lietuvon...

MIRTIES ZONA UŽIMTA
J. Dovydaitis, specialis korespondentas 

lietuvių dienraščio Tiesos sekamai apra
šo nugalėjimą nacių tvirtumų ir pasieki
mą Rytų Prūsijos:

Vakaro miglos kyla iš Šakių apylinkių.

Kiek tie budeliai išžudė Lietuvoj žmo
nių kiek jie turto išvogė kiek mūsų bro
lių ir seserų į Vokietiją katargos dar
bams išsivarė, tai tik ateityj sužinosim. 
Bet priešas jau nugalėtas, išvytas į savo 
lindynę ir Lietuva laisva. Tą tinkamai 
savo eilėse apdainavo P. Pilėnas:

suka į Sintautus. Nuo čia prasideda gar
siosios vokiečių gynybos linijos. Ilgai jas 
statė ir daug vilčių joms teikė. Šakiai bu
vo svarbus mazgas, dengiąs priėjimą į 
Rytų Prūsiją. Ir kas nebūtų, vokiečiai 

• čia manė ilgai gintis ir laikytis.,:
Pirmoji spygliuotų vielų linija bėga 

! , per laukus. Aplenkiame vieškelyje ke
turkampę duobę. Iš jos ką tik išimta vo
kiška mina. Dar ir dar daug tokių bu- 

jvusių spąstų sutinkame. Čia pat raudon
armiečiai su kastuvais tas buvusios pra
žūties duobes jau lygina.

Prie kelio ant vielų pasikabinęs kniūb
sčias vokietis. Ilgos lavono rankos kabo 
ore. Visiška tyla. Tik vakaro vėjelis ple
vena sušaudytos nugaros skarmalus.

Čia pat antroji linija. Didžiausi plotai 
primėtyti spy gliuot. vielos. Kamuoliai gu
li viens prie kito nesibaigiančiomis vir
tinėmis. Jos perkerta ir sudegintas su
valkiečių sodybas. Surūdijusi viela api
painiojus plikus nuodėgulius. Numušto 
medžio viršūnė pargriuvus kartu su gan
dralizdžiu. Dar toliau — sutriuškintas 
vėjo malūnas. Vienas jo sparnas kyšo 
lyg nuoga ranka.

Paskui vėl plikas laukas. Net žolė iš
deginta. Ir kaip tik akis užmato, tęsiasi 
negyva, mirtina dykuma.

Keliu, nesibaigiančia virtine, traukia 
vežimai, automašinos ir žmonės. Aptaš
kytoje purvais paštininko uniformoje 
Brazauskas sustoja prie mūsų mašinos. 
Jis už virvutės veda karvę, o priešais 
vežimas, ant kurio riogso stalas, trys 
maišai ir skarelėm apvyturiuoti vaikai.

— Aš grįžtu nuo Jurbarko, — sako 
Brazauskas. — Važiuoju į namus. Vo
kiečiai visus iki vieno iš čia išvarė. Jie 
iškirto medžius, išdegino žolę, nušlavė 
sodybas. Jie čia rengė liniją, kurios nieks 
negalėtų paimti.

(Bus daugiau)

Lietuvių, Literatūros Draugi
jos 43 kuopa surengė turtingą 
koncertą, kuris įvyko sausio 
14 d. Mūsų darbininkiškas ju
dėjimas gali pasidžiaugti tu
rėdamas tokius puikiai gamtos 
apdovanotus dainininkus, kaip 
Ignas Kubiliūnas iš So. Bosto
no, Vincas Valukas ir Stasys 
Kuzmickas. Didelė garbė ir 
jiems priklauso, kad jie nie
kuomet nesijaučia per daug 
nuvargę nuo kasdieninių dar
bų, > sutinka palinksminti mus 
savo gražiais balsais ir gražio
mis dainomis.

Mes beklausydami jų pa
mirštame ir savo vargus, šie 
dainininkai nesiskaito profe
sionalais, bet jie mūsų publi
kai labai patinka, žmogui rei
kalinga ne tik maistas kūnui, 
bet ir sielai. Ir štai, Stasys, Ig
nas ir Vincas nepamiršta iri 
jie suteikia tą mums, o kas ga
li būti už tai geresnio ?

Ignas Kubiliūnas, kaipo sve
čias, dar pirmu kartu mūsų 
kolonijoj pasirodė ir labai pu
blikai patiko. Jis moka parink
ti ir pataikinti dainas žmonių 
jausmams, kad jo ne vien su 
ausimis klausai, bet 
džia. Tai brangus 
Mes vėl jį mylėtume 
v o kolonijoj.

Vincas Valukas
Kuzmickas yra mūsų namiš
kiai dainininkai, mes juos daž
niau girdime ir giliai įvertina
me už jų. patarnavimą. Vincas 
dainuoja labai gražiai ir kur 
tik jis dainuoja, tai visur jį 
žmonės priima šiltai.

Stasys Kuzmickas yra gam
tos apdovanotas gražiu ir tvir
tu baritono balsu ir kaip jis 
uždainuoja, tai.net sienos dre
ba. Jo žmona Violetta taipgi 
dainuoja gražiai, bet šį kartą

turėjo didelį šaltį ir negalėjo 
pasirodyti. Gaila!

J-. Evanauskaitė gražiai pa
dainavo. Ji ne tik dainavo, bet 
ir 30 koncerto tikietų, pardavė, 
tai labai gerai pasirodė.

A. Grigaitienė ir A. Grigai- 
čiūtė labai gražiai paskambino 
duetą pianu. Lyros kvartetas, 
kuris yra pasižymėjęs mūsų 
apylinkėje, padainavo keletą 
dainelių. Jį sudaro A. ir V. 
Grigaičiai, M. Kaspariūtė ir 
J. Surdokas.

Lenkų merginų grupė tinka
mai pašoko tautiškus šokius. 
Visiems dainininkams akom
panavo Ona Vanagaitė, išski
riant Evanauskaitę, kuriai 
akompanavo A. Grigaitienė ir 
Lyros kvartetui Mrs. Smith.

Akompanistės pas mus visa
da mažai gauna kredito, neži
nau kodėl? Bet tikrumoje joms 
kredito priklauso daug, nes be 
akompanistės negali ir daini-į 
ninkai tinkamai dainuoti. Ir aš 
teikiu joms didelį kreditą, bet 
pirimininkas nesuminėjo nei 
vienos laike programos. Kiek
vienas, kuris pasižymi progra
moj, tai užsitarnauja pagarbos 
kartu su kitais.

Nepaisant blogo oro žmonių 
dalyvavo daug. Iš Scrantono 
buvo P. Pėstininkas, J. ir A. 
Antanaičiai, P. Ruseckiene su i 
dukrele ir Triukai. Iš Inkerma- 
no dalyvavo Saudargai. Iš 
Pittston — A. Valinčius ir L. 
Rauduvienė, iš Shenandoah -— 
S. ir V. Kuzmickai, Matuzienė 
ir Matuzienė, J r.

Labai ačiū draugams ir drau
gėms, kurie dalyvavote kon
certe. Jūsų dalyvavimu jūs re
miate darbininkiškai progresy- 
višką judėjimą, kuris, mano 
supratimu, yra geriausias' pa
saulyje.

This wax calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t 
counts. 
Defense 
TODAY.

KAIP PAREIT NAMO SI

Extra Raudo- 
naisiai Punktais

Tik nepamirškite nunešt 
tą savo panaudotų rieba
lų dėžę mėsininkui. Gau
kite 2 raudonus punktus 
dovanai už kiekvieną sva
rą. Vis Taupykite Panau
dotus Riebalus Kovos 
Frontui!

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvieti) neša. BUY WAR BONDS

Iš senų 
\ naujus 
■l lūs ir 
Saį sudarau 
M rikoniškais. Rei- 
nS kalui esant ir 

padidinu tokio 
įpF dydžio, kokio pa- 
p 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

k--

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas vesęlijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE 
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

Pradžioj sausio tapo palai
dotas Juozas Butkauskas, 72 
metų amžiaus farmeris. Paliko 
žmoną, dukterį ir keturis sū
nus, kurių trys tarnauja Dė
dės Šamo ginkluotose jėgose.

išrinkti: A. žolynas, J. Morkū
nas, A. Kaminskas, J. Mačys, 
P. Grinius, A. Pagiegala, A. 
Bekeris, S. Jasilionis ir Victo
ria Kokalas. Direktoriai pasi
rinko į komitetą: A. Kamins
ką — pirmininku, S. Jasilio- 
nį — sekretorium, Victoria Ko
kalas — iždininke.

Literatūros Draugijos kuopa 
nutarė pasveikinti Laisvės šė- 
rininkų suvažiavimą su $5.

Kuopos narė D. Grizienė, 
gyvenanti Endicott, N. Y. at
siuntė duokleį už šiuos metus

ir sakosi, jog pereitais metais 
toko gana ilgai pasirgti. Ta
čiau organizacijos reikalų ji 
nepamiršta. Sveikiname!

Kuopos susirinkime, sausio 
12 d., teko skaityti referatą 
apie garsią pažangiosios lietu
vių visuomenės poetę Salomė
ją Nėrį, kurios eilėraščiai daž
nai telpa ir amerikiečių spau
doje. Referatan teko įimti žy
mių kritikų, atsiliepimus apie 
poetę ir jos pačios pasisaky
mus ir eilėraščių ištraukas.

VILNIES 

KALENDORIUS 
1945 METŲ

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

Dailiosios Literatūros.

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

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

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

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir

, Apdraudos Organizacija
tf,
į • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Patalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki
60 metų amžiaus.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

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

Thomas J. Klimaitis
Graborius—Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių, 
šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas 

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

NOTARY 
PUBLIC

i

f

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

If 
i

I į
S

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Llūdėsio 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.

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 —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(R AIMAN AUSKAS )

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

tai.net
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KRISLAI
(Tą§a nuo 1-mo pusi.) 

laisvę, o Draugas kolioja tuos, 
kurie nenori būti kitų žmonių 
pavergėjais.

★ ★ ★
Tarybų .ambasados “Infor

mation Bulletin’’ (sausio 18 
d.) telpa raportas nepaprastos 
komisijos tyrinėjimui nacių pa
pildytų kriminalysčių miesto 
Lvovo apylinkėje.

Negalėjau vienu kartu viso 
dokumento perskaityti. Ant 
širdies pasidarė bloga. Turėjau 
padėti į šalį ir palaukti kitos 
dienos.

Štai, ką paskaitęs turėjau 
sustoti:

Nacių komisaras Wepke di
džiuodavosi savo kolegoms, 
kad jis gali kirviu vaiką per
kirsti į dvi dalis vienu užsi
mojimu.

Sueita į lažybas. Lvovo gat
vėje pagautas 10 metų berniu
kas. Liepta jam pasilenkti ir 
akis rankomis užsidėti.

Wepke aukštai pasimojo, 
drožė kirviu ir perkirto ber
niuką per pusę!

Wepke -draugai, kiti naciai, 
jį karštai sveikino už jo jė
gą ir gudrybę!

Joks žvėris niekada nėra 
atsižymėjęs tokiu žiaurumu, 
kaip Šis bestija Wepke. Taigi, 
lyginimas nacių prie žvėrių yra 
pažeminimas ir įžeidinėjimas 
žvėrių. Naciai daug žiauresni 
už žiauriausius žvėris.

Kauno Kronika
* Kauno įmonių tarpe ple

čiasi, poligrafininkų pradėtas, 
karo ligoninių šefavimas. Šio
mis dienomis metalų pramonės 
darbininkų kolektyvas paėmė 
šefuoti taip pat vieną ligoni
nę. Darbininkai su dovanomis 
aplankė sužeistuosius karius ir 
jų tarpe praleido kelias va
landas.

* 1944 m. spalių 2 d. Kau
ne pradeda veikti Valstybinis 
Technikumas. Technikume bus 
architektūros, susisiekimo, me
chanikos, pramonės, telesusi- 
siekimo ir elektros energijos 
tiekimo skyriai. Priimami bai- 
g(f gimnazijos keturias klases 
arba amatų mokyklas berniu
kai ir mergaitės.

* Kauno Valst. Konservato
rijai Meno Reikalų Valdyba 
išrūpino naujas patalpas. Kon
servatorija gavo namus nuo-! 
šalioje gatvėje, kur nėra di
delio judėjimo triukšmo, su 
stambiomis, kapitalinėmis, gar
so nepraleidžiančiomis sieno
mis.

Marijampoliečiai Atstatė MTS 
Dirbtuves

Mušami iš mūsų krašto vo
kiečiai apvogė ir išdraskė Ma
rijampolės apskr. mašinų trak
torių stoties dirbtuves. Beveik 
visas dirbtuvių mašinas ir įran
kius išgabeno hitlerininkai į 
savo urvą — Vokietiją. Tas, 
kurias dėl Raudonosios Armi
jos greito puolimo nespėjo iš
gabenti, atsitraukdami vokie
čiai daužė, stengėsi padaryti 
netinkamas darbui. Aptilus 
paskutiniams šūviams, darbi
ninkai grįžo į savo dirbtuves. 
Čia vietoj staklių jie rado tuš
čias vietas, o kur pirmiau bu
vo varstotai, ten teliko krū
vos geležies laužo.

Darbininkai tuoj griebėsi at
statomojo darbo. Į savo parei
gas grįžo buvęs 1940—1941 m. 
MTS direktorius drg. Vincas 
Kemeraitis. Nelaukiant buvo 
pradėta inventarizacija. Dirb
tuvės įsigijo tris technines 
stakles ir kito inventoriaus. 
Energingai taisomas senas in
ventorius .

Negaudami energijos iš ša
lies, darbininkai sutaisė seną 
naftos variklį, susijieškojo de
gamosios medžiagos ir apsirū
pino varomąja jėga.

Gautas Didelis Kiekis Indų
“Valgio” trestas gavo iš ki

tų broliškų sąjunginių respu
blikų didelį indų kiekį.

i; ■V.’ ; ; 1
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAUNO KRONIKA

* Kauno rinkose vyksta di
delis judėjimas. Vis daugiau 
pasirodo su ūkinėmis gėrybė
mis Pakaunės valstiečiai.(

* Kaune netrukus pradės 
veikti Pionierių Rūmai, prie 
kurių tvarkymo prisideda ir 
patys pionieriai. Rūmuose bus 
meno, aviomodelininkų, sporti
ninkų ir kt. brigados.

* Neseniai Kaune paleistas 
dar vienas fabrikas. Savojo fa
briko paleidimui ypač prisidė
jo patys darbininkai. Jie pa
tys vyko 30 klm. į miškus, iš
vilko malkas, o jas vėliau ir 
transportavo. Tuo būdu fabri
kas buvo aprūpintas kuru ir 
paleistas darban. Dabar dirba
ma 2 pamainomis.

Nepamiršta Žuvusiųjų
ALYTUS^ — Išvadavus Aly

taus apskritį iš vokiškojo jun
go, Stakliškių miestelio kom
jaunuoliai sutvarkė ir* papuošė 
raudonarmiečių, žuvusiųjų už 
Tarybų Lietuvos laisvę kovoje 
su hitleriniais okupantais, ka
pus. S. Milčiūtė.

LTSR Valstybinio Džazo 
Orkestro Koncertai

1944 m., rugsėjo mėn. 20, 
21, 22 ir 23‘>'dienomis Lietuvos 
TSR Valstybinės Filharmonijos 
salėje, Aušros Vartų gt. 5, įvy
ko LTSR Valstybinio Džazo 
koncertai.

Beveik prieš dvejis metus 
mūsų partijos ir vyriausybės 
rūpesčiu iš laikinai evakuavu- 
siųjų iš Tarybų Lietuvos į Ta
rybų Sąjungą meninių jėgų ir 
muzikantų buvo sukurti LTSR 
Meno Ansambliai, kurių sudė
tyje buvo įsteigtas džazo or
kestras.

Beveik per dvejis metus 
LTSR Meno Ansamblių džazo 
orkestras išaugo į rimtą muzi- 
kalinį vienetą, kuris Tarybų 
Sąjungos broliškose respubli
kose populiarizavo lietuviškas 
dainas ir mūsų jaunų kompo
zitorių lietuvišką džazinę mu
ziką.

Organizuojant džazo orkes
trą labai daug triūso ir meni
nio darbo įdėjo LTSR Meno 
Ansamblių solistas — džazo 
orkestro meno vadovas Roma
nas Marijošius ir muzikinis 
džazo vadovas J. Šabsajus.

Džazo orkestras savo reper
tuaro parengimą pradėjo bu
vusioj nuolatinėj Ansamblių 
gyvenvietėj Pereslav-’Zaleskij 
mieste, čia išaugo mūsų jau
nieji džazinės muzikos kom
pozitoriai : — Potašinskas H. 
ir Arklis L.

Jų pastangomis buvo sukur
ti nauji džazinės muzikos vei
kalai, kaib: — “Džazo para
frazė,” “Lietuviška džazo rap
sodija,” “Svingas lietuviška 
tema” ir kitos dainos.

Potašinskio II. naujai or- 
kestruota į— “Pupos” ir “Su- 
svarcyk, antele.” šabsajaus or- 
kestruota jumoristinė daina 
“Vištelė,^ “Laiškas” ir kiti 
muzikaliniai veikalai.

Po rimto džazo orkestro pa
siruošimo periodo LTSR Meno 
Ansamblių džazas 1943 m. bir
želio mėį. 3 d. Jaroslavlio 
mieste pradėjo savo gastroli
nes keliones po visą Tarybų 
Sąjungą.

1943 metais džazo orkestras 
atliko 80 viešų koncertų ir 23 
šefinius koncertus karo ligo
ninėse ir Raudonosios Armijos 
daliniuose.

1944 metais iki grįžimo mū
sų sostiųėn Vilniun džazo or
kestras atliko 88 viešus kon
certus ir 14 šefinių koncertų 
karo ligoninėse ir Raudonosios 
Armijose daliniuose.

Su dideliu pasisekimu džazo 
orkestras koncertavo sekan
čiuose didesniuose Tarybų Są
jungos miestuose: Jaroslavly- 
je, Gorkyje, čeliabinske, Sver- 
d'lovske, Staline, Rostove, No- 
vočerkaske, Taganroge, Ord- 
žonikidze, vftlachačkale, Soči, 

/Kislovodske, Piatigorske, Ba
kų ir kitouse miestuose.

Ypatingai šiltai priimdavo 
mūsų džažo koncertus tolimes
nės mūsiį broliškos respubli-
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kos. Jie grožėdavosi mūsų lie
tuviškomis dainomis, teirauda
vosi apie buvusią pavergtą vo
kiečių fašistais Tarybų Lietuvą 
ir linkėdavo greitos pergalės 
ir grįžimo savo tėvynėn.

Prieš grįžimą mūsų sostinei! 
Vilniun džazo orkestras su di
deliu pasisekimu atliko Mask
voje Čaikovskio salėje septy
nis koncertus. Tie paskutinie
ji koncertai apvainikavo džazo 
orkestro darbą ir parodė jo 
pilnavertį pasirengimą koncer
tams atvaduotai nuo vokiečių 
fašistų priespaudos Tarybų 
Lietuvai.

LTSR Meno Ansamblių dža
zo orkestras atvyko Vilniun su 
25 artistais.

Vytautas Pečiūra.

Aprūpina Daržovėmis
Vilniaus miesto Vykdomojo 

Komiteto Visuomeninio Maiti
nimo sektoriaus žiniomis, Vil
niaus mieste aprūpinama dar
žovėmis įstaigų ir įmonių val
gyklos. Pirmoje eilėje aprūpi
namos valgyklos tų įstaigų ir 
įmonių, kuriose darbininkai 
sunkiai dirba arba darbo sąly
gos yra kenksmingos sveikatai, 
kaip pav., ligoninėse ir pan.

Shenandoah, Pa
Jurgi Alviką Išlydėjus i 

Paskutinį Pasilsį

ne
gu-

bu

niekad 
darbo ir 
metų.

šermenys

neatsisa- 
mirė vos

buvo

Jurgis Alvikas mirė 12 d. 
sausio 1945 mt. ir buvo palai
dotas 16 d. sausio, Shenan
doah Laisvės kapuose.

Jurgis buvo labai tykus žmo
gus, dirbo visą laiką kasyklo
se, per visą savo amžių sun
kiai dirbo, kasė anglį ir apsir
go “miner’s asthma.” Jau 
galėjo dirbti per 2 metus, 
Įėjo lovoj per 6 menesius.

Per visą savo gyvenimą
vo laisvas žmogus, prigulėjo 
prie ALDLD 17 kp. ir LDS 34 
kp. Buvo LDS iždo globėju per 
8 metus ir senas Laisvės skai
tytojas; visada dirbo mūsų pa
rengimuose, 
Rydavo nuo 
sulaukęs 52

Velionio
skaitlingos, nors oras buvo la
bai blogas, buvo labai daug 
sniego, į kapines negalėjom 
•nuvažiuoti, turėjom bristi per 
sniegą iki kelių, pakol daejom 
iki kapo.

Giminių buvo atvažiavę ir iš 
toliau: švogeris Petras Gra
bauskas iš Brooklyno, žentas 
Ed. Miliauskas iš Baltimorės, 
J. Mardosa ir A. Dambaus- 
kas iš Girardville, giminės iš 
Frackvillę ir daug giminių ir 
draugų iš Shenandoah.

Velionis Alvikas paliko 
skaudžiame liūdesyje žmoną 
Eva ir dukteris Ona Miliaus
kienę, Baltimore; Lt. Violet, 
army nursę ir sūnų cpl. Ber
nard, marine, kurie abudu iš
vežti į užsienį, ir anūkė Onu
tė. ■

Laidotuvėms patarnavo Mrs. 
Jennie O’Hareri.

> Ilsėkis, Jurgi, ramiai šaltoj 
žemelėj.

S. Kuzmickas.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

GIRARDVILLE, PA.
ALDLD 124 kp. susirinkimas įvyks 

28 d. sausio, 1 vai. dieną. Kviečiame 
visus narius dalyvauti, atsiveskite ir 
naujų narių. Yra svarbių dalykų ap
tarti, 
klės, 
ką.

taipgi svarbu užsimokėti duo- 
Susirinkitc pas A. Dambaus- 

(20-21)

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. susirinkimas įvyks sau

sio 25 d., 318 W. Broadway, 3-čioš 
lubos (Liet. Teik. Pagelbos Kamba
ryje), tarp D ir E Sts. Šis susirin
kimas bus gana svarbus, nes pir
mutinis po naujų metų. Reikės ap
tart šių metų darbuotę ir kitus 
svarbius reikalus. Atsiveskite ir 
naujų narių. — Valdyba. (19-20)

REIKALAVIMAI
Kas turite Electric Heating Pad 

ir nenaudojate, malonėkite pranešti. 
Man reikalinga, ir aš nupirkčiau. 
Mano adresas: K. Rosh, Box 334, 
Elmora, Pa. (Bekerton).

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

APVALYTOJAS
Dėl Fabriko 

Nuolatinis; Gera Alga 
Daug Viršlaikių 

Dabar ir Po Karo
FRED GRETSCH MFG.

60 BROADWAY 
BROOKLYN.

(20)

OPERATORIAI
Prie Viena Adata Siuvamų Mašinų 

GERA ALGA 
NUOLAT 

AMERICAN CANVAS CO.
45 MONMOUTH ST., NEWARK, N.J.

MITCHELL 2-382G '
(24)

MECHANIKAI IR MECHANIKŲ 
PAGELBININKAI

Pilnam ar Daliai Laiko. Puikiausia Alga.
Kreipkitės

STUART AUTO SALES
356 Boulevard. Bayonne N, J.

Bayonne 3-5353
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA AUGA.
TAIPGI 

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI 

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

(21)

ABELNAS FABRIKO 
DARBAS
Gera| Alga 

Linksmos Darbo Sąlygos. 
40 VALANDŲ SAVAITE. 

VIRŠLAIKIAI, JEI PAGEIDAUJAMA 
ATLANTIC RUBBER MFG.

14-23 122ND ST., 
COLLEGE POINT, L. I. 

TELEFONAS. FLUSHING 9-0287
(20)

DRATŲ TVARKYTOJAI
Patyrę

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KEGRON MFG. CO., INC.

396 BROADWAY, N. Y. C.
(20)

VIRTUVEI
VYRAS AR MOTERIS

Abelnai Pagelbininkai
Orlaivių Kafeterijai

Gražios Darbo Sąlygos. Gera Alga.
Nemokiai Valgis.

Nuolatinis Darbas. Kreipkitės Tuojau.
AMERICAN EXPORT

AIR LINES
Marine Base, LaGuardia Field.

OPERĄTORIAI
ANT SEKŠINŲ DARBAS. 

SINGER SEWING MAŠINA.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
OLITA CADIES GARMENT, INC.

15 WAVERLY PL., N.. Y. C.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks 26 d. sausio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Draugės, malo
nėkite dalyvauti, bus metiniai pra
nešimai iš mūsų darbų, apkalbėji
mas įvykstančio parengimo, taipgi 
bus vilnų mezgimui parsinešti. — 
V. K., sekr. (20-21)

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. ruošia parengimą, 

švietos reikale. Įvyks sausio 28 d., 
3 vai. dieną. Liet. Taut. Namo Salė
je. Bus įdomi paskaita, kurią išpil
dys D. G. Yusius, iš Bostono. Po 
paskaitos bus draugiškas pasikalbė
jimas šių dienų gyvenimo reikaluo
se. Kviečiame lietuvius dalyvauti, iš
klausyti pralegcnto kalbą. — Kom.

(20-21)

ap-

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 28 d., pas Krečius, 211 
W. Coal St., 2 vai. dieną. Visi drau
gai malonėkite dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi bus 
nauja valdyba renkama 1945 me
tams, o svarbiausia tai užsimokėti 
duokles. Pereitus metus visi draugai 
užsimokėjo. — P. Eidukevičius, Sek.

(20-21)

SO. BOSTON, MASS.
Kviečiame visus Am. Liet. Piliečių 

Kliubo narius ir nenarius dalyvauti 
susirinkime. Kurie norės prisirašyt, 
galės įsirašyti be jokio įstojimo. 
Įvyks 28 d. sausio, 2 vai. dieną, 376 
W. Broadway, (ALP kambaryje). 
Mes norime turėti kuo daugiausia 
narių, ir per šiuos metus nuveikti 
naudingų darbų kaip pereituose me
tuose, tad visi skaitlingai dalyvauki
te susirinkime. — Kviečia Narė.

(20-21)

CLEVELAND, OHIO
Vietinis Liet. Pagelbos Teik Kom. 

rengia draugišką sueigą, šeštadienį, 
sausio 27 d., 7:30 v. v. Brown Leaf 
Salėje, 987 E. 79 St. Pelnas šio va
karėlio eis Lietuvos žmonių para
mai, todėl kviečiame visus dalyvau
ti, linksmai praleisti laiką ir kartu 
parmeti nuo karo nukertėjusius Lie
tuvos žmones. Rengėjai. (20-21).

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI 
ŠTAI JUMS PROGA ĮSIGAUTI 

Į BŪTINĄ PRAMONĘ 
PAPRASTI DARBININKAI 

APVALYTOJAI 
MAŠINISTAI - TOOL MAKERS

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
GERA ALGA PASTOVŪS DARBAI

Geros Darbo Sąlygos moderniniame fabrike. 
PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP 
829 NEWARK AVENUE, 

ELIZABETH, NEW JERSEY

OPERATORĖS
ANT BLOUSES IR DICKIES 

Uždirba iki $50 j Savaitę
5 DIENU SAVAITE 

SEKŠINŲ DARBAS NUO KAVALKŲ 
ASTORIA 8-1257

27-11 21st St., Astoria
HAVEMEYER 6-5991

40-08 Junction Blvd., Corona, L>. I.
(22)

MOTERYS.
LENGVAS DARBAS. GEROS ALGOS.

KAJO NOVELTY CO.
390 Second Avenue, N. Y. C.

MERGINOS! MERGINOS! 
MERGINOS!

Gręžiamojo preso operatores, lathe operatorės, 
inspektorės.

Linksmos dai4x> sąlygos, 9 valandos i dieną.
Aukščiausios algos, vakacijos.
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.(21)

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET
PHILADELPHIA, PA.
 (20)

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Sverikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojai” - 

Siūlytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojai ir Lygintojai 
Aptarnavimui Elektrikieriai 

(Pirmos Klasės) 
numeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai Visų Klesų 
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KARO 
veteranai.

Kreipkite* tiesiai i Employment Ofisą

TODD SHIPYARD^ 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

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

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

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSE PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA 
RAILROAD

KREIPKITES 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(23)

Buy More Bonds
Jūs centai ar doleris Lai

svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

MEDUS

1

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

gaus kūno.
3 Medus yra daug saldesnis ir svei

kesnis už cukrų.
4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 

(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

2

VYRAI VYRAI
Sandėlyje, Maspcth, L. I. 

BOTINA PRAMONE 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS.

Uždarbys $55 iki $60 į Savaitę.
Pokarinė Proga.

D. GIBERSON & CO.
& Grand Ave., Maspeth, L.I.

Abelnai

< E.
57th St.

STENOGRAFĖS
TYPISTS j

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKES 
(Priimame Mokines)

5 DIENŲ SAVAITĖ 
LINKSMOS APLINKYBES 

GEROS PRADŽIAI ALGOS
Matykite Miss Booth, 

Personnel, 11th Fl. 
Park Avenue prie 33rd St., N.Y.C.

(20)
1

VYRAS
AMŽIAUS 39 AR VIRŠAUS 

ABELNAI PAGELBININKAS 
BENDROVĖJE VIRTUVĖJE

BATŲ FABRIKUI 
Patyrusios ir be patyrimo darbininkes. Gera 

alga. Kreipkitės tuojau. 
LANGERMAN SHOE CO..

1562 DeKalb Ave.. BROOKLYN ir 
121 Ingraham St., BROOKLYN.
 (20)

$27.50 Į SAVAITĘ
Laikas ir Pusė Viršaus 

40 Valandų
Duodama Uniformos ir 1 Kartą Valgis.

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės 345 Madison Ave., ,10-tos lubos.

(22)

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui

Patyrę laikrodžių taisytojai, laikrodžių taisy
mo ir patikrinimo dirbtuvei. Mokama 

aukšta kaina. Kreipkitės

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, ,1‘A.

—arba—
Pas Jūsų Arčiausią U.S.E.S.

MERGINOS — 16 IKI 28
DARBAI

SU ATEIČIA PAS
SEARS

UŽSAKYMŲ IŠPILDYTO  JOS 
BIN LOADERS 
FAKUOTOJOS

Patyrimo nereikalaujama. Mes jus išmokysi
me. Gera alga. 10% nuolaidos ant pirkimų. 

Apmokamos vakacijos.

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Dept. 

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

Dept.

Ofisą
(23)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp

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

rn*

APTARNAUTOJAI 
DEL PARKING LOT

Turi mokėti automobiliu važinėti. Nuolati
nis darbas. Gera Alga. Pokarinė proga.

AUTO PARK, INC.,
17 W. 43rd St/ (arti 5th Avė.)

M-tT 2-9790 (20)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS SIETAS

65c { Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71’/2 c į Valandą Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKĖLIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

(18)

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
Gręžiamojo preso operatoriai, latlio 

operatoriai, inspektoriai.
Linksmos 'darbo sąlygos, 9 valandos į dieną. 

Aukščiausios algos, vakacijos.
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.
(2D

BREAKER AND PULLER
Gera Alga. Vakacijos. 5 dienų savaitė.

BLAKE LAUNDRY. 620 CLEVELAND ST..
BROOKLYN. APPLEGATE 7-8700.

(20)

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI
BE PATYRIMO

{RENGIMŲ operatoriai 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemišką
{rengimą seniai {steigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG &
5000 Richmond- Street
PHILADELPHIA

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

4417 Frankford Ave.

co

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLERKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

KNYGVEDŽIŲ
TYPISTS

IR OPERATORES PRIE
ADDRESSOGRAPHS-ADDING and 

COMPTOMETER MACHINES
10% Nuolaidos ant Pirkimų

SEARS, ROEBUCK and CO. v
Mail Ord. Emp. Dept., 
4640 Roosevelt Blvd. 

PHILADELPHIA, PA.

MERGINOS

(23)

ABELNAM FABRIKO DARBUI
1-MI IR 2-RI ŠIFTAI

KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE 

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subve iki 14th St.) 
PATOGU IR Į HUDSON TUBES.

fM)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ODOS DIRBINIŲ MECHANIKAI, PATYRĘ. 
PASILAIKANTI FIRMA.

MR. ERLMAN, STYLOR, INC., 
145 HUDSON ST.

______________________________________ <20)

VYRAI BERNIUKAI
Daliai Laiko Darbas

Rakandų Sandėlyje 
VALANDOS: Bile''Laiku 4 Valandų Periodas. 

Nuo 8 A.M. iki 6 P.M.
VYRAI 75c i Valandą. BERNIUKAI 60c į 

Valandą
MICHAELS BROTHERS

10 Congress St., B’klyn. (Arti Boro Hali)
(20)

Congress
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Marijona Mitchell, 68 m. 

amžiaus, mirė sausio 20 d., na-

r Sniego Sviedinys 
Užmušė Vaiką

Rudyard Poucher, 7 metų 
berniukas, mirė už keturių va
landų po to, kai jis buvo už
duotas pakaušin leduoto snie
go sviediniu.

Nuo sviedinio vaikas pasvi
ręs ir atsimušęs į medį, bet 
paskui atsikėlęs ir ėjęs namo. 
Pasigavus į apartmento keltu
vų jis operatoriui pasiskundęs, 
kad jaučiasi apsvaigęs. Tasai 
vaiką parlydėjo Į apartmentą. 
Motina jį paguldė. Iš karto ne
supratus pavojaus. Bet už tūlo

Bankietas Jau Čia Pat
Dienraščio Laisvės meti

nis bankietas jau tik už ke
lių dienų. Jis Įvyks tuojau 
po šerini n kų suvažiavimo, į 
kurį susirenka iš kitų mies
tų ir vietiniai šerininkai, 
dienraščio platintojai ir 
prieteliai.

Tos iškilmės bus jau šį 
sekmadienį, sausio 28-tą, 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne.

Suvažiavimo pradžia 10 
vai. ryto.

Bankietas 6 vai: vakaro.
šokiai 7 vai. vak. iki vėlu

mos. Gros Antano Pavidžio 
radijo orkestrą.

šiuomi norime priminti, 
jog labai laikas įsigyti ban- 
kieto tikietus visiems, kurie 
nespėjote įsigyti anksčiau, 
nes paskutinę dieną sunku 
bus gauti ekstra maisto. 
Bankieto tikietai $2.50. Vien 
tik šokiams 60c (taksai į- 

I skaityti).

Alfonsas Deikus Rašo 
Iš Belgijos

Leitenantas Alfonsas Deikus, 
maspethietis, sūnus žinomojo 
Aleksandro Delkaus (dirban-

laiko pamačius, kad jis išbalo 
ir pulsas keičiasi, pašaukė gy
dytoją. Bet gelbėti buvo per 
vėlu.

Vaikas užgautas einant iš
parapijipės mokyklos, 23 Sid
ney St., Brooklyne. šeima gy
vena 61 Pierrepont St.

Tarp Lietuvių

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
i Centro Žinios

Andrius Petruškevičius, ku
riam apie dvi savaitės atgal su
paralyžiavo vieną koją ir ran
ką, tebeguli savo kambariuose, 
37 Stagg St. (jarde).

Jį dabar atlanko daktaras 
Misevičius. Kaip sakė patsai li
gonis, jisai jaučiasi geriau; 
kojos tinimas atslūgo, ir ran
ką geriau suvaldo. Mano, kad 
gal nereikės eit ligoninėn, jei 
taip eis geryn ir toliau. Ka
dangi jisai ten gyvena pats 
vienas, tai jį tankiausiai atlan
ko jojo sesuo; taipgi ir kaimy
nė, Bartkienė, gyvenanti po 
num. 35 Stagg St., ligonį nuo
lat lanko ir patarnauja bent 
valgio atnešimu.

Praeitą sekmadienį Ona Bu
draitienė su savo dukterimis, 
Stella ir Biruta, turėjo didelio 
džiaugsmo: netikėtai parvyko 
namo iš užjūrio poilsiui Bud
raitienės sūnus Adolfas Bud
raitis. Jisai yra jūrininkas; už- 
jūryj išbuvo ištisus metus. Tar
nyboj esąs jau apie trys metai. 
Budraičiai gyvena po num 18 
Ten Eyck St., Brooklyne.

★ ★ ★
Anna Thompson, Charles 

Thompson žmona, kuri praei
tą vasarą buvo nusilaužus ko
ją, griūdama ant laiptų, jau 
vaikščioja be lazdų pagelbos. 
Sakė, kad dar ims ilgą laiką, 
kol koja galutinai sugis ir ga
lės vaikščioti nešlubuojant. 
Annos duktė, Loretta Thomp
son, išvyko Floridon atlanky
ti savo sužiedotinį, George 
Kazlov, kuris neseniai buvo 
parvežtas iš Vakarų fronto su
žeistas. Ann^ Thompson dabar 
laukia, kokias naujienas duk
tė parveš iš Floridos apie pa
dėtį savo būsiančio žento. An
nos vyras Charles jau 30 metų 
tarnauja U. S. laivyne.

. Rep.

Mobilizacija talkos taisy
mui drabužių pereitą savaitę 
pusėtinai gerai pavyko. Visais 
vakarais turėta graži grupė 
žmonių — siuvėjų, ir kitų dar
bininkų. O šeštadienio popietį 
grupei kriaučių suėjus prikirp
ti ploščiams ir sermėgoms pa
mušalus, Drabužių Centre, 417 
Lorimer St., nebesusitalpino. 
Keli kirpėjai ir siuvėjos buvo 
susikraustė į Laistės salę.

Daug darbo n .įdirbta. Ta
čiau dar liko kel glėbiai ne
taisytų ploščių. Jeigu dar su
sidarytų po tokią talką per 
keletą vakarų, galėtų išbaigti 
visą darbą (jeigu tuo tarpu ne
taisytų pundai iš kelionių ne
bus pristatyta).' Kadangi “bė- 
lavimo” mašinos dar vis tebe
laukiama, tad gal dar bus spė
ta ir šie pataisytu

Sausio 17-tą, baigiant 22- 
ros laikotarpiu dirbo:

V. Čepulis, Mary Wilson, A. 
Bimba, L. Gavrilovičius po 3 
vakarus.

A. Ankudavičienė, V. Ban
kus, K. Meškėnas, O. Čepulie
nė, K. Balčiūnas, T. Lisajus, 
M. Yakštienė, V. Karlonas po 
2 v.

N. Buknienė, V. Mikutaitytė, 
R. Laukaitienė, Masiulis, Ju
lia Clark, A. Zablackienė, I. 
Levanienė, K. Petrikienė, G. 
Waresonas, S. Tomsonienė, J. 
W. Tomsonas, O. 1 Depsienė, 
Gus Diržulaitis, C. Briedis, G. 
Kličkauskas, O. Prankaitienė, 
M. Klimas, E. Kasmočienė, N. 
■Naguieviciutė, J. Marcinkienė, 
D. Maželis, J. Litvinskas, P. 
Rainys po 1 v.

Į tą skaičių vakarų ar pus
dienių, žinoma, neįeina nacio- 
nalio komiteto pirmininko A. 
Bimbos įvairiausiais reikalais 
sugaišuotas laikas važinėjant, 
telefonuojant, susirašinėjant, 
sunešant atvežtus pundus. Nei
gi įskaitoma abiejų šolomskų, 
Mizaros, Gasiūno ir kitų. Lais- 
vės-LDS įstaigose dirbančių 
vyrų retkarčiais reikalinga tal
ka sunešt; atvežtus punus. O 
būna ir taip, kad vyrai išėję.

Tuomet pundų nešimo talka 
prisieina atlikti Laisvės rašti
nės merginoms, Kavaliauskai
tei ir Sinkevičiūtei. Tai prie
dams prie surašinėjimo ir pa
kvitavimo atsiunčiamų dovanų, 
kurių pinigines kvituoja Ka
valiauskaitė, pundus — Sinke
vičiūtė.

žodžiu, į išdirbto darbo re
kordus neįskaitoma niekas ki
tas, kaip tik siuvimas, perrin- 
k in ė j i m as-taisy m as d rab u žiu, 
prikrovimas, užkalimas skry
nių. Komitetų pirmininkų, fi
nansų sekretorių ir kitų narių 
visokie darbai-darbeliai, mitin
gai, pasitarimai, negalima ap
robuoti vakarais.

Bepigu United Lithuanian 
Relief Fondui. Darbo yra ar 
nėra, atrokavo kas savaitė ve
dėjui po $60, pagelbininkams 
po tiek ir tiek. Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitete nėra 
nei kas po dėkui atrokuotų, 
nes visi dirba ne sau, dirba 
Lietuvos žmonėms. Visi dirba 
nemokamai, dirba ne kartą sa
vo draugų apibarami, kad per 
vėlai pareina, ar kad neturi 
laiko nei paūlioti išeiti.

Pag.

Grupė Išlaisvintų Kariš
kių R. K. Vajuje

Raudonasis Kryžius sumobi- 
Jizavo grupę karo belaisvių ke
liauti po visą kraštą Raudono
jo Kryžiaus vajuje. Jie persta
tys žmonėms, kokią pagalbą 
teikia Raudonasis Kryžius ka
ro kaliniams, patekusiems be- 
laisvėn Vokietijos ir Japonijos.

Grupė sudaroma iš parvežtų 
įkaitais iš Vokietijos ir pabė
gusių iš Japonijos. Maršrutas 
prasidės vasario 1-mą, su mi
tingu New Yorko miesto Ar- 
morėj, Park Ave. ir 34th St.

Lt. A. A. Deikus

muose, 6213-79th St., Elm- 
hurst, L. I. Palaidota sausio 23 
d., šv. Jono kapinėse. Paliko 
nuliūdime sūnų Antaną Ketur- 
akį. Laidotuvių, pareigomis rū
pinosi graborius M. P. Bie- 
liauskas-Ballas.

★ ★ ★

Carrie Savage, 58 m. am
žiaus, gyveno 147 Maujer St., 
Brooklyne, mirė sausio 19 d., 
šv. Katrinos ligoninėje. Laido
tuvės įvyko sausio 23 d., Lu
theran kapinėse. Laidotuvių 
pareigomis rūpinosi grab, M. 
P. Bieliauskas.

★ ★ ★

Harry Adams, 61 m. am
žiaus, gyveno 297 Devoe St., 
Brooklyne, mirė sausio 20 d., 
Kings County ligoninėj. Kū
nas pašarvotas 230 Powers St. 
Laidotuvės įvyks sausio 24 d., 
Cypress Hills kapinėse (Ab
bey). Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. M. P. Bieliaus
ko laidotuvių įstaiga, 660 
Grand St.

/ ŠĮ SEKMADIENĮ

Sausio-January 28

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai iškaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemeyer St.

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

Vien tik Šokiams įžanga 60c, taksai {skaityti.

New Yorko miestas turi apie 
pusaštunto miliono gyventojų, 
bet jame būna apie 9,000,000 
žmonių. Apie pusantro miliono 
čionai būna svečių ir pakelei
vių.

New Yorko apylinkėje ke
liai pasidarę labai slydūs, vie
tomis ąimtai mašinų sutrukdy
ta.

čiojo Piliečių Kliube), paskiau
sius kelis laiškus tėvui atsiun
tė iš Belgijos. Juose, tarp kit
ko, rašo:
Mielas Tėte:

Rašau tik keletą žodžiu tiks
lu pranešti, kad esu sveikas ir 
saugus. Jau buvau jums pir
miau rašęs, kad randuosi Bel
gijoj. Nuo išvykimo iš Angli
jos, esu perkeliavęs Franci ją, 
Holandiją ir dabar esu Belgi
joj. Francijoj buvo labai šla
pia, purvynas. Keletą naktų 
miegojau troke, bet vėliau gy
venome kunigaikščio stuboje.

i Paskiau gyvenome senoje baž
nyčioje, sausai .ir šiltai, o da
bar būname mokykloje. Oras 
neblogas. Turime elektros 
šviesas, radiją, tad viskas yra 
taip patogiai, kaip tik galima 
tikėtis.

Belgijos žmonės yra labai 
draugiški ir geri amerikie
čiams kariams. Mes turime 
sunkumų ir juokų, bandydami 
su žmonėmis susikalbėti, išsi
aiškinti, ką mes norime jiems 
pasakyti. Viską bendrai paė
mus, man šie pergyvenimai tei
kia daug smagumo. Sugrįžęs 
namo galėsiu jums papasako
ti keletą dalykų apie Europą.

Laiškai labai vėluoja. Fak- 
tinai per visą mėnesį nesu ga
vęs laiškų. O kas Aršiausia, 
kad nuo jūsų negirdėjau nuo 
išvykimo iš namų. Tačiau vis- 
tiek bandykite rašyti taip tan
kiai, kaip tik galite. Tie laiš
kai kada nors pasivys mane. . . 
(Vėlesniame laiške, iš gruod
žio 31, jis rašo jau gavęs laiš
kų).

Negaliu rašyti jums, ką mes 
čionai veikiame. Tik tiek galiu 
pasakyti, jog esame labai už
imti, sau lieka laiko labai ma
žai. Faktinai, dirbame kas die
ną, net ir sekmadieniais.

Jei galite, atsiųskite man 
kenuką tabako, nes čia sunku 
gauti. .

Išsiilgęs jūsų visų,
Al.

Harleme policijos pašautas 
12 metų berniukas jam su to
kiu pat draugu bandžius api
plėšti šėimininkę jos stuboje. 
Vaikai suimti.

Grand Opening 
įvyks 

šeštadienį 

Sausio 27 January

Laisvės Bankietą Jos 
Skaito Šeimynos

Pokyliu
—Mamytė ir aš gal būt ne

galėsime atvykti į bankietą, 
tad vieton to siunčiame Lais- 

,vei $5 čekį.
Draugiškai, Mylda Žukas, 

Elizabeth, N. J.
★ ★ ★

Mylda ir jos motina, Mary 
A. Stanelis, yra nuolatinės 
Laisvės pramogų lankytojos. 
Drg. Stanelienės spėkoms šiuo 
tarpu neleidžiant važinėti, ne
galėdamos asmeniškai būti 
bankiete, jos nori dienraščio 
metinę iškilmę padaryti sėk
minga nors finansiškai.

Laisvės metinis bankietas 
įvyks jau šio sekmadienio va
karo 6 vai., sausio 28-tą, 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne.

★ ★ ★

Šia proga, beje, norisi žo
dis kitas prisiminti apie Wal
ter} Žuką. Sausio 19-tą mes 
matėme Laisvėje ištraukas iš 
jo įdomių laiškų. Pasirodo, 
kad ne mums vieniems įdomūs 
jo prietikiai karo fronte. Eli- 
zabetho Daily Journal plačiai 
rašė apie Walterį lapkričio 20 
ir 21 laidose, 1944 metų, taip
gi sausio 9, šių metų. Be kit
ko, buvo pažymėta apie Žuką 
ištraukos iš kariškių laikraščio 
užjūriuose, “Eighty - third

Spearhead,” kad Walteris, 
greta karo veiksmų, užsiima 
ir kompozicija muzikos. Wal
teris su savo saržentu pagami
nę karių programai 'muziką 
apie “Buckin’ for the Blue 
Suit.”

Apie Walterj taipgi plačiai 
rašė ir Newarko Evening News 
sausio 12-tos laidoj.

Vartojami kaliniams vežioti 
miesto trokai esą taip susidė
vėję, kad policijos komisionie- 
rius žada tam vartoti subves, 
jeigu negaus naujų vežimų.

MICKEY ROONEY 
žvaigždė filmoje “National 
Velvet,” sausio 24-tą paskuti
niu kartu rodomoj Radio City 
Music Hall, 6th Ave. ir 50th 
St., New Yorke.

PIRKITE KARO BONUS!

Bus Duodama Užkandžių
VELTUI

1nuo 8 v. v. iki 12 vidurnakčio
►□4

Antanas Ratkus
neseniai įsigyjo naują lietuviš
ką užeigą (Bar & Grill) ir 
dabar kviečia visus savo prie- 
telius, pažįstamus į Prakilnų 
Atidarymą jo naujos vietos.

Antrašas:

427 WILSON AVENUE
Kampas MADISON ST., 

Brooklyn, N. Y.
(RH)GEWOOD-BUSHWICK SEK.)

Pakvieskite Savo Kaimynus!
(23)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į įį2

Penktadieniais uždaryta

LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUSAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS^ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

Įvyks Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
---------------------------- J------- —

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

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

Raudonojo Kryžiaus 1945 me
tų vajaus pirmininkas didžia
jame New; Yorke.

LPTK BROOKLYNO SKYR. 
NARIAMS

LPTK Brooklyn© Skyriaus labai 
svarbus susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, sausio 25, 7:30 v. v. Laisvės 
salėje, 419 Larimer St. Bus rinki
mas valdybos 1945 m. Reikia už
baigti praeities darbus ir pasibrėžti 
naują liniją ateities darbams — rin
kimui drabužių ir kitokios pagalbos 
Lietuvos žmonėms. — A. Mureika, 
prot. rašt. (20-21).

’ ■ ......... ~~ 1

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kalmos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
MOK

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-8698

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