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KRISLAI
Jonas Lumbis.
Art Young.
Nepaprastas Kuklumas.
Kam Reikalingas Jų

“Seimas?”
Laisviečiy Suvažiavimas.

Rašo R. MIZARA

Koks tai keistas ir nemalo
nus supuolimas:

Gruodžio 30 dieną Roches-
tery mirė karikaturistas-daili
niukas Jonas Lumbis (Bulis).

Gruodžio 30 dieną New 
Yorke mirė karikaturistas-dai- 
lininkas Art Young.

Pirmasis turėjo 60 metu am
žiaus.

Antrasis turėjo 77 metus 
amžiaus.

Abu piešė pažangiajai spau
dai, abu buvo liaudies artis
tai. Abieju dailininku net ir 
technika turi panašumo.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams
V
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Kilpa Daugeliui Japonų;
3-čias Amerikiečių Įsiver

žimas Per 18 Dieni] i

Aišku, Art Young buvo pla-( 
čiau žinomas, — Art Young i 
buvo tarptautinio maštabo dai-j 
lininkas, plačiai paskilbęs ir 
Europoje.

Jonas Lumbis gi piešė, ben-; 
dradarbiavo daugiausiai Lais-t 
vei ir Vilniai, bet jo kūriniu 
tilpo ir angliškame Amalga- 
meitų unijos laikraštyje Ad
vance.

Joną Lumbi pažinojau as
meniniai. Tai buvo apsišvietęs 
Vyras, draugiškas, malonus. 
Smagu buvo su juo susitikti ir 
pasikalbėti. Mėgo dailiąją li
teratūrą, bet nepamiršo ir po
litinės.

Labai kuklus, — niekad ne- 
sididžiavo, niekad nebandė i 
priešakį atsistoti — visuomet 
jam geriau buvo kur nors 
“kampelyje” pasėdėti ir kitus 
stebėti.

1936 m. Rochesteryje buvo 
vienas mūsų svarbus suvažia-

Naujoji Guineja. — šeš
tosios amerikiečių armijos 
kariai staiga įsiveržė iš 
savo laivų į Saidorą’ą, šiau
rinėje Naujosios Guinejos 
pakrantėje, 55 mylios į pie
tų rytus nuo Madango, di
džios japonų karo stovyk
los.

Amerikiečiai tuojaus užė
mė Saidor uostą su lėktuvų 
aikšte ir pažygiavo mylią 
pirmyn. Užklupti japonai 
tik silpnai tepajėgė pasi
priešint, ir amerikiečiai 
faktinai be jokių sau nuos
tolių paėmė tas svarbias 
karui pozicijas.

Šiuo žygiu amerikiečiai 
atkirto didokas japonų jė
gas, esamas 75-kių mylių il
gio pajūriniame ruožte, 
tarp Saidoro ir Australijos 
kovūnų ties Blucher Po- 
int’u. Tapo perkirstas prie
šams praktiškas susisieki

mas iš šio ruožto su japo
nų kariuomene į šiaurių va
karus nuo Saidoro.

Gen. MacArthur sako, 
kad apsupamiem tame 
ruožte jappnam “gręsia iš- 
krikdymas ir sunaikini
mas.”

Pirm amerikiečiams įsL 
veržiant į Saidorą, jų bom- 
banešiai numetė 200 tonų 
bombų į karinius šio punkto 
taikinius ir pažėrė 100 tūk
stančių šovinių iš kulko
svaidžių į japonus.

Tai buvo jau trečias ame
rikiečių įsiveržimas į japo
nų užimtus plotus per 18 
dienų. Gruodžio 15 d. Ame
rikos kariai įsiveržė į Ara- 
we, New Britain saloj, o 
gruodžio 26 d. amerikiečiai 
išsikėlė krantan į Glouces
ter Iškyšuly, toj pačioj sa
loj ir užėmė tenaitines lėk
tuvų aikštes.

Lietuvių Raudonarmiečių ir 
Kultūrininkų Naujametiniai 
Sveikinimai Amerikiečiams

MASKVA, gruod. 31. —
Brangūs Broliai ir Seserys, Lietuviai Amerikiečiai!

Lietuvių raudonarmiečių šaulių Divizijos kareiviai 
ir karininkai siunčia jums sveikinimus naujaisiais me
tais.

Raudonoji Armija, tame skaičiuje mūsų Lietuvių Di
vizija, kasdien eina vis artyn mūsų gimtines Lietuvos.

Mes esame tvirtai įsitikinę, kad Raudonosios Armi
jos smūgiai ir visų Jungtinių Tautų ginkluotos jėgos 
sunaikins hitlerizmą. Mes taip pat esame tikri, kad jūs 
iš savo pusės įtempsite kiekvieną savo dirksnių giją, 
kad pagreitinus pergalės valandą.

Pasirašo: Generolas majoras Karvelis, Pulkininkas 
Urbšas, Pulk, sinkus ir Pulk. Motieka.

MASKVA, gruod. 31. —
Mes siunčiame Amerikos lietuviams nuoširdžiausius 

broliškus naujametinius sveikinimus vardu Tarybinės 
Lietuvos Valstybinių Teatrinių Ansamblių.

Jūs, lietuviai amerikiečiai, lygiai kaip ir mes, karštai 
trokštate, kad vėl lietuviškos dainos skambėtų laisvojoj 
Tarybų Lietuvoj.

Pasirašo:
Banaitis, Knyva, Stankevičiūtė, 
Aleksandravičius, Kazlauskaitė, 
Pečiūra.

Vimas. Dalyviai ima balsus, .
diskūsuoja, argumentuoja, o 
draugas Bulis sėdi sau salės Vitebsk Greit Būsiąs į Argentinos Valdžia Sku-
kampe ir, niekam nieko ne
sakydamas, stebi.

Su daugeliu suvažiavimo 
dalyvių jis 4>hvo suėjęs ir kal
bėjęsis, bet šie nekreipė j ji 
didelio dėmesio, — kam ten 
buvo svarbu kreipti dėmesio į

Išlaisvintas; Naciai
Persigandę Bėga

Maskva, saus. 3. —United 
:’ess korespondentas le-

botai Fašistina
■ Visą Kraštą
I ----------------

Buenos Aires, Argentina. 
;— Prez. Ramirez valdžia

Joną Bulį, kuo jis pasižymė-1 mia, kad šiandien Sovietų sparčiai fašistina Argenti- 
jo! kariuomenė persigrums per ną. Ji uždarė visas ligšioli-

Sesijos viduryje, pasiprašęs, 
pirmininko balso, tariau :

— Draugai delegatai, ar jūs; 
žinote, kad mūsų tarpe yra; 
draugas Lumbis, — ana, ten 
kampe sėdi ? !. . .

Tik tuomet suvažiavimo da
lyviai sužiuro į tąjį kampą,; 
mato draugą Bulį ir pradeda; 
audringai aplodismentais jį i 
sveikinti. Jie susipažino su; 
draugu Lumbiu.

Tai buvo vienintelis Lumbis 
— kito tokio neturime.

Ilsėkis ramiai, brangusis 
drauge, o mes, likusieji, dirb
sime tam pačiam tikslui, ku
riam tu visą amžių dirbai — 
dėl šviesesnio, gražesnio vi
siems darbo žmonėms ryto
jaus!

sieną, ėjusią tarp Sovietų' 
ir Lenkijos pirm 1939 m.; 
rugsėjo. Jis spėja, kad j 
trumpu laiku griaus šimtai 
Maskvos kanuolių, sveikin- į 
darni atvadavimą Vitebsko, 
Novgorodo - Volynsko, 20 
mylių nuo tos sienos (Uk-; 
rainoj), ir Bielaja Cerkov 
miesto, su svarbia geležiu-- 
kelio stočia ir nacių tvirtu
ma, į pietus nuo Kijevo.

Bėgdami vokiečiai dažnai 
nepaspėja susprogdint til
tus nei sudegint kaimus bei 
miestelius. Daugelis nacių 
kariuomenės junginių nu
meta visus savo ginklus ir; 
įrengimus, apleidžia saviš- i 
kius sužeistuosius ir palie- i 
ka net priruoštus karštus; 
valgius ant stalų, nepaspė- 
dami^jų paragauti.

Kariniai stebėtojai sako, 
kad vienintelis pusei milio- ; 
no hitlerininkų pabėgimas 
iš pietinės Ukrainos gel te
liks tiktai per Bugo ir 
Dniestro upes į Rumuniją; 
o jei ne, tai jiems gręs su
naikinimas.

Sovietai Galingai Šluoja 
Nacius Atgal; Suima Daug 

Priešų ir Jų Pabūklų

Smetonininkai pasiryžo sa
vo “seimą” šaukti.

Kam ?
Tam, kad parodyti pasau

liui savo “tautos vadą.”
Galima spėti, kad tame jų 

“seime” bus tie patys “demo
kratai,” kurie teikė dvasinę 
vadovybę Pittsburgho konfe
rencijai. Bus žadeikis, bus 
Budrys, bus Daužvardis ir De- 
venienė, bus Vileišis ir Water- 
burio masažistas, bus Tyslia- 
va ir bus Vinikas.

Y Atrodo, kad bus keletas ir 
lietuviškų jagamasčių.

Tai bus dar viena lietuviš
kų kryžiokų demonstracijukė 
tam, kad išlaikyti “kontinui- 
tetą,” kad grąžinti pokarinėn 
Lietuvon fašistinį režimą.

Mes galime tiek tiems po-
(Tąsa 5-me pus.)

nes politines partijas ir su
prantama, kad steigs vieną 
valdinę savo fašistų parti
ja.

Diktatorius Ramirez pa
šalino visus išrinktus ketu
riolikos provincijų guberna
torius, o jų vieton paskyrė 
savo komisarus.

Praeitą savaitę buvo su- 
ispenduota apie 50 laikraš- 
lčių visame krašte dėl vieno 
kito kritikos žodžio prieš 

I valdžią, nors tai buvo tik 
i švelni kritika.

Diktatorius Ramizer įsa
kė įvest verstiną katalikų 
tikybos mokymą visose vie
šose mokyklose.

Montevideo. — Uruguay’- 
jaus spauda aštriai kriti
kuoja Argentinos valdžią 
už politinių partijų užda
rymą ir už verstiną katali- 

ikų religijos pamokų įvedi
mą mokyklose. Politiniai 
stebėtojai sako, jog Argen
tinos valdžia seka Mussoli- 
nio ir Hitlerio pėdomis.

Maskva, saus. 3. — Ne
oficialiai teigiama, jog Rau
donoji Armija jau tik už 35 
mylių nuo Latvijos sienos.

Jugoslavijos partizanai 
atėmė iš vokiečių Belą tvir
tumos miestą.

Washington.—Prez. Roo- 
seveltas serga gripu.

AMERIKOS NAIKINTUVO 
NELAIMĖ NETOLI N. Y.

New York, saus. 3. — 
Nuskendo karinis Amerikos 
laivas-naikintuvas per eks
ploziją, įvykusią dėl neži
nomos priežasties, Sandy 
Hook vandenyse, netoli 
New Yorko. Daugiau kaip 
100 asmenų sužeista.,

MASKVA, gruod. 31. —
Mieli Broliai ir Seserys, Lietuviai Amerikiečiai!

Kiekvieno tikro lietuvio patrijoto širdis prisipildo 
džiaugsmo, matant herojiškus Raudonosios Armijos 
pasisekimus, kurie artina Tarybų Lietuvos išlaisvinimo 
ir lietuvių tautos atvadavimo valandą nuo hitlerininkų 
rengto jiems išnaikinimo.

Mes žinome, jog mums pryšakyje dar tebestovi žiau
ri, atkakli kova, bet mes esame įsitikinę, kad bendro
mis Jungtinių Tautų pastangomis priešas bus galuti
nai sumuštas 1944 metais.

Mes siunčiame jums nuoširdžius sveikinimus naujai
siais metais ir linkime naujų pasisekimų jums ir jūsų 
organizacijoms darbuose, kurie prisideda prie bendrojo 
ręikalo — prie hitlerizmo sumušimo ir lietuvių tautos 
laimės.

Pasirašo:
Baltušis, Cvirka, Račkauskaitė, L. Gira, prof. 
Girdzijauskas, Jurkūnas, Korsakas, prof. Kriš
čiūnas, Kukanka, Marcinkevičius, Mieželaitis, 
Mozūriūnas, Deris, Niunka, prof. Pakarklis, 
Justas Paleckis, Savickis, Trečiokaitė, Šimkus, 
Vaineikytė, Vaivada, žukasi Docentas Žiugžda.

AUDRINGI NAUJAMETINIAI 
SMŪGIAI BERLYNUI

London, saus. 3. — Sovie- 
'tų kariuomenė vakar nuvijo 
nacius dar 17 mylių toliau 

;į vakarus nuo Korostenio, 
i užėmė aptvirtintą miestą 
! Pojaski ir pasiekė punktus 
; tiktai 10 mylių į rytus nuo 
i sienos, buvusios tarp Sovie
tų ir Lenkijos pirm 1939 
metų rugsėjo.

Radijas skelbė (šiuos žo
džius berašant), jog pirmie
ji raudonarmiečių būriai 
jau perėję per vadinamą 
“senąją” sieną.

(Kada komerciniai laik-

Baltarusijos Partizanų 
] Didvyriški Žygiai

Maskva.— Nuo karo pra
džios iki 1943 m. lapkričio 
Baltarusijos partizanai už
mušė daugiau kaip 234,000 
vokiečių kareivių ir oficie- 
rių, tame skaičiuje 16 nacių 
generolų.

Jie suardė 3,627 vokiečių 
traukinius, sunaikino 2,571- 
ną geležinkelių ir plentų 
tiltą, 519 vokiečių tankų ir 
šarvuotu automobiliu, 301- 
ną didžiąją kanuolę, 9,000 
trokų ii- 449 sandėlius.

Tik dviejuose apskričiuo- 
se partizanai atėmė iš hit
lerininkų apie 20,000 sovie
tinių piliečių, kuriuos na
ciai gabenosi į verstinus 
vergų darbus.

ĮVAIRIOS žinios
Šimtai talkininkų lėktu

vų vėl bombardavo Berlyną 
ir Hamburgą. Negrįžo 28 

i bombanešiai. 
■ -- -

Anglai - amerikiečiai pra- 
j eitą mėnesį numetė Vokie- 
itijon 12,000 bombų.

raščiai garsina tą “sieną”, 
jie priskaito Lenkijai vaka
rinę Tarybinę Ukrainą, va
karinę Baltarusiją ir seniau 
lenkų užgrobtus Lietuvos 
plotus, kuriuos Sovietai at
vadavo 1939 m. rugsėjyje. Q 
viso 78,000 ketvirtainių my
lių plotai su 13 milionų gy
ventojų.)

Raudonoji Armija galin
gai bloškia atgal priešus vi
soj Berdičevo - Žitomiro, 
Novogrado - Volynsko sri
tyje; pralaužė nacių linijas 
į pietų vakarus nuo Dniep- 
i'opetrovsko, pietinėje Dnie
pro upės kilpoje (kaip ir 
Berlynas pripažino), užėmė 
pozicijas arčiau kaip 190 my
lių nuo Rumunijos sienos, 
atkariavo aptvirtintas vie
toves už ketverto mylių nuo 
Nevelio ir pasiekė punktus 

(Tąsa 5-me pusi.)►

Vasaros Ofensyve At
vaduota 38,160 Miestų 

Ir Kitų Punktų
Maskva. — Naujametinis 

radijo pranešimas Raudo- 
'najai Armijai paskelbė, kad 
! ji praeitos vasaros ofensy- 
ve atvadavo nuo vokiečių 
160 miestų, stambių mies
telių ir 38,000 mažesnių gy
venamųjų vietovių.

Šluoja Fašistus iš Vald- 
; viečių Italijoj

Neapolis. — AM G — tai 
yra karinė talkininkų val
dyba Italijoj — pareiškė, 
jog turės būt pašalinti iš 

Į valdinių vietų visi tie ita
lai, kurie buvo nariai ketu- 
irių žymiausių fašistinių or-

London, saus. 3. —Skait
lingi Anglijos bombanešiai 
vėl triuškinančiai tvojo 
Berlynui, naktį iš sekmadie
nio į pirmadienį. Tai buvo 
antras viesuliškas anglų oro 
žygis prieš nacių sostinę 
per 24 valandas.

Pirmesnę naktį, iš šešta
dienio į sekmadienį, šimtai 
anglų bomba nėšių paleido 
1,120 gaisrinių ir sprogsta
mųjų bombų į Berlyną. Tai 
buvo jau šimtinis smūgis 
Berlynui iš oro dabartinia
me kare.

Vien nuo praeito lapkri
čio mėnesio 18 d. iki šio 
antlėkio numesta Berlynan 
daugiau 14,000 tonų bombų.

Tą pačią naktį anglų la
kūnai taip pat bombardavo 
Hamburgą ir įvairius kitus 
taikinius vakarinėje Vokie
tijoje ir šiaurinėje Franci- 
joje.

Visuose tosdnakties veik-

l

smuose anglai neteko 28 
bombanešių, bet nukirto ir 
eilę nacių lėktuvų.

Per keturis paskutinius 
didžiuosius žygius numeti
mas kiekvienų 70 tonų bom
bų į Berlyną vidutiniai lė- 
šavo anglam po vieną bom- 
banešį. •

“Pasimatysime Berly
ne,” Sako Eisenhower
Italija. — Gen. Eisenho

wer, atsisveikindamas ame
rikiečių ir anglų kariuome
nę Viduržemio Jūros srity
je, sveikino jos žygius ir 
linkėjo geriausios kloties 
“iki pasimatymo Vokietijos 
“širdyje,” Berlyne.

Gen. Eisenhower, vyriau
sias anglų - amerikiečių ko- 
mandierius antrajam fron
tui, išvyksta į Angliją.

------------------- gamzacijų. x
Amerikiečiai pernai su- Talkininkų valdybos pa

naikino 4,100 vokiečių lėk- reiškimas taip pat reikalau- 
tuvų; paleido 55,000 tonų ja pavalyt visus tokiukuta- 
bombų į nacius. lūs valdininkus, kurie )yra

------------------- gavę “garbės” ženklu^muo
Gloucester Iškyšulyj ame-, vokiečių ar japonų, ir visus 

rikiečiai nukovė jau tūks- fašistus, nusikaltusius veik
iančius pajonų. smais prieš žmonių pilieti

Stockholm, saus. 3.—Pra
nešama, kad Amerikos la
kūnai vėl bombardavo Sofi
ją, Bulgarijos sostamiestį.

Los Angeles, Calif.— Nu
kritus kariniam transporto 
lėktuvui, užmušta trys la
kūnai ir trys pašaliniai as
menys.

Australija. — Talkininkai 
nuskandino japonų žibalinį 
laivą, 9,000 tonų.

Anglų artilerija rytinėje 
Italijoje jau pasiekia Peš- 
caros uostą.

nes laisves.

i Dar 1,000 Tony Bombą 
Berlynui

London, saus. 3. — Nau
jausios žinios sako, jog 
naktį iš sekmadienio į pir
madienį anglai numetė dau
giau kaip 1,000 topų bombų 
į Berlyną ir tarp kitko pa
taikė į didįjį Hitlerio kance
liarijų rūmą.

Įsakyta dar miljonui vo
kiečių išsikraustyt iš Ber- 
tyno.,

f



Laisve, Lithuanian Daily News

Vainikas
(Ant Draugo Bullio-Lumbio Kapo)

Beširde giltine išplėšė 
Mums brangų draugą talentingą, 
Kurs sugabiai paveikslus piešė 
Ir gynė rankpelnį vargingą.
Nuliūdome visi, netekę 
Darbštaus artisto ir švietėjo, 
Kurs įvykius pasaulio sekė 
Ir prasmę jų išreikšt mokėjo.
Nuplėšdavo jis priešų kaukę, 
O ypač lietuvių fašistų, 
Kada tik progą tam sulaukė, — 
Parodė jųjų veidą šlykštų!
Kovoj su darbo parazitais, 
Su išnaudotojais galingais, 
Biedni mes esame artistais, 
Tokiais—kaip Lumbis—- išmintingais!
Netekę brolio darbininko, 
Kovotojo už mūs idėją, 
Nuliūdę dedame vainiką 
Ant kapo mylimo piešėjo.— ►
Vainiką tūkstančių varguolių, 
Ir tūkstančių širdžių supintą —
Nuo darbo seserų ir brolių, 
Žemčiūgais pagarbos dabintą.

kritusius
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leikalus ir kurti sau laisVa darvti ‘antr:J frontą’ prieš atidarytas antras frontas

Amerikos Demokratin. Lie-

Tegyvuoja Literatūros Draugija!

į pasiuntus lietu
viams Sovietų Sąjungoje.

rama. Suvažiavimo dieno-

gyvenimą. Suvažiavimas 
pasmerkė tuos, kurie bando 
iš čia Lietuvos žmonėms

mų, nors su pareiškimais 
išėjo už Jungtines Tautas. 
Jungtinės Valstijos kol kas 
atsisako naująjį režimą 
pripažinti.

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

Act of March 3. 1879 )

ruošiamas ir trečias siun
tinys. Be to, per Russian

Smagios žinios pasirodė lieka su duoklėmis. . ^Štai 
iš Literatūros Draugijos' 
centro. Jau paskelbta, kad 
ruošiamoji knyga už 1944

SUi neaPsim?ka>' visą laiką buvo kalbama^tik Į gimą prie Sovietų Rusijos.

Lietuvių 
tik vertas, 
didžiausio 

visų, kaip 
oponentų, i Faktai kalba daug garsiau, apie Sovietų Rusijoj ii

Stasys Jasi

Į Atidėlioti juk neverta!
Sveikiname Literatūros 

Draugijos centro komitetą 
[ir linkime pasekmingo dąr-

konferencijoj.
v TEBESKAMBA SENOJI 

MELIODIJA
Mūsų smetonininkam dar 

vis nenusibodo giedoti se
nąją mėlio dį ją prįęš dėmė

toj imu pagerbęs tiktai ry
tų fronte kritusius kovoto
jus, ir paskui visi laikraš
čiai po kelius kartus tą 
bjaurų melą su pabrėžimu 
atpasakojo. Faktas gi yta, 
kad suvažiavimas pagerbė

Lai bus tau amžina ramybe 
Amerikos laisvoj žemelėj, 
Kurios buvai brangi esybe 
Šeimynai, mums ir savo šaliai.

Laisvūnas

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo ir bolševikiškos 
Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos kuopos. 
Atstovauta, tiesa, ir ke 
Jiems kliubams, kurių na
riai visai nesidomi jokia

Juk tai aišku, kad kiekvie
nas vedamas darbas reika
lingas finansinės paramos 
kiekviena sąskaita reikalin
ga atmokėti, — juo grei
čiau, tuo geriau!

Antras Puslapis
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Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo 
Dėl Teherano Konferencijos !

Piktieji Kryžiokų Balsai Prieš De
mokratin. Lietuvių Suvažiavimų

A. BIMBA.
“Jų suvažiavimas never- visuomenine veikla...” visus kovotojus, 

tas jokio dėmesio,” rašo an-į Amerikos Lietuvis (gr. 25 visuose frontuose, 
ti-demokratinio fronto ka- įd.): “Girdėti, būk jų susi-1 Arba štai jų kitas melas, 
zionas korespondentas (A- rinkime Brooklyne dalyva- Vienybė (gr. 24 d.) sako: 
merika, gr. 31 d.). Bet jis, vo 32 delegatai, neskaitant 
matyt, atkreipė į suvažiavi- j vaikų...” 
mą didžiausi dėmesį, nes' protas, matyt, buvo taip pa- 
prirašė keletą špaltų ir iš- šlijęs, kai rašė apie suva- 
siuntinėjo visiems savo [žiavimą, jog savo raštą įdė- 
vienmintiškiems
čiams.

Demokratinių 
Suvažiavimas ne 
bet ir susilaukė 
dėmesio lygiai 
prietelių, taip 
Niekas nesiskaito su minėto o faktus apie suvažiavime Raudonosios ^Armijos rėmi- 
korespondento patarimu. 
Klerikalų, smetonininkų h’.zacijas visuomenė : 
menševikų spaudos redak-i suvažiavimo protokole, kli
toriai yra įgudę politiniai 'ris, be abejo, neužilgo bus 
vilkai: jie žino, kad tasai (paskelbtas spaudoje. Be to, 
didelis Amerikos lietuvių i Amerikos Demokratin. Lie-

Jie savo suvažiavime 
(To redaktoriaus reikalavo, kad demokrati

nės valstybės pripažintų 
Rusijai tas sienas, kurias 
savo laiku buvo pripažinęs 
Hitleris.”

Tuo tarpu niekas suva
žiavime nekalbėjo apie jo-

visiems
laikraš- j jo į korespondenciją iš Wa

terbury, Conn.)
Taip “džiaugiasi” visas!

anti-demokratinis choras. pįas Rusijos sienas. 
Tuo reikalu, žinoma, ginčy-į Naujienos: 
tlS 0,1 1 °1 ° n/Kmoimnl/o I • . . i a

kratinę visuomenę, būk ji
nai norinti Lietuvą “par- ■ 
duoti”. Traukė jie tą melio- 
diją prieš suvažiavimą, ne-! 
siliauna giedoję ir po šuva- i 
žiavimo.

“Komunistai p a s i s a kė i 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę,” šaukia Draugas.

“Nori Lietuvą prijungti 
prie Rusijos,” šaukia Tėvy
nė (gr. 24 d.).

“Suvažiavimo lyderiai sa- 
vo kalbose be paliovos plū- Į 
do ir šmeižė lietuvius, trok- [ 
štančius laisvės savo gim- [ 
tajam kraštui,” šaukia I 
Naujienos. “Suvažiavimas 
nutarė, kad Lietuva turi 
būti tvarkoma pagal Stali- [ 
no receptą.”

Vienybė sako, kad visi, | 
kurie Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime dalyvavo, 
yra “lietuviški rakaliai”, 
nes jie, girdi, nori “savo tė
vų kraštą Lietuvą pavesti 

I Rusijos globai.”
Dar Draugas: “suvažia

vimo nutarimuose randame | 
tikrai bjaurių, išdavikiškų į 
ir judošiškų nutarimų. Pa- vesti savo išlaisvinto krašto | “Suvažiavime nutarta ati- tas ofensyvas ir prieš mus

RESOLUTION ON ROOSEVELT- 
CHURCHILL-STALIN MEETING

President Franklin D. Roosevelt 
White House
Washington, D. C.
Dear Mr. President:

The National Convention of Democra
tic Lithuanians of America at its princi
pal session held on December 19, 1943, 
at Webster Hall, 119 East 11 Street, 
New York City, upon motion being made 
and duly seconded, unanimously

RESOLVED to express its great joy 
at the great success of the conference 
of President Roosevelt, Prime Minis
ter Churchill, and Premier Stalin; and 

WHEREAS as a result of this con
ference the forces of the United Na
tions have become completely united 
into one invincible force; and

WHEREAS this conference has laid 
the groundwork for the complete and 
utter military defeat of Nazism in 
Europe; and

WHEREAS this conference has also 
furnished the basis for the establish
ment of a permanent and democratic 
peace in the post-war world;

NOW, THEREFORE BE IT RE
SOLVED that all democratic Lithuan
ian Americans, in. convention assembl
ed, salute the three leaders of the - 
United States, Great Britain and the 
Soviet Union for the unprecedented 
accomplishment; and

BE IT FURTHER RESOLVED 
that all democratic Lithuanian Ameri
cans will co-operate to the best of 
their ability in adding their contribu
tion, however small, to the coihplete 
realization and fulfillment of the enor
mous goals set by the three great 
leaders of the United Nations.

Respectfully yours, , .
KAY MICHELSON, 

Chairman
ROY MIZARA, 

Secretary

Ir taip iš tų redaktorių 
burnų ir širdžių liejasi ne
švarios pamazgos. Betgi su- diktuoti, kokią valdžią jie 
važiavimo rezoliucijos ir turėtų turėti, arba kad jie 

j nutarimai Lietuvos reika- prisiimtų atgal kruvinąjį 
; ir visiems su- smetoninį režimą.

nekomunistus lietuvius A- 
merikoje ir tam reikalui 
rinkta aukos...”

Tėvynės Bajoras: girdi, 
suvažiavime kalbėjo A. 
Bimba, ir “pareiškė, kad po 

[šios konferencijos ‘bus pas 
Tai taip Demokratinių kelbtas ofensyvas, bus ati- 

Lietuvių Suvažiavimas by- darytas antras f r o n ta s

| turėjusias atstovus organi- l 
matys [ Taip pat grynas melas. 

Visa pirmoji ir ilgiausia su-’ 
važiavimo sesija, ir dar ge-[lais aiškūs 
roką dalis antrosios sesijos, | tamL jie“jau“paskelbti; 

, .,. x , . .. , , buvo pašvęsta išimtinai ap-
sąskndis vertas labai dide-[tuvių Taryba nutarė išleis-(kalbėjimui ir svarstymui; mmciir
lio dėmesio is jų puses. To-’ti visus nutarimus, atsišau- gį0 krašto karo pastangų Lnvin loJo Lietuvos Reikalais. Su- prieš visus Amerikos lietu-
dėl jie apie jį rašo, jį nei-[kimus ir suvažiavimo dele- rėmimo. Priimtos tuo reika- iaziaiJsiai PJsvelKmo 0 “ važiavimas hWi tarė, nei vius nekomunistus...”
gia, jį bando savo pasekė- 'gatų sąrašą brošiūroje. Ten rezoliucijos parodo, kaip ,£uoslas jl.evlUV0S. PcU lza ka]
jams perstatyti didžiausiu .taipgi kiekvienas galės pa- [nuoširdžiai ir rimtai šuva- nUS’ dldvyriskuoslus Rau’ nt-i
baubu. Jie bijo suvažiavimo matyti faktus. O kai pama- ’žhivimas disl usZ šio kia- 
gražių idėjų ir nutarimų. ltys, tai dar kartą įsitikins, jšto karo pastangas ir mū- 

Be to, jie žino, kad šitie kaip negražiai klerikalų, [su vyriausybes karinę prog- 
nutanmai bus pravesti gy- ir menševikų lyderiai apsi- 
yeniman, nes Suvažiavimas melavo. Nors, tiesa, šis su- tvarkėje visai nebuvo punk- 
išrinko tarybą iš žmonių,. važiavimas nebuvo, dėl ka-jto “apie Sovietų Rusijos ir 
kurie savo žodžius visuomet ;ro sąlygų, labai skaitlingas, [Raudonosios Armijos remi-

lio dėmesio iš jų pusės. To-'ti visus nutarimus, atsišau-Y;o krašto
dėl jie apie jį rašo, jį nei-[kimus ir suvažiavimo dele- rėmimo. Priimtos tuo reikli- ;dziai?siai pasveiKino Koym- vct

.................. ” • " LVt.t'guosius Lietuvos partiza- kalb-j() apįe jokį Li’etuvos| 
prijungimą. Suvažiavimas 1 
tiktai užgyrė Lietuvos žmo
nių demokratšku būdu pa
sirinkta socialistinio gyve
nimo kelią. Jeigu tas kelias 
Jiems ateityje nepatiks, 
taip pat laisvu ir demokra- 
itišku būdu jie galės pasi- 
! rinkti kitą. Tai jų teisė irremia darbais. Jie jaučia, ’bet jis tikrai atstovavo 

kad lietuviškam fašizmui! Amerikos lietuvių demokra- 
bus sukurta tokia pirtis, ko- tinę visuomenę. SuvažiaVi- 
kios jisai dar nebuvo tiffė-’mas iš tiesų buvo skaitlin- 
jęs. Smetonams, Grigai- [gesnis, negu jojo šaukėjai 
čiams, Tysliavams, Lauč- [ tikėjosi. Suvažiavime turė- 
kams, Šimučiams ir Pruns- Jo atstovus ne tik Lietuvių 
kiams darosi nejauku. Štai Darbininkų Susivienijimo ir [ 
kodėl jie negali apie šuva- 'Lietuvių Literatūros Drau-j 
žiavimą tylėti.

NEPAJĖGIA OBJEKTY- 
VIŠKAI PROTAUTI

Gerai, kad netyli. Gerai,.. 
kad daug rašo. Deja, jie ne
pajėgia objektyviškai pro
tauti. Plūdosi jie prieš su-

mą.
Suvažiavimo dienotvar

kės antras punktas buvo: 
Lietuvos šelpimas ir atsta
tymas. Apie tai ir buvo kal
bėta ir priimta rezoliuci-

JŲ NEAPYKANTA 
LIETUVAI

Daugiausia, matyt, anti
demokratinį frontą ir erzi
na tas, kad demokratiniai 
lietuviai taip plačiai ir nuo
širdžiai darbuojasi dėl iš
laisvinimo Lietuvos ir dėl 
suteikimo jos žmonėms pa
gelbos. Suvažiavimui buvo 
raportuota, kad demokrati
nė Amerikos lietuvių visuo- 

Gal tiktai vienas trečdalis [mon5.Jau yra nct du didcliu 
,, -• , , siuntimuturėjo atstovus.i J 

suvažiavimo [DAUG SVARBIAU IDĖJI- Neužilgo, kaip girdėtis, bus 
balsu! NIAI SUVAŽIAVIMO 

fronto [ * DARBAI
šaukia, kad su- i Daug svarbiau pakalbėti War Relief demokratiniai 

nieko neatsto- apie suvažiavimo darbus, lietuviai yra sudegę Lietu- 
Nei vienas anti-demokrati- vos reikalams apie $100,000.

v
■gijos kuopos, bet labai daug [ 
Įšiaip įvairiausių organizaci- 
:jU.

Jei ką iš tiesų reikėtų pa
sakyti apie minėtų didžiųjų 
i organizacijų kuopas, tai jas 
[labai smarkiai pabarti, kad 

važiavimą, tebesiplūsta da-!<^auF^^ negu
bar. Jie tikisi riksmu ir^6-. neatsiuntė delegatų ; 
prasimanymais paneigti di- I
džiojo suvažiavimo didelius 
darbus.

Paimkime 
sąstatą. Visi vienu 
anti - demokratinio 
redaktoriai 
važiavimas 
vavęs.

Klerikalų Draugas, (gr. [nio fronto laikraštis nepajė- [
22 d.) sako: “delegacija bu
vo tik nuo dviejų komunis
tų valdomų organizacijų, o 
ne nuo visų Amerikos lie
tuvių...”

Naujienos (gr. 24 d.): 
“delegatai buvo kone išim
tinai tik nuo komunistų or
ganizacijų — ‘darbininkų’ 
Susivienijimo ir ‘darbinin
kų’ Literatūros Draugijos— 
bei įvairių jų kuopų ir kuo
pelių... Suvažiavimo sąsta
tas turėjo tokią aiškią ko
munistišką spalvą, kad pa
tys jo lyderiai rado neprak
tiška skelbti, kokias drau
gijas atstovauja • delega
tai...”

Amerika (gr. 31 d.): “su- 
312 atstovų nuo 186 

Bet kas gi yra tos 
? Beveik be išim-

gė objektyviškai suvažiavi
mo darbus įvertinti. Tai, 
žinoma, pakenks ne suva
žiavimui ir jo nutarimams, 
bet suvažiavimo oponentam 
ir kritikams. Žmonės, ku
rie nepajėgia šaltai ir rim
tai apžvelgti tokį didelį į- 
vykį, kaip šis Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimas, yra 
labai prasti politikai. Jiems 
desperatiški šūkalojimai 
pavaduoja šaltus argumen
tus. Prasimanymais ir fik
cija jie stengiasi nustelbti 
politinę ir moralinę šio su
važiavimo reikšmę. Jie tiki
si iškraipymu faktų išmušti 
demokratinius lietuvius iš 
kelio ir paversti niekais vi
sus suvažiavimo darbus.

Pavyzdžiui, vienas jų re
porteris negražiai pamela-

V

Laučka, Bajoras, Grigai
tis, ‘Michelsonas ir Šimu
tis šaukia: “Ratavokite, 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavimas nutarė užvesti 
ofensyvą prieš visus neko
munistus!” Netikiu, kad ši
ta a p g a v y st ė padė
tų jiems išgelbėti jų faši-

donosios Armijos lietuvių 
pulkus, darbščiuosius lietu
vius Sovietų Sąjungos gilu
moje. Pasižadėjo jų visas 
kovas visais būdais remti, 
kad mūsų gimtinis kraštas 
būtų kuo greičiausia išlais
vintas. Suvažiavimas pasi- i - - - - - ~ - ~
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žadėjo skubintis su pagelba va]ia. Ne*_ ?ms dik. 
I nnni Kiia vLietuvai, kaip jinai bus iš
laisvinta : siųsti Lietuvos1 
žmonėms maisto, drapanų 

ir medikamentų ir padėti 
jiems atstatyti sugriautą 
kraštą. Suvažiavimas įpa- 
reigavo Demokratinių Lie
tuvių Tarybą suorganizuoti 
nacionalį komitetą su sky- i 
riais kolonijose teikimui 
Amerikos lietuvių pagelbos 
Lietuvos žmonėms. Suva
žiavimas išreiškė pilniausį 
pasitikėjimą Lietuvos, žmo-[ 
nėms, kad jie patys mokėsi

tuoti.
DEMOKR. VISUOMENĖS 

KOVA SU LIETUVIŠ
KUOJU FAŠIZMU

Žinoma, anti-demokrati- 
nio fronto vadams ir rašy
tojams nepatiko Demokra- 

itinių Lietuvių Suvažiavimo 
anti - fašistinė nuotaika. 
Todėl mums suprantama, 
kodėl jie tuo reikalu negali 
apsieiti faktų neiškraipę. 

[ Pavyzdžiui, Amerikoj Lau- 
čka gieda:

Faktas gi yra, kad suva
žiavimo paskutinėje sesijoj 
kalbėdamas A. Bimba aiš
kiai pasakė, kad bus “pra
dėtas ofensyvas ir atidary
tas antras frontas prieš 
lietuviškąjį fašizmą Ameri
koje.” Nei jis, nei kuris ki
tas delegatas niekur nesa
kė, kad kas nors kovos ar
ba ruošiasi kovoti prieš 
“nekomunistus lietuvius.” 
Patsai suvažiavimas milži
niškoje daugumoje susidėjo I 
iš nekomunistų.

Dalykas bus štai kame: 
Anti-demokratinės spaudos 
redaktoriai jaučiasi kaltais. 
Jie nėra maži vaikai, jie 
žino, kad jie šiandien o b- [---- , ---- u ------------ 
jektyviškai padeda fašiz- i 
mui. Visa jų anti-demokra-; 
tinė propaganda yra hitleri- ’ 
nė-fašistinė propaganda. 
Tos jų propagandos forma i 
yra aiškiai skolinta nuo Go- ( 
ebbelso propagandos biuro.

Todėl, žinoma, jiems ne
patinka bet kokios kalbos 
prieš lietuviškąjį fašizmą. 
Jie instinktyviai jaučiasi 
paliestais ir užgautais. Bet, 
aišku, vietoj sakyti, “bro- j 
liai, čia jau mums paskelb-1

Tai buvęs Bolivijos pre
zidentas, Enrique Peneran- 
da. Jo valdžią nuvertė mi- 
litarinė grupė ir Peneran- 
da turėjo pasitraukti. Sa
koma, kad naujoji vyriau-

Lietuviškus kryžiokus, 
matyt, erzina ir tas, kad 
Demokratinių Lietuvių Su
važiavimą kablegramomis 
sveikino Lietuvos partiza
nai, lietuviškieji Raudono
sios Armijos pulkai ir So
vietų Sąjungos gilumoj pa
sitraukę lietuviai poetai ir 
rašytojai. Gi jų Pittsburgho 
konferencija negavo nei 
vieno tokio pasveikinimo. 
Jie džiaugias tik tuomi, kad 
jų konferenciją pasveikino 
ir pagyrė pora reakcinių i 
politikierių, kurie yra anti- 
ruzveltiniai ir kenkia Ame
rikos karo pastangoms. 
Mums daug svarbiau pa
sveikinimas Lietuvos parti
zanų, kurie savo gyvybę 
aukoja kovai prieš fašizmą, 
negu visi laiminimai tokių 
izoliacininkų ir apyserių,

gruodžio mėnesio susirinki
me priminiau, kad reikėtų 
pradėti mokėtis duokles už 

metus atiduota spaudon. j 1944 metus, ir thojau buvo 
m-.- -------- 'draugiškas atsiliepimas.

: Kuopos pirmininkas Liuži
nas su žmona ir sekretorė 
Žukienė padarė pradžią — 

įpasimokėjo. Kūčių vakarie
nėj, 24 gruodžio, ir Andru
lio prakalbose, 26 gruodžio, 
pasimokėjo: Bagdonas, Be- 
kerienė, Grinius, Jasilioniai, 
V. Kaminskienė, Klimas, 

[Kireiliai, Mačiukai, Pagie- 
■ galai, Poška, Tvarijonai, 
į Vaicekauskai, V ežiai, žoly- 
nai ir /mitra su dukteri
mis. Tai jau gera pradžia. 
Galima spėti, kad ir kiti na-

Tai reiškia, kad pirmame 
naujų metų pusmetyje jau 
galėsime tą knygą skaityti. 
Jos vardas — “Lietuva Ug
nyje”, — tai reiškia, aiškes
nėmis spalvomis matysime 
verkiančią, trempiamą ir 
deginamą mūsų seną tėvi
škę Lietuvą šiame kare, ku
rį uždegė kultūros ir de
mokratijos griovėjai barba
rai naciai.

Dar smagesnę žinią cent
ras paskelbė — 'tai tūlų 
kuopų skubų pasimokėjimą 
narinių duoklių į Draugiją.
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Kovūnas leitenantas A. 
Andriukonis, apdovanotas 
už atsižymėjimus prieš 
nacius medaliumi: “Už 
Kovos Nuopelnus.” Jis 
yra lietuvis raudonarmie
tis.

ūkyje vaikų namai turi 3 
respublikoje, ir arklius, 2 karves, 35 krali- 
susipažinau su 

lietuviu vai- 
jų auklėjimu

į lietuviai kariai.
Taip pat domisi auklėti- .karą Vokietijai.” Kalbama 

Į niai lietuvių meno ansamb- [ apie Baltijos jūrą — ir čia 
| lio pasirodymais, tų pasiro- Į vienas po kito paklausiami

trintoji klasė. Iš viso moky- bombardavimai ir šaudy
kloje ' mokosi 219 mokinių, niai Palangos pionierių sto-

Jučinskaitė

auklėtojų vadovau- 
, prisidėjo nemaža ;

namų veikimą, nebuvo jo- i 
kių epideminių susirgimų,! 

Iš viso savo pagalbiniam ir šiaip bet kokių susirgi- i

.si labai gerai, sumaniai ir’dainą ir mokslą. .
greitai raportuoja apie ' Vasaros metu auklėtiniai 

; kambario auklętinio darbą, i daug dirbo laukuose ir sa- 
’ ' |vo pagalbiniam ūkyje, ir

apūrpinti, o tinkamą nau- darė sąmoningai drausmin-! 
dojimąsi jomis prižiūri auk-1 gi, 

Įlėtojos.

Antradienis, Sausio 4, 1944

S UŽ LIETUVOS LAISVĘ
*

vieti- vykl°je. 
(iš Sėd

- avv jnaitė (iš Kauno), Jane Ur- 
Jau! baite (iš Ariogalos), viena 

rugsėjo 1 d. intensy-!pro kitą, jau net neįsteng- 
darbas 
klasėse.

darbą

1 Jetuviškai
n i ai valdžios organai pave
dė atskirą mokyklą.
nuo
viai eina darbas pirmose i damos laikytis tvarkos, pa-1 
keturiose klasėse. Kitos sakoja, kaip vokiečių fašis-l 
klasės pradės darbą nuo tų lėktuvai 1941 
spalių 1 d. Dabar jų moki- lio 22 d. daužė 
niai padeda nuimti

j laukų javus ir daržoves
ii

1

'vokiškieji okupantai bus 
i sumušti ir Lietuva bus iš- 
| vaduota. N c p a p r a s t a i 
džiaugiasi vaikai, kai In- j 

' formbiuras praneša apie 
•lietuviškųjų Raudon. Armi
jos dalinių ar lietuvių parti- i 
zanų veiksmą. Kaip tik | 

i rugsėjo 11 d. buvo praneš- j 
j tos dvi žinutės apie tai,, 

mii Įnirti nndmifr .kaip lietuvių partizanai ko-,
P*iv rimsėio" 12*diena an 'V0Ja su voki«kais okupan- ; JL cl V. 1 IO 1 & UlCI let, et U i . T _ . n i ,

žiūrint vaikų namus, ligo- !pus- d. belan-1
|nių izoliatoriuje buvo 4' kaat auklėtinių kambaiius 
; mergaitės, iš jų trys tik 
;prieš kelias dienas atvyku
sios i vaikų namus ir kiek 

i^De i l)ers^ak^iusi°s> 0 ketvirta 
'šiaip lengvai susirgus. Rug- 
Isėjo 14 dieną ligonių izo- 

__ r m j e jau nebuvo 
| vieno auklėtinio.

Dėl kambariu švaros 
tvarkos tarp kambarių 

iventojų vyksta organizuo
tas lenktyniavimas ir yra 
i pereinamoji vėliava už šva- 

z kambarius 
Stoji vėliava puošė aštunto-i 
Isios klasės mergaičių kam-; 
barį. Ir ištikrųjų kambarys: 
savo tvarka traukė į save:! 
viskas švaru, viskas savo ■ 

s vietoje, stalai, sienos, prie
galviai papuošti gražiais 
pačių auklėtinių parengtais 

Turėdami tokias bazes ir darbeliais - siuviniais, mez- 
paskiriamojo maisto nor- giniais ir kt., sienos taip 

užima duimas> vaikų namai maitina pat gražiai papuoštos pa- ; 
isavo auklėtinius visiškai! veikslais ir 1.1. Kambario i 

ne-'seninūnė Vanda Rimkevi- i v . . .
mnkvklnq isivaržydami reiškia tuo sa- čiūtė iš Kauno, kuri iš visų|dymU aprašymų įtakoje dar mokiniai kalba apie Lietu- 

tinęs pedagogines moK^Kios....... da)ykų h. mokykloje nloko.'labiau pamilsta lietuvišką Vą, apie klastingą vokiečių

Kaip Gyvena Mokyklinis Lietu 
vių Jaunimas Udmurtijoje

G. ŽIUGŽDA
Rugsėjo mėn. pradžioje augino ir susivalė 50 veži- 

atsilankiau lietuviškuose mų šieno savo gyvuliams, 
vaikų namuose Debiosų 
miestelyje, Udmurtijos au
tonominėje 
smulkiai 
čia įkurdintų 
kų gyvenimu, 
bei mokymu.

Iš septynių 
vaikų namų Tarybų Sąjun
goje tai yra stambiausias ir biosuose. Bitininkystė tarpi 
dėl to būdingiausias viene
tas, ir šių vaikų gyvenimo 
paveikslai ryškiausiai at
spindi savimi evakuotų lie
tuvių vaikų gyvenimo sąly
gas, jų ekonominę ir kultū
rinę padėtį.

kus ir 3 avilius bičių.v

Ir reikiamus žemės plo 
tus pagalbiniam ūkiui, iri 
pievas šienui, ir gyvulius | 
vaikų namams davė vieti- i 
niai valdžios organai

udmurtu yra labai išplitus,!,.. • • 
o vaiku namuose bites įvei-i . J . *• . *■, sė, vietos gyventojų pade- į 
damas, didis Lietuvos biti- I 
ninkystės specialistas prof.
J. Kriščiūnas.

Be savo pagalbinio ūkio, 
vaikų namai maistui page-Apžiūrint 
rinti gauna nemaža įvairių į “ 
maistinių paskyrų iš vietos | 
kolektyvinių ūkių — už 
darbo dienas, kurias įdirbo 
vyresnieji auklėtiniai, pa
dėdami ūkiams atlikti įvai
rius darbus, ir šiaip įvairio- 

imis progomis.

Ekonominis Vaiky 
Aprūpinimas

Lietuviškuose vaikų 
muose Debiosuose šiuo 
tu yra sukoncentruoti
vaikai, berniukai ir mergai
tės. Šis skaičius dar augs,, 
kadangi čia suplanuota į- ' 
kardinti 280 evakuotų lietu
vių vaikų.

Vaikų namai u------ —, . .
gražius medinius trobesius, ’sav°, auklėtinius . . 
kuriuose seniau buvo vie- |£.eiaL V1S1 auklėtiniai

mokiniu bendrabučiai. Da
bar vietiniai mokiniai, nuo
širdžiai laikydamiesi stali
ninės tautų draugystės 
principo, vaišingai užleido 
šiuos namus lietuvių vai
kams, kuriuos hitlerinių 
plėšikų įsiveržimas į Lietu
vą privertė ieškoti prieglau
dos Tarybų Sąjungos gilu
moje.

Iš viso lietuvių vaikai čia 
yra paskirstyti 20 didelių 
kambarių. Viename iš tų Į 
pačių namų yra pionierių i 
kambarys ir kambarys su-1 
sirgusiems vaikams.

Visą materialinį vaikų' 
aprūpinimą — maistu pagal i 
tam tikras nustatytas nor- i 
mas, drabužiais, avalyne, 
teikia Udmurtijos vyriausy
bė. Vyriausybė nuolat rūpi-1 
naši vaikų gyvenimu ir ne- i 
kartą iš savo turimų fon- ! nuolat prižiūri bei kontro- ______________ , „
dų taip pat skiria papildo- puoja vaikų higienos, sani- padėti gerai mokytis, 
mų gaminių —drabužių bei ■ tarijos bej sveikatos reika- 
avalynes— vaikų būviui jus. Vaikų namų gydytoja 
pagerinti. Lygiai taip pat į ^aįp paį kasdien po 4 va- ! 
pagal Lietuvos vyriausybės handas dirba vaikų namuo-| 
kreipimąsi Rusijos- .TSSR;SC) tikrina auklėtinių svei- i ...

.kata ir 1.1. Kas 10-ta diena I P1 f?-?- 
visi vaikai eina į pirtį.

Nuolatinis švaros palai
kymas, budri vaikų sveika-; 
tos priežiūra ir visos tam ji Raudonosios Armijos lai- 
taikomos priemonės duoda rnėjimai ypač stiprina vaikų 
gerų vaisių. Per visą vaikų įsitikinimą, kad netrukus

m. birže- 
pionierių 

nuo Į stovyklą Palangoje, kaip 
> — jos matė žūstančius vaikus, 

savo pagalbiniame ūky- kaip pačios paspruko nuo 
• | je, ir kolektyviniuose ūkiuo- galvažudžių užpuolimo.

se. Su mokyklos direkto-; 
rium drg. Šalkausku ir|

■ mokslo dalies vedėja drg. į 
i Eidukaityte lankome pamo-j 
kas. 4 klasėje geografijos! 
pamoka. Mokytoja Emilija 
Ervydienė aiškina apie 
rybų Sąjungos sienas, 
kiniai atsidėję klauso,

ir besikalbant apie įvairias 
naujienas, 4-os klasės moki
nys Stasys Tamoliūnas (iš 
Raguvos) su džiaugsmu pa
pasakojo apie lietuvių par
tizanų darbus ir prasmingai 
pridėjo: “Ir aš norėčiau bū
ti su tais partizanais.”

Kai ateina naujas “Tary-' par, 
bu Lietuvos” numeris, tai j 
kiekvienas numerio straips
nis, kiekviena žinutė duoda 

i auklėtojoms daug medžia- 
igos auklėtinius tėvynės 
[meilės ugdyti. Vyresnieji 
I auklėtiniai kuone atminti- 
;nai moka papasakoti apie 
! Raudonosios Armijos lietu- 
įviškųjų dalinių žygius, apie 
[ pasižymėjusius didvyrius. 
iKiekvienas . žino, kaip ir ; noia pasakyti naujieną apie 
11^ i e le o 1^ i e c i ij s u n a. o a." I Irana. Gailius Taurinskas 
[voliūnas ir kiti pasižymėję Mažeikių) drąsiai-ra- 
Ilietuviai kariai. portuoja: “Iranas paskelbė

Apskritai geografijos są-! 
vokas mokiniai apima nei 
sausai, abstrakčiai, bet gy-Į 
vai surišdami jas su šių! 
dienų gyvenimo įvykiais,! 
su kova prieš vokiškuosius!

Mo. grobikus.
ste-l k^asčje lietuvių kai-: 
pa-! bos pamoką dėsto mokytoja' 

mėgimu aktualizuoja geo-!^a(^Ba Karpavičienė. _ Skai- 
i grafiniu vietovių reikšmę.! temas ir . nagrinėjamas 

i straipsnelis Gaisras. Is- ' 
ryškinama idėja pagalbos 
kitiems. Toji idėja aktuali-! 
zuojama šio tėvynės karo 
įvykių priminimu.

Čia- pat paskaitoma iš
trauka iš J. Marcinkevi
čiaus “Atkeršysiu” apie 
Vytauto Rutkausko žygį. 
Visų mokinių dėmesys įsi- ! 
tempęs. Visi susikaupę 
klausosi kiekvieno žodžio, 
o paskui patys gyvai pasa
koja ir aiškina ir kitus gir
dėtus ir skaitytus įvykius' 
iš kovų prieš vokiškuosius 
grobikus, prisimena pavyz
džius, kaip i 
Armijos kariai, 
padėdami vienas kitam, ]ia- 
darė didvyriškus žygius ir 
pavojingiausiose sąlygose, i

Taip ir tolygiai vyksta ir, 
kitos pamokos. Mokinių' 
mokymasis, įsigijimas ži
nių vyksta lygiagrečiai su

i Pvz. mokytoja aptaria ir 
odo žemėlapyje Baren-

Į co jūrą ir klausia, ką mo
kiniai jau žino apie Baren
co jūrą. Pakyla visa eilė 
ranku. Paklausta mokinė 
V. Stankevičiūtė (iš Mari
jampolės) žvaliai atsako: 
“Barenco jūroje mūsų lai
vai ir lėktuvai dažnai pas
kandina vokiečių laivus.” 
Pietuose parodomas Iranas 
ir tuoj daugelis mokinių

užpuolimą. Antanas Bud
rys (iš Šiaulių) gražiai pa
lygina hitlerininkus su 
kryžiuočiais. Ypač jautriai 

a r t imiausiems reaguoja tie mokiniai, ku- 
ir džiaugs-1 kolektyviniams ūkiams. Tas riuos

Higiena ir Sanitarija
Vaikų kambarių bei lovų! tv;lrką ir paklausta papasaU 

švarumą kasdien iš ryto ti- ■ koja apje sav0 įr savo įrau. j padedami 
krina komisija, i kurią įei-igjų rūpesčius i 
na atitinkama kambario |'mus> I darbas,
auklėtoja, medicinos sesuo . Individualūs h i g i e n os jamas 
11 1^ t. 1^ a m 1 j a 11 ii s a. i u m a s priemonėmis — muilu, dan- prie to, kad auklėtiniai, ku-' 

tų milteliais, šepetukais ir rių tarpe nemaža ir mies- | 
pažymiai skel-lpį. auklėtiniai pakankamai tiečių, pamėgo darbą, pasi-,

jausmo, pasiryžimo kovoti 
su tėvynės priešais ir ginti 

[ją nuo grobikų.
Mokykla aprūpinta geru 

i personalu: ir vadovybė ir 
mokytojai — visi su aukš
tuoju arba viduriniu peda
goginiu mokslu, daugumas 
jų turi didelį pedagoginį 
patyrimą, daugelio metų 
darbo stažą.

Su mokytojais padarėme 
14 valandų konferencijas— 

'pasitarimus įvairiais mo- 
■kymo, auklėjimo klausi
mais. Ypač su dideliu dė
mesiu buvo apsvarstyti lie- . 

i tuviu kalbos, lietuviu lite- 
Jratūros, Lietuvos istorijos 

dėstymo klausimai. Tų da- 
Raudo'nosios. LvM dėstymas sudaro mo- 

glaudžiai kytojams kiek didesnių 
i sunkumų, nes nėra pakan
kamai vadovėlių. Dėl to bu
vo visiškai suprantamas 
mokytojų troškimas naujai 

i atgaivinti ir išsiaiškinti vi- 
■ sus lituanistikos dalykų 
dėstymo klausimus, taip 
turinio, taip ir metodų at-
(Pabaiga kitam numery)

ir tvarka įvertinami ir į- 
vertinimo
biami atitinkamoje lentoje, 
iškabintoje valgykloje. Tuo 
būdu kasdien visą laiką visi 

i mato, kuris kambarys kaip 
j laikomas. Tatai turi ir auk
lėjamosios reikšmės, nes 
’verčia tuos auklėtojus ir 
| prižiūrėtojus, kurių kam
bario tvarka ir švara men
ka, susirūpinti ir pasitaisy
ti. Medicinos sesuo visa die- 

Iną yra vaikų namuose ir 
drauge su auklėtojomis

Auklėjimo Darbas
Vyriausias vaikų namų 

vadovybės ir auklėtojų už
davinys yra padėti tinka
mai susiformuoti auklėtinių 
pasaulėžiūrai, padėti išsi
aiškinti ir suprasti gyveni
mo įvykius, pasidaryti iš jų 
tinkamas išvadas, o taip pat

švietim. Liaudies komisaria
tas yra nemaža padėjęs ir 
tebepadeda iš savo fondų 
sustiprinti lietuvių vaikų 
'aprūpinimą avalyne ir dra
bužiais.

Vaikų maistui, be nusta
tytų normų, gaunamų iš 
Udmurtijos vyria visybės 
fondų, Debiosų vaikų namai 
turi ir kitų papildomų re
sursų, neįskaitomų į nor
mas. Pirmiausia vaikų na
mai turi ^avo pagelbinį ūkį, 
kurį patys vaikų namų tar
nautojai ir auklėtiniai apsi
dirba ir kurio derlius eina 
vaikų maistui sustiprinti. 
Šiemet tokiu būdu Debiosų 
vaikų namai turėjo užsisė
dę bei užsisodinę 3,5 ha. avi
žų, 3,5 ha. miežių, 1,5 va
sarinių kviečių, 5,5 ha. bul
vių, 4 ha. daržovių. Rugsėjo 
pradžioje jau didelė dalis 
javų buvo nuvalyta nuo 
laukų, o paskutinius avižų 
ruožus kirtę lietuvių jau
nuoliai, grįždami būreliu 
namo iš artimųjų laukų ža
vėjo udmurtus skambia lie
tuviška daina. Be to, per 
vasarą vaikų namai prisi-

Auklėjimo darbe didelis 
dėmesys kreipiamas į pa

triotizmo auklėjimą. Kas- 
jdien iš pat ryto auklėtojos 
....“v ir aiškina savo 

! auklėtiniams Tarybinio In- 
■ formacijų Biuro pranešimą 
i apie įvykius fronte.

Paskutinių mėnesių didie-

J kovos liniją pristatyti šilti pietūs. Paveiksle matome kul
kosvaidininkę Sergejevaitę ir Pfistelniką valgant neatsitrau

kus nuo savo ginklų.

<

AT

lįm

, išsiugdė visuomeniško 
! solidarumo jausmą. Pvz. 
i tiesiog įdomu ir malonu 
įžiūrėti, su kokiu atsidėjimu 
|ir meile aštuntos klasės mo
kinys Petras Dargis (iš Pa
nevėžio) prižiūri triušius, 
juos šeria ir tvarko ’ visą 
jų ūkį ir kaip su dideliu 
noru padeda jam kiti moki
niai, ypač, mažieji. Taip pat 
patys auklėtiniai prižiūri 
visus vaikų namų ūkio gy
vulius ir tai atlieka supras
dami to darbo reikšmę vi
sam kolektyvui. Mokinių 
drausmė, tvarkingumas, 
punktualumas, klusnumas 
vyresniesiems, pareigingu
mas įskiepijimas minties, 
kad kiekvienas, kas tinka
mai atlieka savo pareigą, 
tas padeda frontui, padeda 
vaduoti tėvynę iš vokiškųjų 
okupantų, —tai nuolatinio 
auklėtojų rūpesčio klausi
mai, tai tie nuostatai, ku
riuos auklėtojai stengiasi į- 
kvėpti į auklėtinių sielą, į 
jų sąmonę. Ir visas mokinių 
elgesys, jų reiškiamos min
tys bei jausmai rodo, kad 
auklėjamasis darbas čia 
duoda gerų vaisių.

Vaikų namų auklėjama
jam darbui gražiai ir rū
pestingai vadovauja direk
toriaus pavaduotoja mokslo 
reikalams Izabelė Laukai
tytė. Sėkmingai dirba auk
lėtojų darbą Eugenija Bal
sienė, Birutė Eidukaityte, 
Stefa Adomavičiūtė, Julija 
Valachienė ir kt.

Mokykla
Lietuviškųjų namų auk

lėtiniams mokyti čia pat, 
Debiosuose, įkurta lietu
viška vidurinė mokykla. 
Šiemet joje atidaryta aš-

mu gilaus tėvynės meilės



Ketvirtas Puslapis

i ar 80 porų pančia- 
baisiai ilgas, dide- 

■ lis darbas.
Mes norime, kad pašau-1 

lis būtų laisvas ir žmonijai 
‘laiminga, o lietuvių tauta! 
kad būtų lygi su visomis1 
kitomis tautomis. Štai siu 

(Pabaiga) Mes kreipiamės į Ameri- 1
as atstovas nito kos valstybės departmental Mūsų draugės nėra vien 

kad atšauktų pripažinimą! tik mezgėjos, jos yra ra- 
fašistiniams neva Lietuvos, mios darbo karž 
Latvijos ir ostijos atstu- šventėlės, jos tai 
va m s.

Delegatų Kalbos ir Diskusi-ITri'd 
1 11 i c a

jos Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavime

jūsųKomiteto sako: Nors 
kalbos ir nesuprantu, 
jaučiu jūsų dvasią, 
vienybę šiame kare 
fašizmą. Amerikiečių 
ta susideda iš daugelio 
įvairių tautybių, ir mes vi
si dabar bendrai kovojame, 
iki priešai bus priversti be-

mums

vienybės

latvi
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ji įsų

bendrąjį

dėti savo tautiečiams

kiečius

neva

Jie 
tarp

Smetonas ir pana: 
tiktai kelia vaidi 
mūsų tautiečių ir 
karinėms Jungtini! 
jų pastangoms tiek čia na
mie, tiek tarptautiniu mas
tu.

suEstams ta 
vie n v bes ;
vadinamais 
džios “atstovais.“ Demo
kratiniai Amerikos estai

Lietuvoje būtų tokia val
džia, kokią jos žmonės pa- 
siren ka.

kai kalba): As kreipiuosi 
daugiau į tuos jaunuolius, 
kuriem Amm'ika yra gim
tasis kraštas, tėvynė. Aug-

prantam

žemės
Lietuvos augo

ir pasirinkę sau valužių. 
Amerikos vvriausybė todėl i 
turėtų uždaryti tų fašistų’ 
atstovybes, kurios tėra tik1 
bjaurios propagandos liz
dai prieš mūsų talkininką,

hormao” — aš išjudinu,.a 
sukeliu veiksmą: hormoną^ 
— išjudintojai.

Bradėjus duoti tokių ly
tinių hormonų, kad ir die- 
thylstilbestrol tablečių pja- 

Ividale, po 1 miligramą arįa 
!ir daugiau kas diena, jau 
j už savaitės, kitos pasidaro 
i žymė geresnėn pusėn. O už 
■ keleto mėnesių odos sugar- 
Igažėjimas visai pasitaiso. 
'Birmiau buvo manyta, kad 

' odos įdegimų, techniškai jtokia liSa
(sex ; vadinamų hypoestrogenic! \ss®mln]°’. fet, , >npa±^ 

jųjų, vidujine i keratodermatitis. Del lyti-i,a a1’ !d al nlul
i turi nių hormonų stokos, oda kų menkumas.

j. Jos |pasidaro sausa, plona, be Dr. J. J. Kaskaaucius. 
tuvus, kiek tik priešai ture- netik kad nustato ir kent- ižvilgumo, o ant delnų ir Įė
jo Rabaul srityje, New moliuoja lytinį gyvenimą, jtenų oda stačiai sugargažė-j 
įBritain saloje. bet turi įtakos ir į žmogausIjusi, kaip šikšna. Lūžta,;

į jo odos būklę, trūksta, kieta, sausa, pučke-1 . . w t • • _ « a « a ai

nebus leidžiama karams 
pasikartoti.

Taip, šis karas tai ne 
vien ginklų karas. Iš esmės 
jis yra idėjų karas, skinas 
kelią Į naująjį pasaulį.

Reporteris.

DARBININKŲ SVEIKATA
IsUGARGAžeJUSI ODA—| eiliniam medicinos prakti- * 

'labai atsparių odos įdegi- i 
|mų. Nei mostys, nei tepa-j 
i lai, nei vilgymai, nei nusta-; 
tyta dieta, vitaminų gausa 
neįveikia pašiurusios odos i

1 SILPNI LYTINIAI 
HORMONAI

i Vidujinės arba endokri- 
i nes liaukos — vyriausios 
' kūno ir visos asmenybės 
! nustatytojos. Tos liaukos 
■veikia sutartingai susiju- ir gana.
jsios tarp savęs. Vienai ku- ! Žurnalas“Archives of I)er-j 
!riai liaukai apsilpus, ir ki- inatology and Syphilology” j 
tos išeina iš vagos, kol iš'paduoda visą seriją tipingų | 

. lengvo susitvarko.
mes miega-‘ ^ailĖ Guineja. — Ameri-! Lytinės liaukos 
kiti meldžia- ir Austl>alijos lakūnai glands) ir

• i Tai j u po iper Pintines dvi savaites i sunka (sex hormone) 
ilsis h" maTd7 Jos man la- sunaikino visus japonų lėk-:plačią_ veikimo dirvą, 
bai brangios. Žinokite, jog A 
lietuviai raudonarmiečiai I 
prispaus tuos jūsų mezgi-į 
nius prie širdies.

Janauskas (Kanados Lie-

me, ilsimės,

sužeistie

J Talkininkai 100 ProcJ 
Sunaikino Japonę 
Lėktuvus Rabaule

(Čia buvo perskaityta ir 
vienbalsiai priimta bendro
ji lietuvių, 
delegatų rezoliucija, reika-: pirmininkas) : 
laujanti valstybės depart-i atvežėme visų 
mento panaikint Lietuvos,: linkėjimus, kad su dešimte- 
Latvijos ir Estijos fašistų 
neva atstovybes Jungtinėse

Oro kautynėse taikiniu- i išvaizdą, į
kai septynis kartus dau- net į jo protinius gabumus. | liais paėjusi. Ir jokia prie-l 
giau nušovė japonų lėktu- Šiam kartui truputį apie ■ monė nugydyt neįveikia, 

kaip tik lytiniai hormonai.
su i Dažniausia tokią odą

latviu ir estui tuviu Nacionalio Komiteto . . . v , . . . ,
Mes jums'V^’v?le^u JaPonai —-ameri- odą, ryšy su lytiniais hor 
kanadiečiu aus^ra^ lėktuvų, .jnonais. Bendrai imant, su i Dažniausia tokią

- ■ ^Bet japonai vieton sunaiki- oda yrą šitai]). Jei lytiniai .gauna tūlos moterys po gy-1 
n anių sav o lektuv u kas kar-i organai gerai veikia ir ga- 'veninio pakaitai, bet esti i 

Įmina pakankamai lytinių nuotikių, kad ir jauna mo- 
išjudintojų (hormonų), tai teris turi tą įkirų odos įde-' 

lodą esti sveika, žvilgi, tęsli 
ir minkšta. Jauno žmogaus 
oda esti net ir perdaug žvil- 

jgi ir riebi — ryšy su dide
liu lytiniu veiklumu, 
bulai, pagyvenusio žmogaus 

Nauj. Guineja.— Mūšiuo-Įoda esti pasausėlė, opi, nu- 
įse dėl Gloucester lėktuvų!blukusi: ženklas lytinių 
[aikščių atėmimo amerikie- 
Į čiai užmušė daugiau kaip 
750 japonų.

1 B r A X -W T A d-ii lietuviškas n: I (LAKSVA I TRAKTYRIUS ‘ J’

/?/'. Palcvicius (žymus 
Detroito lietuvių veikėjas,

trumpai pasveikinti 
žiavimą, tarė) :

Šis masinis mūsų 
žiavimas yra stipriausias 
atsakymas lietuviams fa
šistams, kurie Bittsburghe 
pasigyrė, būk atstovaują 
95 procentus lietuvių ame
rikiečių. Tie ponai neatsto
vauja nei vieno nuošimšio 
Amerikos lietuviu.

Čia susirinko Amerikos! 
lietuvių inteligentai, dorie
ji biznieriai ir darbininkų 
organizacijų atstovai. Visi1 
jie stoja už Lietuvos laisvę, 
drauge su lietuviais Raudo-1 
nosies Armijos kovūnais. O 
anie elementai, kt

Bittsburghe,

suva-

suva-.

susi
rinko Bittsburghe, neatsto
vauja jokios lietuvių visuo
menės.

O lietuvių ateivių tę prie 
i Amerikoje turi bijome

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

riopomis pasekmėmis pra- , . .I ' , . 1 . ta atsiuntė vis nauju,vestumėte savo tarimus ir v J
rezoliucijas gyveni m an. B o 
šio suvažiavimo ir mes su 
padvigubinta energija 
dirbsime, kad Lietuva grei
čiau būtu išlaisvinta. Jūs 
pramynėte mums jaunes-! 
niems takus, ir tuomi aš 
juo labiau džiaugiuosi.

Čia dvasioje dalyvauja 
su jumis ir lietuviai rau
donarmiečiai, ir Lietuvos 
partizanai kovotojai ir lie
tuvių visuomenininkai. Jie 
taip dirba ir kovoja, kad 
pačią savo gyvybę atiduo- 

z s mums, 
kanadic- 

mes taip j 
kad jiems gėdos 

Tuomet!
mes ir jie,1 

laimėjome; 
Lietuvos;

Amerikiečiai, tarp kitko

na su jo nuodingų dujų 
fabrikais pietiniai-vakari-

Įnėje Vokietijoje. At-

gimą, jei jos kiaušidės per-1 
mažai tegamina moteriškų1 
lytinių išjudintojų. Žodis ! 
hormone graikų kalbos, pa
eina nuo veiksmažodžio

grupių ir pavieniu.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei 
kalui 
padidinu tokio 

r dydžio, kokio pa- 
• geidaujama. Tai

pogi atmaliąvoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-G191

padarau 
paveiks- 
krająvus 
su amę- 

“pl
ėšant ir

lėktuvų i blukusi: ženklą
hormonu stokos.

Netik kad dermatologui
|Lietuvių Kuro Kompanija^

da. Jie pavyzd; 
amerikiečiams ir 
čiams.
dirbsime,
nepadarysime, 
džiaugsimės ir 
kad greičiau 
gražiąją taiką 
žmonėms. i g 

suvažiavi-' g 
Jie parduotų Lietu-j mą sveikina didžioji Chica-;

Čia turėjome geriausią' 
Amerikos lietuvių suvažia-j

lokiu ponelių, ra- 
Chicagos Tribune. 
“Lietuviai* pripra-

kalus. < 
jaunuoliai Amerikoje turi 
tėmvti budininką laikrodį, 
kad paspėtų darban i fabri
ką. Mes čia iš mažens esa
me demokratinės Amerikos 
piliečiai.

Anapus vandenynū sovie
tiniai jaunuoliai žygiuoja 
pirmyn. Brieš juos dreba 
Rumunijos, Lietuvos ir ki
tų kraštų fašistai. Bet jau-' greičiau galą gaus 
nieji Sovietų kovūnai yra i 
įkvėpimas mums ir 95- 
kiems nuošimčiams pasau
lio gyventojų abelnai. Mes 
esame priešingi bet kokiai 
grupei, kuri bando ardyt 
tautinę mūsų vienybę kaipo 
amerikiečių, kaip kad daro 
purvinieji fašistiniai lietu
vių politikieriai ir despera-, 
cijon įkritę reakcininkai, i 
Ateis laikas, kad jie turės perstatytos 
labai gailėtis už tokią sayo mezgėjos ir padalinta jon#š 
veiklą.

Mes turime informuot ir pareiškimą su atsišauki- 
Amerikos lietuvių publiką imu stengtis taip šį karą 
apie

lietuviai 
lietuviai

O i a
te

į (VALGYKLA IR ALINE)
į Didelis pasirinkimas visokių
‘ Vynų ir Degtines
; Kasdien Turime
į KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

; Juozas Zeidat
f-. Savininkas
į 411 Grand St. Brooklyn |j| fJ

Graborius-Undertakcr :N.
Laidotuvių Direktorius |
Išbalsamuoja ir laidoja ant a

visokių kapinių. S
VELTUI ŠERMENINĖ |

(KOPLYČIA) g
Parsamdo automobilius ir ka- S

5' & rietas vcselijom, krikštynom 
» ir kitkam.

g J 231 BEDFORD AVENUE |
BROOKLYN |

Telephone: EVergreen 8-9770 $

Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

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

3; TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.

IMATEUŠAS SIMON AVILIUS
® GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

M Vietos ir impor
ts’ tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu
M bravorų alus ir 
S ėlius. Kada būsite 

Brooklyne, užeiki- 
te susipanžinti.

SBS

Distinctive Style and Unexcelled Value in

ko per paskutinius 25 me-j 
tus. Čia išrinkome sudėtinį 
komitetą iš visokiu darbi
ninkų organizacijų. Komi
tete turime atstovus ir iš 
įvairių profesijų. Jo atsto
vybė padengia visus lietu
viu amerikiečių gyveninio 
darbus ir užsiėmimus.

DIAMOND ENSEMBLES
dirst in her heart- dirst in Quality

me

garbės ženkleliai. Ji padarė

mūsų c

aiškint

vi- 
pa-

jaunoji karta, ateiviai 
Lietuvos ir čiagimiai ame
rikiečiai, lietuvių sūnūs 
dukterys.

nusistatymą. | laimėti, kad daugiau nerei- 
mes turime' ketų motinoms liet ašaras, 

skirtumus

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

į 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo IIcwcs St. cleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žinro, 

kad visados bus patenkinti. (

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EV. 4-8698

m w

jiems
tarp senosios, carinės Rusi
jos ir naujosios santvarkos, 
Sovietų Sąjungos. Kur se
naisiais laikais buvo tam
sa, išnaudojimas ir prie

raudonarmiečiai, 
rašytojai, menininkai ir ki
ti lietuvių kultūrininkai.

Hitleris yra pasimojęs 
išnaikint lietuvių tautą, ir 
fašistiniai lietuvių politi
kieriai talkauja jam tame 
darbe. Bet pats Hitleris

mokratiniai šio suvažiavi
mo veikimo būdai-metodos.

Bittsburgho suvažiavi- 
buvo tik fašistuojau

GREEN STAR BAR & GRILL |
Lietuviškas Kabaretas

negu iš
naikins lietuvių tautą!

Sugrįžę iš šio suvažiavi
mo, skleiskime jo tarimus 
ir. aiškinkime žmonėms jo O
pravestą liniją, kad per mas 
vienus metus nuo šiol ne-jčių socialistų, merdėjančių 
liktų nei vieno Hitlerio i tautininkų - sandariečių L 
agento tarp Amerikos lie
tuvių !

(Iždininkei K. Betrikie- 
nei vadovaujant, čia buvo 

čampioniškos

siunčijrfit savo sūnus į karo 
lauką.)

Daktare J. BaltrušaitieĄ 
tie (pirmininko perstatyta 
kaip, turbūt, seniausia 
Amerikos lietuvių veikėja) 

spauda, ten šiandien visiem Įsako: 
atdaros mokyklos ir darbi-Į Nežiūrint asmeninio nuo- 
ninkų labui pertvarkytas!vargiu, čia man taip malo- 
gyvenimas. i nu, matant šias darbščią-

Mes čia visi, lietuviai šio|sias moteris ir jų pagerbi- 
suvažiavimo delegatai ir1— 
broliški latvių ir estų dele
gatai, pilnai sutinkame su 
Maskvos, Cairo ir Tehera
no konferencijų tariniais— 
laimėti besąlyginę pergalę 
ir užtikrinti saugumą 
soms taiką mylinčioms 
šaulio tautoms.

mą. Tatai man duoda kokį 
tai šventadieniškos iškilmės 
jausmą. Tarp visų smagių 
dalykų, ką aš čia patyriau, 
aš labai branginu šių mote
rų pasišventimą mezginių 
darbui, pašildyti vaikams 
ir kovūnams. Atsiminkite, 
ką reiškia numegsti šimtą

ir 
klerikalų nelaimingas pasi
šokimas. Tai elementai, ku
rie tik jieško priemonių 
žmonėms burnas uždaryti, 
o kada kitaip jie nepajėgia 
užčiaupt žmonėms lūpų, tai 
užgieda “Lietuva, tėvynė 
mūsų” ir sako: “Kurie už 
Lietuvos laisvę, tai tylėki
te;” arba šūkauja bėgan
tiems iš svetainės žmo
nėms: “Ei, palaukite! Štai 
gavome labai svarbią, grei
tą žinią iš Afrikos—mies
tas paimtas!” Visas jų 
“seimas” tai vienas pirmi
ninkas. Ir po savo pitts- 
burghinio seimo jie nesu
rengė nei vieno masinio mi
tingo ar net mitingėlio.

Šiame gi mūsų suvažia
vime—mes naujojo pasau
lio eilė. O ir Pietų Afrikos 
premjeras Smuts andai pa
reiškė laikraštininkams, 
kad senasis pasaulis žlun
ga ir- faktinai jau palaido
tas. Stebėkime, kas Sovietų 
Rusijoj dedasi, kaip Toli
mieji Rytai atbunda. Gema 
naujas pasaulis,

No. 08d. lady 
Crosby. Matched 

> lovely modern 
'V. rings- o.f ;-,i4 K 

. gold. Lovely 
diahiOųd.".

Both for ' ii

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings /or
i $£C°o

No. '100, . Latlfy-’.j 
Crosby. <TJnit|ue \ 
in style; excep
tional in quality, 
This lovely pair 
(if rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia
mond.

Both for •

’85"

N>‘>. 'I2O Lady ■■ Both for 
Crosby. Idcoucal

glęsigtų M K gold $1 Aft oo
•z nous V. ith S'plen- .■ I II I .■

' diamond. , .All "Lady Crosby” Ensembles 
in Asraeiiee Presentation Eox

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži raųkpinigiai prilaikys jums daiktų.

ROBERT UPTON, Jeweler
701 Qrand St. Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS

! CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 l’oplar 4110
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Sovietai Galingai 
Šluoja Nacius

(Tęsinys iš 1-mo psl.) 
arčiau kaip 45 mylios nuo 
Latvijos sienos.

Grūdami atgal, hitleri
ninkai Ukrainos fronte pa
lieka milžiniškus daugius 
savo pabūklų; ir ilgėja eilės 
nelaisvėn varomų nacių.

Per dieną sovietiniai ko- 
vūnai vien Ukrainos fronte, 
200 mylių ilgio ruožte, už
mušė daugiau kaip 4,000 
vokiečių ir atvadavo virš 
150 gyvenamųjų vietovių, 
tame skaičiuje eilę svarbių 
miestų - miestelių ir gele
žinkelio stočių.

Vien generolo Vatutino 
raudonarmiečiai per 10 die
nų atėmė iš hitlerininkų 
apie 2,000 gyvenamųjų vie
tovių.

LINKUI LATVIJOS
Į šiaurius ir šiaurvaka

rius nuo Nevelio sovietiniai 
kovūnai atėmė iš vokiečių 
Lachny, Bugajevką ir dar 
ketvertą destėkų miestelių 
ir kt. gyvenamųjų punktų.

Ukrainoje raudonarmie
čiai atakariavo Žitomiro 
gubernijos apskričių mies
tus Marchlevską ir Troja- 
novą, taipgi Drovianoj 
Post, Pojaski ir keturias ki
tas geležinkelio stotis ir dar 
apie 150 vietovių.

Saus. 1 d. visuose
tuose buvo sunaikinta 
iš veikimo išmušta 85 
kiečių tankai.

Nevelio srityje per 
dienas tapo nušluotas 
sas pulkas vokiečių.

DIDŽIAUSI SMŪGIAI
Į vakarus nuo žitomiro 

ir Korostenio raudonar
miečiai per dieną užmušė 
daugiau kaip 4,000 priešų, 
sunaikino 68 jų tankus ir 
daugius kitų didžiųjų pa
būklų ir pagrobė 14 sveikų 
tankų, 12 šarvuotų automo
bilių, 60 kanuolių, virš 200 
kulkosvaidžių, 580 trokų, 
apie 400 geležinkelio vago
nų, keturis traukinius ir su
ėmė daug hitlerininkų.

Toliau į pietus Sovietai 
tiesioginiai grūmoja naciam 
Berdičeve, penkių geležin
kelių mazge, kuris jau dau
giau kaip dviem pusėm ap
suptas. Raudonarmiečiai 
taip pat gręsia greitu pavo
jum vokiečiams Vinnicoj ir 
Žmerinkoj, kituose geležin
kelių mazguose, linkui Ru
munijos.

fron-
bei

vo-

tris 
išti-

Detroit© Žinios

Kors oras pusėtinai t 
vieta nebuvo šildoma, bet1°i darbas vistiek nesustojo.
Kelios draugės susirenkam, 

dirbti.
Gana daug draugių ateidavo1 

;į pagelbą, bet šalčiui užėjus ir' 
šventėm artinantis draugių 

i skaitlius sumažėjo, o drabužių 
daug privežė ir taisymo yra 
daug, tai tokiam mažam skait
liui darbininkių yra sunku vis-

, ką sutvarkyti.
Taigi, draugės, p ra lei d tįsios 

žiemos šventes, stokite atgal 
prie to taip svarbaus darbo. 
Bet nepamirškite, kad ir mez- 

■ gimti esam užsiėmusios, tai ka
tros galite pasiimkite mėgsti 
svederių, pan’čiakų arba šalikų.

. Vilnos yra duodamos veltui iš 
R. W. R., taipgi pasistengkime 
tą viską atlikti greičiau.

Drabužių jau 
pripakavtisios ir

Drabužių Rinkimas Lina įsako, nors išvartojus gesoliną 
Pirmyn. jis pats turi dabar busti į dar

bą važiuoti.
Sykiu ačiū ir draugam Lit

vinam ir draugei Jurkevičienei 
ir jos sūnui Juozui tiž surinki
mą ir atvežimą drabužių į sto-j 
U

Atsikreipiame j visus drau
gus ir drauges, kurie patys ga

lite, tai atvežkite ketvergais į 
'stotį, 1318 Cass Avė., tarp 10 
į vai. ryto iki 4 vai. po pietų; 
: arba duokite žinoti komitetui; 
i Andrtilienei, Jurkevičienei 
I Kraptavičienei ir Dantienei.

O moterys bendradarbės esa- 
: te kviečiamos atgal prie darbo, 
nes dabar nuo šalčio nereikės i 
bedrebėti, nes apšildymas yra 
įtaisytas ir vanduo įvestas.

Už jūsų patarnavimo darbą, 
j kas bus išdirbęs 144 vai., gau- 
i site puikų garbės ženklelį iš!

turim daug!
gal trum*pu'

Minersville, Pa. MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas Puslapis
“ *** 1 .   '/""J ...... '-ypl

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

giau
mėm

šiuo

I R. W. R.
Su 1911 metais su daugiau; 

j j energijos ir pasišventimo visos' 
ir visi stokime į darbą!

Z. Dantienė.darbininkių, kad spėtu- 
atvežtus sutaisyti.

tarpu drabužių davė 
ir draugai: Maskelie-

nė, Garelienė, Butkienė, Klima
vičienė, Kerui ienė, Revetskie- 
nė, Stakvilas, Malinauskas, ži-

siems davėjams.

linskas, J. Paliukaitis, G egu-
žinskienė, M. Podolskis, Mr. ir
Mrs. Seivinskas, ir K. Tamo-
šiūnas davė labai daug 
rų drabužių.

ir ge-

Aciu K. Tamošiūnui ir vi-

eno vardo pastaruo- 
nepaminėjom, tai ne

rašau draugų,

nebuvo

duo-1

Norwood. Mas«
D. M. Šolomsko Prakal
bos Puikiai Pavyko

Norwoodo lietuviai sveikino 
Demokratinį Lietuvių Suvažia
vimą su gausia auka.

Gruodžio 12 d. Lietuvių sve
tainėje, įvyko prakalbos su 
dainų ir muzikos programa, 
šį parengimą rengė: Mass. 
Lietuvių Komitetas. Programą

Apie Žuvusius Čiudinį ir 
Lapinską

dieną užgriuvo 
Karolio Armi- 

du darbininkus 
63 metu am-

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
DAUGEMENINIUI VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ

PUIKI PROGA
KREIPKITfiS Į MR. H. KALTMAN

D. KALTMAN & CO.
126 WEBSTER AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

(7-44)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
NPVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, 
1NDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
16 karinių darbų neiiriiinumi

MERGINOS - MOTERYS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

IR BENDRAM FABRIKO
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
48 IR 54 VALANDŲ SAVAITĖ 

PROGOS BONŲ GAVIMUI 
Linksmos darbo sąlygos.

Užkandžių patogumai darbininkėms.
HENRY HEIDE, INC.

HUDSON IR VANDAM STS., N. Y.
Employment Dept., 84-90 Vandam St., 

7th Ave. subve iki Houston St. 
8th Ave. subve iki Spring St.

Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavitno 
pareiškimą.

(6)

i 

■

savo zi- 
būdamas 
ir veikė 
Ir su jo

ALDLD 2-ro Apskri 
čio Konferencija

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 WEST 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

REIKIA MERGINŲ
PRADINIŲ

48 VALANDOS $27.30
kariniame 

subvėm.

re-i 
jis. 
ki-

i im tiek

mos.

ne- 
tu-

Draugai, mes dirbame ir; 
jūsų pagelbos meldžiame, nes 
mes visi tam vienam tikslui į 
norime patarnauti, tai yra So-i

Dar syki prašome .jūsų, duo
kite datigiau drabužių atlioka- 
mų ir parinkite pas kaimynus 
ir pažįstamus, o mes s 
mūs paimti ir sutaisyti.

Taliu didį padėkos 
draugui Ginaitienei už 
vimą ir sutaisymą tų dr;

draugui Ginaičiui 
tų pundelių i stoti.

‘ Yra 
ir pristatymo d<
draugė V. Smalstienė

žodi

parsiveža, o 
už atvežimą

apsiėmus tą surinkimo 
atlikti

pė, vadovybėj W. Petriko. 
Taipgi Akordion solo griežė 
Richard Barris.

Draugas D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, pasakė puikią kal
bą iš karo eigos iš svarbiųjų 
konferencijų Amerikos, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos žymių- 

j jų vadų. Taipgi kalbėjo apie 
Amerikos lietuvių priedermes 
linl< Lietuvos. Gražiai k riti k a- 
\ o klerikalų - socialistų - san- 
dariečių užmačias Lietuvai nu
skirti valdžios formą ir valdo
vus. Taipgi nurodė, kad de- 

nusistatymo Ame- 
yra tikslas pa- 

lietuviams Sovietų Są- 
ir kaip bus išlaisvinta 

iš po hitlerizmo, tai

Taipgi 
mokratinio 
rikos lietuvių 
frclbėti 
jungoj 
’ ietuva 
atsibūdavote Lietuvių pagalbai 
jau dabar Amerikos pažangio
ji lietuvių visuomene 
aukavus apie 50,000 ir 
te įvairių reikmenų.

Po draugo šolomsko 
buvo renkamos aukos 
kinti Demokratinio 
Suvažiavimo, kuris 
18-19 dd. gruodžio, Brooklyn,

yra su
pasi u n-

kalbos 
pasve i- 

Lietuvių 
atsibuvo

Lengvas fabriko darbas 
fabrike. Patogu visom

Kreipkitės visą savaitę
10 A. M. iki 4 P .M.

Publix Metai Products, Ine
100 — 6TH AVĖ.

VIDURAMŽIAI
Lengvas Pasiuntinių Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ, PRISIDEDA 
VIRŠLAIKIAI

NORMAN-DOHM-O’FLAHERTY CO.,
228 EAST 45TH ST., 11-TOS LUBOS.

.Atsakomingi ALDLD 2-ro i 
Apskričio kuopų nariai įsitė-1 
mykite, jog Antro Apskričio l 
metinė .konferencija įvyks jau 
už poros savaičių, sekmadienį, 
sausio 16 d., 1944, Laisvės na- !.vi me, Brooklyne. Nors yra laiš
kai išsiuntinėti konferencijos I 
šaukimo reikalu, tačiau gali 
tūluose atsitikimuose taip įvyk
ti, kad laiškas nepasiektų atsa- ■ 
komingo .kuopos nario, kaip at
sitiko su Bloomfield, N. J., 
kuopa, iš kur laiškas sugrįžo, 
nepasiekęs reikalingo žmogaus. 
Idant išvengus nesusipratimų, 
kas gali reikšti neišrinkimą de
legatų į konferenciją, todėl at- . 
sakomingesnių .kuopų narių ir j 
yra atyda atkreipiama į šį 
svarbų reikalą.

Kadangi laiko iki konferen- ! 
cijos dar yra, tai jei kurios I 
kuopos dar neišrinko delegatų 
į Apskričio konferenciją, 
dabar pasistengia tą atlikti.

ALDLD 2-ro Apskr. . 
Komitetai.

VYRAS APVALYMO DARBUI. TURI BOTI 
ŠVARUS IR BLAIVUS—NORINTIS DIRBTI 
SUNKIAI. $40.40 UŽ 45 VALANDŲ SAVAI
TĘ. KREIPKITĖS TARP 11 A.M. IR 4 P.M.

ROOM 214, 63 PARK ROW, N. Y.

(3)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAI) GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

BONAI—AMOKAMOS VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Lapkričio 9 
primityviškose 
no kasyklose 
Vincą Čiudinį,
žiaus ir Antaną Lapinską, apie 
45 metų.

Vincas čiudinis buvo nariu 
darbininkiškų organizacijų, 
veikė Komunistų Partijoj, ėjo 
Literatūros Draugijos 14 kuo
pos sekretoriaus pareigas. Ve
lionį pažinau per 31 metus ir 
jis visada ir nuoširdžiai atlik
davo savo sąmoningo darbinin
ko pareigas, būdavo, dirba, 
veikia ir skaito knygas, laik
raščius, kad pakėlus 
nojimą. Jaunesnis 
prigulėjo prie choro 
teatrališkoj srityj.
mirčia progresyvis lietuvių ju
dėjimas neteko nuoširdaus ir 
atsidavusio draugo.

Antanas Lapinskas buvo 
Ilginis žmogus, tikintis, bet 
niekam ant kelio nestovėjo,
tų jausmus neužgaudavo, buvo; 
rimtas ir draugingas. Jis pali
ko nuliūdime žmoną Magdale
ną. Iš Lietuvos paėjo iš Dar-j 

j sūniškių, Vilnijos.
Ir štai jie buvo abu skirtin- 

i gų Įsitikinimų ir skirtingai 
; žiūrėjo į pasaulį, bet abu vie- 
j noj vietoj sunkiai dirbo, kad 
lužsidirbus pragyvenimą ir abu 
| lygiai nelaimė patiko, šį jų pa- 
žvalgų skirtumą primenu tik 
todėl, kad kada nelaimė pa-į 
tinka laisvai nusistačiusį žmo-l 
gų, tai tūli sako: “Jį Dievas! 
nubaudė,” dabar, kaip mato
me, Dievas savo atsinešime bu
vo lygus linkui jų abiejų liki
mo. •

Antanas Lapinskas buvo iš-; 
j imtas iš po žemės po 31 die
nos ir palaidotas tik graborio; 
ir keleto asmenų, čiudinis bu-1 
vo išimtas po 35 dienų ir taip 
pat palaidotas. Ir Antanui 
Lapinskui nebuvo suteiktas net 
paskutinis bažnyčios patarna-i 

i vimas. Lai jiems abiem būna 
lengva žemele, o jų giminėms 
ir draugams bei draugėms, už
uojauta !

Vincas čiudinis paėjo iš Lie
tuvos iš Mai'ijampolio apskri-' 
čio, Šilavoto parapijos. 1905 
metų sukilime prieš carizmą 
jis veikė su kitais kovotojais. 
Po to atvyko į Jungtines Vals
tijas, į Liet. Socialistų Sąjungą 
įstojo 1912 metais ir aktyviai 
veikė. Kaip žinyme, vėliau re
voliucinis judėjimas persiorga-! 
nizavo į komunistinį, kurį; 
Taimerio reakcija nustūmė į 
požemį, kartu su komunistais' 
veikė slaptai ir Vincas 
vo pareigas nuoširdžiai

Kada susiorganizavo 
tų tvarka Rusijoj, kai 
liaudis apsigynė nuo užsienio 
imperialistų ir kontr-revoliuci- 
jos užpuolimų, tai naujai sta-l 
tybai buvo reikalingi kvalifi
kuoti darbininkai. Sovietų ša
lyj jų buvo stoka. Vincas Čiu
dinis išvyko į Kuzbaso ang
lies kasyklas Sovietų Sąjungoj 
ir ten pagal kontraktą išdirbo 
du metus. Kontraktui pasibai
gus, jis grįžo į Ameriltą ir 
daug naujo papasakojo apie 
darbo žmonių valstybę. Grį
žęs vėl dirbo su klasiniai są
moningais darbininkais iki pat 
savo mirties, kad kada nors 
ir mūsų šalyj darbo žmones 
galėtų būti šeimininkais savo 
šalies.

, Paskutiniais laikais jis dir
bo K. Armino primityviškose 
kasyklose, kurios įtaisytos se
nose kasyklose, kur jie išimdi- 
nėjo anglį, likusį tarpe pilio
rių. Darbas labai sunkus ir pa
vojingas. Velionis susitaupė iš 
tų menkų įplaukų ir po jo 
mirčiai buvo surasta jo lovoj 
virš pora šimtų dolerių, ko už
teko palaidojimui jo palaikų ir 
šeimininkė Ona Marčaitienė su 
A. Arbačauskiene dar paruo
šė artimiems pietus.

Velionis Čiudinis buvo pa
vienis ir neturėjo giminių, tai 
priklauso padėka drg. Marčai- 
tienei, kuri rūpinosi jo laido
tuvėmis. Kadangi buvo laido
jamas mažu.hūrelio, tai ant

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

nams ir ponioms pasakyti 
Jūs to nesulauksite !

VYRAI — KARINIS 
DARBAS

PROGOS PAKILIMUI
IR VIRŠLAIKIAI

PATYRINI AS NEREIKALINGAS 
BENDRAS FABRIKO DARBAS 

GEROS DARBO SĄLYGOS
Užkandžių Patogumai darbininkams 

KREIPKITĖS 8:30 A.M. IKI 2:30 P.M.
HENRY HEIDE, INC.
HUDSON IR VANDAM STS., N. Y.

Employment Dept., 84-90 Vandam St., 
7th Ave. subve iki Houston St. 
8th Ave. subve iki Spring St.

i būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

16 karinių darbų nepriimami

PILNAM LAIKUI, NUOLATI
NIS DAPvBAS, DAUG VIRŠ- 

Jai , LAIKIŲ. PATYRIMAS NE
REIKALINGAS.

NEBŪTINAS DARBAS.
KREIPKITĖS

Seal lock Burial Vault, Inc.
Woodhaven Blvd. & 68th 

Forest Hills, L. I. 
HAvemeyer 3-8444.

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 W. 23RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 F.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Rd., MAUDYNIŲ PR1RENGĖJOS

$19.50 UŽ 40 VALANDAS
LAIKAS IR PUSfc Už VIRŠLAIKĮ

Šventes praėjo. įžengėme į 
1944-tuosius 
taip sakant i 
nim ą.

Šį mėnesį 
bendrovės šėrininkų

| vimą —
Mažai

metus. įėjome
‘normalų” gyve-

turėsime Laisvės 
i suvažia- 

sausio 30 dieną.
prie jo turime laiko 
todėl reikia greit

WTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

VMATINIAI PAGELBETOJA1 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TII AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES

MATYKITE MRS. HOGAN
KENMORE HALL

145 EAST 23RD STREET, N.Y.C.
(3)

MERGINOS BENDRAM DARBUI
LENGVAS DARBAS. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

NUOLATINIS DARBAS.
D’AMORE KNITTING MILLS, 

40-20 22ND ST., LONG ISLAND CITY.
(7)

(X >

Draugijos, kliubai ir organi
zacijų kuopos prašomos šio 
mėnesio susirinkimuose pagal- ■ alga, prisideda 
voti apie pasiuntimą Suvažia
vimui sveikinimų.

VYRAI bendram darbui didelėje 
nuilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 

Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
i nuolatiniai viršlai

kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superin
tendentą.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

ir sa-| 
atliko, i
Sovic-I
darbo

Beje, po dienraščio bendro
vės šėrininkų suvažiavimo 
įvyks gražus bankietas. Šiemet 
jis žada, būti didesnis, negu 
kada nors buvo.

ŠEIMA IŠ DVIEJŲ AR DALGIAU, KURI 
GALĖTŲ NAUDOTIS 4 KAMBARIAIS. GA
RU ŠILDOMI, KARŠTAS VANDUO, PRIVA
TINĖS MAUDYNĖS, $50 | MĖNESĮ ATLY
GINIMO UŽ DŽIANITORYSTĖS APTARNA
VIMĄ 22 ŠEIMŲ NAMO. TAIPGI ĮEINA 
GESAS IR ELEKTRA. EKSTRA MOKAMA 

UŽ PATAISYMUS. ŠALKITE 
JEROME 6-3366 ARBA MATYKITE DABAR
TINĮ DŽIANITORĮ, 250 DIVISION STREE1, 

ARTI R1DGE STREET, MANHATTAN.
______________________________________(4)

ŠĖPŲ DARYTOJAI 
MEDŽIO APDIRBĖJAI IR RAN

KOM PJŪKLŲ PJOVIKAI 
APSIGYNIMO DARBAS 

VIRŠLAIKIAI
WOLFF WOODCRAFT

627 E. 18TH ST.

35c

15c

25c

1

35c
ii'

60cŽvalgas.

BUY WAR BONDS

20c
15c

9

85c
85c

■

ii

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų j ieškojimus Laisvė
je.

įvyks penktadienį, 7 d. 
salėje, 7:00 v. v. Šis 
bus svarbus, turėsime 
atlikti. Taipgi delega-

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas 
sausio, Liet, 
susirinkimas 
daug dalykų
tės iš Suvažiavimo duos > raportą. 
M. K. (5)

25c
15c

rė keblumų.
> draugų Ginaičių
jie niekados neatsi-

$2.00 
40c 
15c 
10c 
25c 
25c 
25c 
25c

Aukavo: K. Valma $10.
Po $5: J. Krasauskas, J. 

Grybas, Moterų Apšvietos 
Kliubas, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 kp.

Po $2: Mary Grigunienė, 
L. Trakimavičius, B. Sarapie- 
nė, Frankis Praibis, M. Užda- 
vinis.

Po $1: E. Kurulienė, O. 
Zarubienė, E. Brazdžiūnienė, 
J. Barris, Mary Dovidonienė, 
V. Navickas, J. Galgauskas, 
A. Vaitkevičius, J. Aleksiunas, 
J. Budrevičius, S. Budrevičie- 
nė, W. žilaitis, A. Aliukas, N. 
Grybienė, S. Druzas, J. Ka
volį, K. Vitartas ir J. Dovido- 
nis.

Po 50c: Veronika Vitartie- 
nč, J. Kubak, P. Plurinavi- 
čius, J. Valma. Už įžangos ti
kintus $15. Viso pasidarė $75. 
Prakalbų-koncerto išlaidų pa
sidarė $20. Demokratiniam 
Lietuvių Suvažiavimui pasvei
kinti pridavėm $50 ir $5 pa
vesta del Mass. Lietuvių Komi
teto smulkioms išlaidoms. Di
delis ačiū visiems aukavu
siems !

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Kantičkos, Giesmių Knyga 
Kapitonas Fogelis, apysaka 
Girtuoklių Linksmos Dainos .... 
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes 
Mikaldos Pasakojimai ................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynėje .........
Burykla ir Burtininkas .............
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kos Kalbos ............................
Naujas Būdas Išmokt Gražiai 

Rašyti ........................ ...........
Sveikata Ligoniams, knygelė ap

rašo apie 350 vaistiškų žolių..
Eustakijušas, gražūs apskaity

mai iš senovės laikų, 128 pusi. 35c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Erodas Boba ir Duktė Malio- 
riaus ..............................

Praloto Olšausko Darbai 
Nuopelnas, su paveikslais

Kantičkos Apie Keplos Kančias 
Lietuviška Virėja su 450 visokių 

receptų, kepimui, virimui, ke
liavimui ir tt............................ 1.00

Tūkstantis Naktų ir Viena, dalis 50c

' Turčiams irgi didelė bėda. Tarnas sako turtingos šei
mos sūnui: “Jūsų tėvas negali jums šiemet Kalėdoms 
suteikti naujo automobilio. Reikia žinoti, kad karas

/"Ponaitis: “Bet ką tas bendro turi su manimi?”

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

kapų ir nebuvo jokio išrokavi- 
mo prakalbos sakyti, todėl 
apie velionį čiudinį pateikiau 
šias žinias dienraštyje.

J. Ramanauskas.

Karvės Nauda ir sūrių padarymai 25c ' 
Sapnų Knyga su Paveikslais, 

apdaryta ............................. $1.25'
Kapitonas Velnias, 400 pusi......$1.29 j
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 

su paveikslais ...................... 25c
Istorija Abelna, 500 pusi............ 1.50
Orakulas Visokių Monų, Įspėji

mų, Kortų Nukėlimui, Delna- 
žinystė, 412 pusi.................. $3.50

Pilna Geografija, su paveikslais, 
412 pusi................................... 3.00

Gudrus Piemenukas, graži apy
saka .... .................................

Kabalas, Zobovos Knygutė .....
žolių Arbatos:

Pailių Arbata arba Mostis po 
Nuo Kosulio, Dusulio ............
Nervų ir nuo Sutukimo, po .....
Inkstų Kraujo Valytojas, po .... 
Nuo Kosulio, Dusulio ..............
Vyriškumo Pataisymui ............
Vidurių Liuosuotojas ................
Išvarymui akmenėlių, kad ne

šlapinti lovoj, po ................
Nuo užsisenėjusio kataro,

Hay Fever ...............................
Nuo nemalonaus kvapo ............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 85c 
Nuo romantiškų sausgėlių ....... 60c
Trejanka, stambios šaknys ....... 60c
Nuo Cukrinės Ligos ..................  85c
Nuo Sutukimo Žolės ..................  85c

Visokios Žolės yra pakeliuose su 
nurodymais, kaip jas vartoti.

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y. .

MERGINOS IR MOTERYS 
(10) 

LENGVAS DARBAS
$4 Į DIENĄ, 5 DIENŲ SAVAITE 

AERO FILM CO.
1947 BROADWAY Unit 7—Rm. 100 

____________________________ (3) 

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Žymus Viešbutis. Geros Valandos.

Linksmos Darbo Sąlygos.
Reikalingi Paliūdyjimai.

Matykite Misa Sullivan
HOTEL GRAMERCY PARK 

21st ST. & LEXINGTON AVE.
_________________________________________ (2)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

ARLĮ K ANTAI 18 METŲ 
AMŽIAUS AR VIRŠAUS 

PATYRĘ IR BE PATYRIMO 
$20.75 į savaitę, įskaitant pietus. 

APMOKAMOS VAKACIJOS. 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

Kreipkitės į Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT 

46TH ST., WEST OF BROADWAY 
_________________________________________ (3) 

MAUDYNIŲ PR1RENGĖJOS 
ŽYMUS VIEŠBUTIS. GEROS VA

LANDOS. LINKSMOS DARBO 
SĄLYGOS.

REIKALINGI PALICDIJIMAI 
Matykite Miss Sullivan

HOTEL GRAMERCY PARK 
21st ST. & LEXINGTON AVE._ 

PATYRUSIOS VALYME MOTERYS REIKA
LINGOS OFISŲ BCD1NKE. PRIELANKIOS 

DARBO SĄLYGOS KREIPKITĖS 1
S L’ P ERIN T EN I) EN T. 

UNITED CHARITIES BUILDING.
105 E. 22ND STREET.

(4)

60c
60c
85c
60c

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAftE DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.
(X)
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Ketvirtoji Karo Pasko- Linksmai Sutikome Nanins Frank Ramoška Randa 
la Prasidės 18-tą Metus Su Aido Choru si Ligoninėje

Policija nekreipė domės | pos laukuose herojai kovūnA 
Sąjungos raudonai 
sunaikino tuos spar- 
paukščius, skrendan-

Ketvirtosios Karo Paskolos 
vajus prasidės sausio 18-tą. 
Sąryšyje su tuo vajumi buvęs 
New Yorko gubernatorius Al
fred Smith atsišaukė į žmones 
gauti 20,000 liuosnorių dar
buotojų veikti New Yorke bo
il ų pardavėjais Ketvirtosios 
Paskolos laikotarpiu.

Kariškiai Svečiai

inei, .Aido Choras turėjo Nau
ju Metu sutiktuves Laisvės sa
lėj' ir jose susilaukė skaitlingą 
būrį savo draugu buvusiu ai- 
diečių ir šiaip jau svečiu, cho
ro rėmėju ir pramogų lankyto
ju. Gerame ūpe ir gražioje, 
draugiškoje nuotaikoje paba- 
liavota iki pabaigai senų ir ge
rokai į pradžią naujų 1911 mo
tų. šokių mėgėjai smagiai pasi

1 r rank Ii a m o s K a, senas 
no taip smagu, kaip Brooklyno gyventojas, žinoma- 

su vaikinais 
moterys vertos pagar-

tol imesn i ų sveči ų-vieš 
susitikti viešnias: Ka

vienoms
būdavo drauge
Tokios 
bos.

Tarpe 
nių teko
valiauskaitę iš Worcesterio, at
vykus pas savo giminaitę Biru- 
tą Daniels (Fultoniūtę), nuo 
suvažiavimo dar užsilikusias

i sis kriaučius, šiomis dienomis 
! išvežtas į Kings County ligo- 
ininę. Pranas jau ilgokas lai- 
i kas nesveikavo 
'jaus priežiūra 
i namie, nedirbo

bandė ilsėtis 
gal apie me-

Eva Zabawa, 54 m.
žiaus, 54 So. 6th Street, mirė 
gruodžio 31 d., Greenpoint li
goninėje. Laidotuvės įvyks sau
sio 4 d., 10 vai. ryto, Kalva
rijos kapinėse. Kūnas pašar-• čioj’o-sulaukū Naujus Motus iš 
votas graboriaus J. Garšvos) 
koplyčioje, 231 Bedford Ave.,!
Brooklyne, kurio įstaiga rūpi
nasi ir laidotuvių pareigomis.

Jas Edvardas Kar- 
pereitą trečiadieni, 
29 d., parvyko na

mon pas savo žmoną Dorothy, 
gyvenančią Cliffside, N. J., ir 
ta proga aplankyti tėvus, Lais
vės skaitytojus, dd. Karpavi
čius, gyvenančius

pavičius

Brook lyne, 
su žmona 

Aido Choro 
rengiamam Nauju Metų suti
kimo vakarėlyje. Edvardas 
bus iki 9 d. sausio, tuomet

Ko šiose sutiktuvėse Naujų 
Metų labiausia pasigedome, tai 
vaikinų jaunimo. Pereitais mo
tais jais buvome turtingesni. 
Daugelis ir išėjusių karinome-1 
nūn dar tebebuvo šiame krašte, j 
tūli iš jų artimose kempėse ir Į 
švenčių proga sugrįžę narnoj 
mus atlankė, šiemet vaikinai—į 
jau retenybė. Jeigu ne jaunos 
merginos ir moterys, kita pusėj 
mūsų

vėl Nauju 
kios.

inę ir Volteraitę, taipgi unifor-j 
j muotus svečius korp. Edvvardą j 
[Karpavičių su žmona Daratė- 
' le iš Cliffside, ir Įeit. Dr. Peter j
Gustaitį su grupe jaunų drau-' 
gų. Buvo ir grupė kitų, man! 
nežinomų uniformuotų svečių. !

Už gražų išdekoravimą salės į 
vertos gero kredito jaunuolės Į 
Sylvia Pužauskas, Valeria Pe- Į
traška, Donnie Nečiunskaitė ir! (penkiom svaram), 
jų pagelbininkai choristai Ch. i 
Juknys, Fr. 
bauskas. 
regis, J.

Stampos ir Punktai
Rudų štampų L, M, N, P 
laikas pasibaigė sausio

Dabar yra

ir

Susilaukė Sūnelio

jaunimo, šios sutiktuvės 
Metu būtu buvusios ny-

blackai), buvęs brooklyniečiai, 
dabar gyveną York, Pa., gruo
džio 29-tą susilaukė pirmagi
mio sūnelio, 6 ir pusės svarų. 
Sūnelis pavadintas Michael 
Peter. Motina su sūneliu ran
dasi York Hospital. Gyvena 44

Jauni Levai labai linksmi,

vių Darbininku Susivienijimo 
narį. Ir labai galimas daiktas, 
kad jiems tai pavyks išpildy-

Stanislovas Digris, 70 metų 
amžiaus, gyvenęs 94 S. 1st St. 
Kūnas. pašarvotas graboriaus 

i Bieliausko koplyčioje, 660 
'Grand St. Laidotuvės įvyks tre- 
ičiadienį, sausio 5-tą, 2 vai. 
•dieną, Alyvų Kalnelio kapinė
se. Jo laidotuvių pareigomis 
rūpinasi jo draugas Jonas 
Juodzevičius.

Q 
mą. Dabar yra galioje stam
pos Ii ir S. Jos bus geromis; 
iki sausio 29-tos.

Žalios stampos D, E ir F1 
bus geromis iki 20-tos. i

Cukraus stampa 29-ta ket

įspūdinga Sulaukti Naujus 
Metus Blaivam

Blaivas žmogus daug

kui, ko įsigėręs nemato.

toliau 
aplin- 
O pa-

virtoj knygelėj gera iki 15-tos s>2Tr?s nežino nei savęs.

i Tas primena šiemet smar- į ^auskienė. 
; kiau padirbėti už pergalę 1944 j“ 
metais.

Organizuotos Amerikos lie
tuvaites, merginos-moterys, 
yra pas i ryžusius išlaikyti savo 
organizacijas, išlaikyti organi
zacijų pramogų prestižą tinka
moje aukštumoje ir laike savo 
draugų ir brolių nebuvimo na
mie, tad jos dalyvavo skaitlin
gai ir Aido Choro metinėje iš
kilmėje, nežiūrint,

Bunkus ir P. Gra- 
l 'žkandžių parūpino, 
Augutienė ir J. La-
Gėrimais aptarnavo i 

' - Dainius. Dėka visų šių ir 
j kai kurių kitų triūsui ir skait- 
I liūgai publikai čia turėta sma- 
: gus vakaras

Batų stampos 1 8-ta pirmoj 
ir orlaivinė stampa No. 1 tre
čioj knygelėj tinka pirkti 
porą batų.

Saulėti Nauji Metai

po j

nors ir karo suly

tiekTurinčiam
Aido Chorui 
ti karo audras, tik visiem ga
lintiem dainuoti reikia tamp
riau susiburti pačiam chore ir 
rėmėjams dar rūpestingiau ko

joms operuoti su choru. Re]).

tai

Filmos-Teatrai

Naujų Metų išvakarės, 
lauktuvės, ir dvi pirmo

19 11 metų buvo ; sėtinai 
Krautuvės 
kaltė 1 
Mačiau 
nors/ jie
mis \ aptverti, 
vienas' vyrukas, pusėtinai pa

kų šeimos tradicijos' kelioms 
gentkartėms būti su savo kil
mės žmonėmis. Jaunieji Za- 
blackai patys yra to pavyz-( 
džiu — abu Amerikoje gimę 
ir augę, bet yra Laisvės skai
tytojais. Gyvenant Brooklyne

New Yorko Centras 
Perstatys Operas

Pirmoji iš operų, perstatysi- 
mų miestavame Muzikos ir 
Dramos Centre, 135 W. 55th 
St., New Yorke, bus Puccini’o 
“La Tosca.” Ją perstatys pir
madienio vakarą, vasario 20- 
tą, su Duselina Giannini, dra
matišku soprano, George

dant gruodžio 30-ta rodoma 
oficialūs laivyno filmos iš sėk
mingos atakos ant Makin sa
los, už 130 mylių 
nuo paskubusios
mūšių salytės Tarawa.

Namų fronto žiniose paro
domas prezidentas Roosevel-

LDS nariai. Ir apsigyvenę to
liau prie kožnos progos at
lankydavo svarbiausias mūsų 
pramogas.

Geriausios jiems kloties iš
auklėti sūnelį 
geidaujamose 
jose.

Mary Sibol 
tė, laisviečio

sveiką ir pa 
šeimos tradici

yra brooklynie- 
Chas. Brown ir

ir Mario-Berini, tenoru, vado
vaujančiose rolėse.

Vasario 21-mą bus persta
toma opera “Carmen” su Jen
nie Tourel, ir Czapliski ir Be- 
rini vadovaujančiose rolėse. 
Taipgi dainuos 50 balsų cho
ras, parinktas iš apie 600 da
lyvavusių City Center audici-

velionės Marės Brown’u auk-1 Jose, 
lėtinė, pradėjusi savo veil 
tarp lietuvių Ateities žiede 
vėliau Aido Chore.

Martha 
vaidinti

Pereiti Metai Buvo 
Saulėti

tų, jaunuolė
|ą Mary Briney paimta 
iriMicaclos rolę.

į Prisilaikant City Center nu
sistatymo, šiom operom tikie-i 
tai bus po $1.10 ir ne aukš
čiau $2.20. Operų mylėtojams

' verta tikietais apsirūpinti 
: anksto.

is

Embassy Teatruose
paprastai, turėta 

arba | 
daugiau norma
li- šilumos buvo 
laipsnio daugiau 

Lietaus buvo

skelbia oro biuras, buvo saulė- 
tesni, negu 
2,916 saulėtų valandų 
125 valandas 
liško kiekio.
šešta dalytė 
normai iškos.
40.50 colių arba 2.26 žemiau*! 
normališko kiekio.

Šilčiausia pereitų metų die-1 
na buvo birželio 25-ta, su 961 
laipsniais, o šalčiausia—vasa-1 
rio 15-ta 'su 8 laipsniais že-1 
miau zero. i

Išvyko Floridon Sveikatą 
Taisyti

Brooklynietė Helen Škėmie
nė šiomis dienomis išvyko į 
Floridą sveikatai pataisyti. Ji 
ten žada praleisti apie porą 
savaičių.

Popieros rinkimo karo reika
lams .komitetas siūlo įvesti ki
tuose miestuose praktikuojamą 
planą — kožnas ateinant į dar
bą atneša pundelį popieros, 
gauna kvitą ir pardavus popie- 
rą nuperkama karo bonai ir iš
dalinama pagal skaičių kvitų. ,

gas.
į tą, kuris virto i langą, tik j Sovietų 
dabojo praeivius nuo stiklų, i minčiai

Aikštėje ir aplinkinėse gat- nuotus 
vėso buvo masės žmonių, taip-’čius aukščiau debesų, kuriems 
gi buvo ir daug policijos. Sa-| joks okeanas nėra per platus, 
ko, jog šiemet New Yorko į Tai jie Hitlerio gaujų jėgas 
miesto tvarkingiausia apvaikš- Į sunaikino oro ir ant žemės.

Amerika ir Anglija pasitiko 
tą priešą Pacifiko ir Atlanti- 
ko vandenynuose ir Afrikos 
laukuose.

Tai dėka jiems visiems mū- 
, su miestai čieli, mes karo dar 
I nepaliesti palyginus su Euro- į
! pos žmonių pergyvenimais nuo
i karo. Brooklynieti#.

visų netolimoje praeityje su
lauk tų.

Taigi, sulaukėme 19 1 I mo
tų. Mes čia, Amerikoje, gali
me linksmintis laisvai, nesu- 
grūstuoso miestuose. Tai turi-j 
me nepamiršti to, kad Euro-

SUGAR AND SPICE and every, 
thing nice will be heard every 
Wednesday, 8:30 to 9 p.m.. EWT, 
on “Your Dubonnet Date With 
Xavier Cugat,” which starts over 
the Mutual network Wednesday,

f

i \ X 'In 1 '
mil w

0F1CIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVF.

Arti 141h St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapoj 
Telcf.: GR. 7-7553

DETROITE: { Hofmann uldg,.

. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai

Woodward Avenue

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos
306 Union

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRŲ BARBERIAI

šiuos naujus 1944 metus te
ko sulaukti New Yorko vidur- 
miesčio aikštėj, čia priimta ir 
bučiuotis. Bučkiai būna pigūs, 
nereikia vyrui jieškoti moteriš
kės ir prašyti bučkio: stovint 

! ant šaligatvio nepajunti, kaip 
i nežinomos moteriškės lūpos 
| paliečia vyriškio veidą.

Tą naktį tūli žmonės pasi- 
liuosuoja savę nuo susitvarky- 

; mo. Policija nebaudžia už pu- 
didelį nusikaltimą, 

langas išmušti — 
ų Metų nakties.

du langus išmuštus, 
buvo storomis lento- 

Netoli manęs

yra, 
j sios dienos 
į taip gražios, oras toks vilio- 
| jautis, kaip Velykomis. Rodos, 
j tik į parkus važiuotum gėlių 
i j ieškoti.
vaikščioti
Naujais 
skriausti, 
su tais, kurie mėgsta baliavo-1 kampą ir nepavyko, parvirto 
ti. ant lango. Sudužo didelis lan-

pasi- 
šiais

nu-

Mėgstantieji
tyrame ore 

Metais nebuvo 
turėjo lygias progas! gėręs, norėjo prasiversti pro

į šiaurius 
žiaurumu

paskiausia New Yorke įvykęs 
gaisras, nusinešęs 17 gyvasčių, 
naujausias “Curtiss Heli Di-

Radio Programos
Xavier Cugat ir jo Dubon

net programoje, būnančioje 
kas trečiadienis tuo pat laiku, 
sausio 5-tą, tarp 8:30 ir 9 va
karo, iš stoties W0R, bus vai
dinama “Peanut Vendor,” | 
“Nightingale” ir “Chicken 
Conga,” taipgi dainuos choras.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 5 d., 8 v. v., Lie
tuvių Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai būtite 
laiku. (3)

EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

sausio 6 d. Pradžia 8 v. v., Buzelio 
salėje, Crescent St. ir Atlantic Avė. 

j Malonėkite dalyvauti. Taipgi Vaka-

Savininkas
Kainos
AvenueF. W. SHALINS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

1
i

I Le VANDA
Į f FUNERAL PARLORS

I £ Incorporated
bl j. LEVAN DAUSKAS 
i i w Graborius-Undertaker

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

I 337 UNION AVENUE j 
? BROOKLYN, N. Y. ) 
f Tel. STagg 2-0788 |
| NIGHT — HAvemeyer 8-1158. |

----------------------—.. .b PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE 1

iirmvuĮp.c p*D»Drr»S |j NAUDOKITĖS GERA PROGA
•Zri ui-< Per Šokančias 20 dinnn mnc dnrnmn cnnrinli nfidulvmn s

10 LIETUVIŠKAS KABARETASO 11 |Q STANLEY MISIŪNAS
A* / h Z->|I SAVININKAS

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti j mūsų

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai p a v a i š i n ame.

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

PARAMOUNT CABARET
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

< Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
* seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo
< kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patar- 

naujame už senas žemas kainas.

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime jums 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos 
taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už .$7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
M 394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Akiniai
už $7.50

Embassy Newsreel Teatl’UO-) rienės Komisija būkite laiku, reikės i į 
se, prie 42nd, 46th, 50th ir i 
72nd Sts., New Yorke, prade-1

i raportą. Prašome narius 
užsimokėti duokles. Atsiveskite ir 
naujų narių. -P. Bieliauskas, Sekr.

| Stanley Rutkūnas
I SAVININKAS

NOTARY
PUBLIC

Scena iš spalvotos muzikališkos filmo s “The Gang 
Is All Here.” žvaigždžių rolėse: Alice Faye, Car
men Miranda, Phil Baker ir Benny Goodman su sa
vo orkestrą. Rodoma Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50th 
St., New Yorke. ‘

-■ y'■

PIRKITE ANKSTIIL1TUANICA SQUARE RESTAURANT
282 Union Ave

BROOKLYN

Tol. EVergreen 4-9612

Prie R.K.O. Republic Teatro - Tel. EVergreen 4-6864

$3.00

Prices Subject to Federal Taft

Ekapertae 
laikrodžių 

ir dŽiOlerių 
taisytojai

Th* GiH of 
o Lifetime!

| MATTHEW P. BALLAS į
(BIELIAUSKAS

| LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

OODDFSS
of TIME

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalčse šventėse Bulovą

TELEPHONE
STAGG 2-5048

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir atik&tyn.

$25.00 701 Grand St. 
TeL Stagg 2-2178

$375°
Dalmontus 

(dedama 
jame belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara




