
SOVIETAI GALINGAI ŠLUOJA NACIUS LINK LENKIJOS IR LATVIJOS
KRISLAI

Sausio 15 Brooklyniečiams.
Gražus Darbas.
Išlindo Fašistinė Yla.
Netekome Liaudies Draugų.

Rašo A. BIMBA

-L

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyn e $7.00

Metams

Brooklyno demokratinės or
ganizacijos rengia balių ir 
koncertą sausio 15 dieną, Pi- — 
liečiu Kliubo salėje. įėjimas 3 
tik 50 centų.

Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas pasiuntimui dovanų 
lietuviams Sovietų Sąjungoje.

Tikslas labai prakilnus. 
Ruoškitės parengime dalyvau
ti. Padarykime jį labai pasek
mingu.

Tegul kryžiokai plepa, o 
demokratiniai lietuviai darbais 
remkime Lietuvos žmones.
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LIETUVOJE VOKIEČIAI ĮVEDĖ KARINĮ UZTEMDYMfl
a

Lietuvių Literatūros Drau
gijos sekretoriui laiškutis iš 
Scrantono skamba sekamai :

“Drauge: Šiuomi siunčiu są-| 
rašą dešimties ypatų ir čekį 
sumoje $16.00. Tai yra naujai 
sutverta LLD kuopa, kuriai 
malonėkite paskirti numerį ir 
man prisiųsti.”

Laišką rašo poetas Dagilis. 
Jo pasidarbavimu, matyt, ten 
susitvėrė nauja LLD kuopa.

Scrantone lietuvių daug. Vė
linu naujai kuopai greitai iš
augti į didžiulę kuopą.

Scrantone jau gyvuoja vie
na LLD kuopa — nemaža ir 
veikli. Nariai gerai mokasi 
duokles. Jos sekretoriumi yra 
gabus veikėjas Šlekaitis.

LIETUVOJ NACIAI URMU 
ŠAUDO VALSTIEČIUS IR 

KITUS PAŽANGŪNUS

RAUD. ARMIJA ATĖMĖ 
NOVOGR. - VOLYNSKĮ IR

Naciai 100 Proc. Užtemdo
Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Artėjant Raudonarmiečiam ! KT. SVARBIUS MIESTUS
Maskva. — Rašo M. P ra- ir keli sušaudyti. Tarp sū

naitis:
Bežygiuojant Rau do na j ai 

Armijai artyn Lietuvos sie
nos, vokiečiai juo žiauriau 
terorizuoja gyventojus.

Pusėje rugsėjo men. pra
eitą rudenį kažin kas užmu
šė vokiečių slaptosios poli
cijos agentą Podabą Vilniu
je. Naciam nepavyko susek
ti kaltininko. Jie todėl pra
dėjo akių plotu areštuot 
žmones. Tarp areštuotų bu
vo ir 23 gerai žinomi Vil
niaus visuomenininkai. Visi 
jie tapo paimti kaip įkaitai

Montgomery Angly Va
das 2-jam Frontui

Jau dabar aišku, kad fašis
tinė yla negali pasislėpti jo
kiame maiše. Negali pasislėp-' 
ti nei Tėvynės redaktorius Ba
joras.

Pavyzdžiui, dar kartą pri-•
simindamas apie Demokrati- Italija. — Aštuntosios 
nįų Lietuvių Suvažiavimą,, jis anglų armijos komandie- 
Tėvynėje (gruodžio 31 d.) sa- rįUSj generolas Montgomery 

nuoširdžiai atsisveikino sa
vo kovūnus, pirm išvyks
tant Anglijon.

Gen. Montgomery yra pa- 
užkursime fašizmui tokią skirtas vyriausiu anglų ko-

ko: i

“Antanas Bimba pasakė:
‘Po suvažiavimo pradėsime 
ofensyvą ir atidarysime antrą, 
frontą prieš lietuvišką fašizmą 
ir i 
pirtį, kad jie niekur nepasi-Į mandierium būsimam įsi- 
slėps’.” I veržimai antruoju frontu į

Turiu už garbę prisipažinti, i vakarų Europą.
kad panašiai aš Suvažiavime į 

pasakiau. Maniau, kad už tai 
susilauksiu nuo Tėvynės redak-l 
toriaus nuoširdžiausio pasvei-j ...
kinimo. Nes Bajoras irgi staty- Pei"VeESIIia Bulgarijoj 
davosi dideliu demokratu ir o j j

girdavosi fašizmo baisiai ne- . tv
apkenčias. ! Berne. — Pranešimai is

Turkijos teigia, kad talki- 
ninkiški bulgarai, vadovau- 

Nes vietoje to pa-ijami N. Mučanoffo, nuvertę 
gvoltu i naciško ministerio pirmi-

Gandai Apie Valdžios

Deja, tenka labai skaudžiai 
nusivilti, 
sveikinimo, Bajoras 
šaukia: “Ar po šio paskelbi-'ninko Dobrio Božiloffo val- 
mo netrukus neišsisems pasku- džią Bulgarijoj ir laiką po 
4 1— — — a 1. “ • 1 — I v i • 1 1 1 • 1 T f *
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įstaigas, rila.
(Berlynas radijas užgin

čijo tuos pranešimus, bet 
„ .. , ... c žinios iš Turkijos sako, tur-gelbetų lietuviška fa- , , ,L. ...j but, įvyko valdžios pakeiti" 

m as Bulgarijoj.)
Iš Božiloffo valdžios teli

kęs tik karo ministeris, ku-

tinė kantrybė ir ar nereikės areštu vaiką karaliuką KL 
kreiptis į valdiškas j 
prašant apsaugojimo?”

Blogai, ar ne ?
Kreipsis prie valdžios įstai-'

gų, kad 
šizmą!

šaudytų yra šie: advokatas 
Mečislovas Engelis; buvęs 
Vilniaus krikščionių darbo 
unijų universiteto direkto
rius vėžio ligai studijuoti, 
Kazimieras Pelčaras; inži
nierius Mečislovas Gutkov- 
skis, Kazys Antusevičius, 

daktaras Stasys Krinkevi- 
čius ir kt.

Naciai siaučia po visą 
Lietuvą, be j ieškodami Ta
rybų valdžios pritarėjų, ir 
areštuoja bei tuoj sušaudo 
juos.

Trakų apskrityje pasku
tiniu laiku vokiečiai suėmė 
ir sušaudė Visockį, buvusį 
Kaišėdorių mašinų ir trak
torių stoties direktorių; Ei- 
siškį, buvusį valdinio vyk
domojo komiteto pirminin
ką ; Stasionį, Kaišėdorių 
kooperatyvo vedėją; Triun- 
kiną ir daugelį kitų.

Pastaruoju laiku vokie
čiai pradėjo žudyti valstie
čius, nepristatančius jiems 
produktų.

Už tai naciai sušaudė Fe
liksą Lapinską iš Kaukinai- 
čių kaimo, Žiežmarių vals
čiaus; Bortkevičių iš šok- 

: ninku kaimo, Kaišėdorių 
1 valsčiaus; žalihską iš Ben- 
dikaimio, Žiežmarių vals
čiaus, 40 hektarų savinin
ką, ir eilę kitų.

Dėl to, kad žmonės ne- 
pristatą nusakyto vokie
čiams kiekio produk
tų, naciai praeitą mėnesį 
pradėjo daugmeniškai tero- 
rizuot valstiečius Panevė
žio, Vilkaviškio, Kėdainių ir 
Trakų apskričiuose.

Už tai jie, tarp kitko, su
ėmė ir Vokietijon deporta- 

' vo daugiau kaip 5,000 vals
tiečių ir užgrobė visą jų 
nuosavybę.

Stockholm. — Vokiečiai 
įvedė visišką, šimto procen
tų užtemdymą šviesų Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
miestuose ir kaimuose, nuo 
vakaro prie temų iki pilno 
prašvitimo, kaip pranešė 
švedų laikraštis Dagbladet 
sausio 3 d. (Tas užtemdy
mas tai nacių bandymas ap-

sisaugot nuo artėjančių So
vietų jėgų.)

Naciška spauda Rygoje 
paskelbė, kad latviai patri- 
jotai nušovė vokiečiam tar
navusį latvį policijos virši
ninką Jupitį, o estai patri- 
jotai nudėjo išdaviką savo 
tautietį, hitleriškos slapto
sios policijos galvą Toom- 
verį.

GEN. ARNOLD TIKISI, KAD ORO ŽYGIAI PRIEŠ 
NACIUS PADARYSIĄ LENGVA TALKI

NINKAMS ANTRĄJĮ FRONTĄ

London, saus. 4. — Neo- per dieną atvadavo 70 gy- 
ficialiai pranešimai iš Mas- veriamųjų vietovių, tame 
kvos teigia, kad generolo skaičiuje geležinkelių stotis 
Vatutino komanduojami Goruški ir Karatai, 5 ir 6 
raudonarmiečiai prasiveržė mylios į šiaurius nuo Neve- 
per “sieną”, kuri iki 1939 lio. Šiame fronte sovietiniai 
metų rugsėjo skyrė Sovie- kovūnai per dieną užmušė 
tus nuo “Lenkijos”, —'apie 1,800 hitlerininkų4 ir 
nors tikrumoje tai buvo tik paėmė punktus tik 35 my- 
dirbtinė linija tarp Sovietų lios nuo Latvijos sienos. Čia 
Sąjungos ir seniau lenkų i raudonarmiečiai taipgi suė- 
užgrobtos Vakarinės Ukrai- mė grupes vokiečiu ir pa
nos. grobė du tankus ir šimtus

Dieną pirmiau sovietiniai mažesnių pabūklų, 
kovūnai atvadavo Olevską, Sovietų kariuomenė vis 
apskričio miestą su geležim ' kiečiau ima nacius į reples

(Tąsa 5-me pus.)

Jeigu
jaučia
taip užsigavo tuo mano paskel-Į ris paskelbęs karinį stovį 
bimu? Kodėl jis taipx susirūpi-i Sofijoj, Bulgarijos sostinėj, 
nęs lietuviško fašizmo apgyni-1 Sakoma, jog nutruko te
mų ?

ponas Bajoras nesi- 
fašistu, tai kodėl jis

i Dauguma Kroatų Kariu 
Pabėgo pas Partizanus

Taip, aš manau ir tikiu, kad 
po Demokratinių Lietuvių Su
važiavimo lietuviškam fašiz
mui Amerikoje bus labai ries
tai. Visi suvažiavimo nutarimai 
atkreipti prieš fašizmą.

O kas svarbiausia, kad su
važiavimo išrinktoji Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Taryba 
tuos nutarimus greitai ir ener
gingai praves gyvenimam

legrafo ir telefonų susisie
kimai tarp Bulgarijos ir 
Turkijos.

d žios įstaigoms ir Eisenhower}, 
kai skųs 
vius.

demokratinius lietu-

kartu mirė Art
Jonas Bullis (Lum- 

pažinau 
panašumo

Laisvosios Jugoslavijos 
radijas pranešė, kad iš Kro
atijos kvislingo Paveličo re
krutuotų 250,000 kareivių 
teliko tiktai 80,000. Taigi 
apie 170,000 jų pabėgo bei 
įstojo į jugoslavų partiza
nų armiją kovai prieš hit-

'ilerininkus.
(Kroatija yra Jugoslavi

jos dalis, o Paveličius — 
Hitlerio pastumdėlis.)

Washington. — Amerikos 
lakūnų generolas H. H. Ar
nold ilgame savo raporte a- 
pie Jungtinių Valstijų oro 
jėgas tikisi, kad amerikie
čiai ir anglai lakūnai 
“trumpu laiku” išmuš nacių 
oro laivyną iš veikimo, su
naikins jų fabrikus, elekt
ros stotis, suardys geležin
kelius ir kitus karui svar
bius įrengimus. Tokiu būdu 
jie padarysią kuo pigiausią 
būsimą Amerikos ir Angli
jos armijom ;
vakarų Europą prieš vokie
čius.

Gen. Arnold neatidengia, 
kiek Jungtinės Valstijos da
bar turi lėktuvų, bet prime-

I kelio stočia, 7 mylios į ry
tus nuo minimos linijos, ir 
Novogradą - Volynskį, apie 

į 15 mylių nuo tos vadinamos 
“sienos”.

Novogrrtd - Volynski yra 
18,000 gyventojų miestas, 
trijų geležinkelių mazgas ir Į 

! plentų stebulė.
Amerikos oro jėgose da-!drūčiai aptvirtintas nacių U-y.... - r--——— •' .n

bar tarnauja 2,385,000 ka- Iapsigynimo centras. Olevsk dvl poteris, kaipo naciškus? 
rių. i stovi prie geležinkelio, ei-
KIEK LĖKTUVŲ PASIŲ- !nančio iš Kijevo > Varšav^'

STA SOVIETAM ■ Generolo Vatutino ka
lki pernai metų spalių liriuomenė šiame fronte per

<1. Amerika pasiuntė 26,9001 dieną pažygiavo dar 7 my-

na, jog yra suplanuota pa
statyt dar 145,000 lėktuvų 
O pirm japonam užpuolant ; 
Perlų Uostą, Amerika tetų- ’ 
rėjo tik 3,000 lėktuvų kari-Į 
nitų z

Įkaitinta 30 Hitlerio 
Agentų Amerikoje 

________ 1-

Washington. — FederalF“
Jis °buvo į prisiekusiųjų posėdininki,1" 

, 'teismas įkaitino 28 vyrus ii
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įsiveržimą į I lėktuvų savo talkininkams. ;^as pirmyn, o per 11 dienų
Iš to skaičiaus teko Sovie- į— daugiau kaip 100 mylių, 
tam 7,000 lėktuvų, o kiti, Vakar raudonarmiečiai už- 
talkininkai (d augi ausiai Įmušė čia virš 6,000 vokiečių 
Anglija) gavo 19,900 ame
rikinių lėktuvų.

JUGOSLAVU PATRIJOTAI UŽĖMĖ PUSĘ KARI
NIO NACIU CENTRO; APGULĖ IR NAIKINA 

PRIEŠUS NOVO MESTO
London. — Jugoslavijos 

partizanai užėmė pusę Ban
ja Luka miesto, kuris buvo 
centras Antrosios vokiečių 
tankų armijos.

Maršalo Tito-Broz parti
zanai jau kelinta diena vi
somis pusėmis apgula vo
kiečius Novo Mesto mieste. 
Naciai desperatiškai sten
giasi ištrūkt iš sląstų, bet 
partizanai sudaužo visas 
priešų pastangas.

Neoficialiai pranešama iš 
Vengrijos, kad anglų - ame-

rikiečių kariai įsiveržė į 
pietinės Dalmatijos (Jugo
slavijos provincijos) pajū
rius ir į tūlas Adriatiko sa
las. Sakoma, kad kai kur 
jugoslavų partizanams va
dovauja amerikiečių - ang
lų oficieriai mūšiuose prieš 
nacius.

London, saus. 4. — Ame
rikos ir Anglijos lėktuvai 
bombardavo įvairias vokie
čių pozicijas Jugoslavijoje, 
padėdami patrijotams- par
tizanams kautis prieš na
cius.

sąmokslininkus, kurie siekė’ 
! nuverst Amerikos valdžią ir 
Įvest šioje šalyje fašistinę 
santvarką.

Jie, tarp kitko, stengėsi 
paskleisi maišto dvasią 
tarp Amerikos ginkluotų 
jėgų. Savo laikraštukuose, 
lapeliuose ir kalbose jie a- 
gitavo už Jungtinių Valsti
jų taikymąsi su Hitleriu;ir, apart Olevsko ir Novo- )U

grado - Volynskio, atėmė iš pasakojo, būk prez. Roose- 
priešų dar 170 gyvenamųjų i veltas ' 
punktų, tarp kurių yra Ži- “■
tomiro gubernijos apskričių jas ir privertę fašistų Ašį 
miestai Jemilčino; Baranov- kariaut prieš Ameriką.”

> Tie nacių pakalikai rašė 
ir šnekėjo, būk “komunis- 
itai, tarptautiniai žydai ir 
plutokratai diktuoją abiem 
didžiosiom partijom” (de
mokratams ir republiko- 
hiam).

Ši fašistinė šaika taipgi 
: skleidė Hitlerio “Mein 
Kampf” knygpalaikę ir ki

Amerikiečiai Atakavo Tarp įkaitintų yra Syl- 
P^Hiirl,, .vester Viereck (jau pir- Įdivcizjniu lajui i miau pasodintas kalėjiman 

‘kaip neužsiregistravęs Vo-

ka ir Dzeržinsk; Kijevo gu- , 
bernijos apskričio miestas 
Tetjev, geležinkelio stotys i 
Ganty, Roskopano, Kašpe- 
rovka, Drutskaja ir Jemil- 
čino, ir ilga eilė miestelių.

LINKUI LATVIJOS
Nevelio fronte, linkui 

Latvijos, Raudonoji Armija

ir kongresas esą 
pardavę Jungtines Valsti-

London, saus. 3. — Ame- kietijos agentas); Joseph 
rikos bombanešiai pleškino E> McWilliams, organizato-
nacių įrengimus siauriniuo
se Francijos- pajūriuose, 
kaipo busimojo anglų-ame
rikiečių įsiveržimo ruožte.

Lengvieji anglų bombane
šiai atakavo įvairius taiki
nius vakarinėje Vokietijoje.

rius “Krikščionių Mobiliza
cijos”, žinomas pogromų 
kurstytojas; Elizabeth Dil
ling, kun. Frank W. John
son ir eilė panašių gaivalų.

Už tokią veiklą jie galėtų 
būt nubausti iki 10 metų 
kalėjimo ir $10,000 pinigi
nės baudos kiekvienas.

Laišveš Kontestas Gavimui 
'Naujų Skaitytojų

Blogas Oras Stabdo Į
Kautynes Italijoj

Italija. — Nepaprastai | 
audringas oras su sniegu 
bei lietum apstabdė anglų- 
amerikiečių veiksmus ant 
žemės prieš vokiečius Itali
joj.

Anglų indėnai rytiniame 
Italijos šone, tačiau, užėmė 
vieną aukštumą už 7 mylių 
į pietus nuo Pescaro uosto, lų ir visokių įrengimų.

Beveik
Young ir
bis). Gerai pažinau abudu. 
Tarpe jų panašumo buvo 
daug. Abu savo piešiniais pa
garsėjo. Abudu piešinių pagal- 

išnaudojimą 
ir priespaudą. Abudu buvo 
liaudies mylimi—Young ame
rikinės, Bullis lietuviškos liau
dies.

Labai gaila draugų. Jų ne
tekome. Pasidarė spraga 
bo žmonių judėjime.

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

j- Aš taipgi manau, kad jokie ha kovojo prieš
Bajoro ir kitų kryžiokų kvak
sėjimai lietuviškojo fašizmo 
nebeišgelbės. Jis eis velniop 
kartu su hitlerizmu. O hitleriz- 
mui galas bus dar šiemet! Taip 
pasakė generolas Eisenhower.

Bajoras turėtų apskųsti vai-

London. — Tvirtinama, 
kad Anglijos bombanešiai 
sudaužę ir Hitlerio kance
liarijų didįjį rūmą Berly
ne, naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį.

dar-
Tallahassee, Fla. — Naš

lys 113 metų negras, Ben J. 
Walker vedė antrą žmoną.

P. Pilėnas, Philadelphia......................................
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ..............
A. Kazakevičius — K. Žukauskienė, Newark ...
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury ...
J. Bakšys, Worcester ..........................................
ALDLD 2 kp., So. Boston...................................
J. Kazlauskas, Hartford......................................
S. Kuzmickas, Shenandoah .................................
S. Penkauskas, Lawrence.....................................
Geo. Shimaitis, Montello .....................................

(Tąsa 5-tam pusi.)

Punktai 
4736 

4334 
4043 
3642 
2703 
2059 
1856 
1422
1007
937

Naciai Sumišę Bėga
Maskva, saus. 4.—'Raudo

noji žvaigždė rašo, kad na
ciai Ukrainos fronte dar 
nepajėgia rimtai pasiprie
šint sovietiniams kovūnams 
ir vis sumišime bėga, palik
dami didelius kiekius gink-
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Lietuviškieji Kvislingai Tebesi- 
meilina Prie Hitlerio

Žinių agentūra ONA, pasiremdama 
lenkų laikraščio Dziennik Polski (išeina 
Londone) pranešimais, skelbia, kad ne
senai lietuviškieji kvislingai Lietuvoje 
įteikę vokiečių okupantams memorandu
mą, nusiskundžiantį, kam vokiečiai ap
leidžia lietuvių tautą. Memorandumas 
buvęs Įteiktas generolui Justui. Jame 
nurodyta, kad šiuo metu Vokietijos ar- 
mijon esą paimta 100,000 lietuvių vyrų!

Tuo pačiu sykiu, praneša ONA, Švei
carijos laikraštis “Gazette de Laussan- 
ne” rašo, jog Pabaltijo kraštuose žmo
nių simpatijos, žmonių pritarimai Tary
bų Sąjungai vis auga, vis didėja, nes 
vokiečiai okupantai Pabaltijo kraštuos 
pasirodė “labai prastai.”

Sudėjus abu šiuos pranešimus į vie
ną, išvada darosi tokia: Taip, vokiečiai 
paėmė nemažai lietuvių jaunų vyrų į sa
vo kariuomenę ir verstiniems karo dar
bams — veikiausiai bus keletas šimtų 
tūkstančių tokių vyrų, prievarta paimtų. 
Taigi žmonių nepasitenkinimas ir dėl to 
fakto labai pasireiškė. Re to, vokiečiai 

t okupantai viską naikina, žmones plėšia, 
į šaudo juos ir persekioja — tas taipgi 
^nedaro vokiečiams draugų Lietuvoje.
| Na, ir tą matydami, visoki lietuviškie
ji kvislingai neriasi iš kailio. Jie žino, jie 
supranta, kad Raudonoji Armija jau ne 
už kalnų, jie žino, kad Kaudonoji Armija 
neužilgo įžygiuos į Lietuvą. O tuomet ir 
jiems nebus malonu, nes žmonės sukils 
ir jiems atkeršys už visas jų nedorybes. 
Todėl tieji kvislingai vis nori gauti iš 
vokiečių okupantų kažin kokių tai malo
nių, “nepriklausomybės” (gal tokios, ko
kią kaizeris buvo davęs 1918 metais). 
Kvislingams rūpi, kaip nors Lietuvos 
žmones atšaldyti nuo tarybinės santvar
kos. Bet darbas veltus. Tuomi .jie nieko 
nepeš. Lietuvos žmonės, Lietuvos parti
zanai, kuriuos sudaro darbininkai, vals
tiečiai ir intelektualai, kovoja dėl tary
binės Lietuvos respublikos. Ir, viskas ro
do, jie kovos, iki Lietuva bus išlaisvinta.

Užpylė Šalto Vandens.
Šiuo metu, kai Raudonoji Armija žy

giuoja į Vakarinę Ukrainą, nemažai at
siranda tokių gudruolių, kurie ir vėl ke
lia seną, nudėvėtą pasaką, būk, girdi, 
kai tik raudonarmiečiai įžygiuosią į tą
ją Tarybų Ukrainos dalį, kurią iki 1939 
metų valdė lenkai imperijalistai, tai 
žmonės ims ir sukils, — sukils, jie sako, 
ne prieš vokiečius, bet prieš jų, žmonių, 
išlaisvintojus raudonarmiečius.

Tai pasakos, dėl kurių neverta nei ap- 
* sistoti, nes žinome puikiai, kad Vakarų 

Ukrainos žmonės, kaip ir Vakarų Balta-
■ rusijos, kaip ir Pabaltijo kraštų žmonės
■ ‘Raudonosios Armijos laukia dideliu ne
kantrumu ir laukdami ruošiasi jai padė
ti mušti savo priešus, vokiškuosius oku
pantus.

Yra ir tokių gudruolių, kurie dar vis 
verda smalą dėl to, kam Tarybų Sąjun
ga nepasisako atiduosianti lenkų dvarpo
niams tų kraštų, kurie Lenkijai teisėtai 
nepriklauso, kurie buvo kadaise jėga už
kariauti arba smurtu užgrobti.
: Šitos rūšies ponai tuojau kaišioja At
lanto Čarterį, skelbdami, būk jis, Čarte- 

garantuojąs Lenkijai tas sienas, ku
rias ji turėjo prieš 1939 metus.

Šitos rūšies ponams užpylė už kalnie
čių šalto vandens republikonų dienraštis 
New York Herald Tribune. Savo laidoje 
iš sausio >3 dienos šis dienraštis pabrėžia, 
jdg tokio dalyko, kaip Lenkijai senųjų 
rubežių garantavimas, Atląnto Čarteryj’.

niekur nėra. Herald Tribune primena 
Vilnių, Lietuvos sostinę. Vilnius, sako 
Herald Tribune, “buvo Lietuvos sostinė; 
Lenkija užgrobė jį militarine agresija; 
1939 metais Rusija atidavė Vilnių Lie
tuvai'; paskui Lietuva patapo autonomi
ne respublika Tarybų Sąjungoje. Ne
lengva dabar būtų sakyti, kad Atlanto 
čarteris reikalauja be niekur nieko grą
žinti Vilnių Lenkijai...”

Pasakyta tiesa. Tas pats tačiau tenka 
pasakyti ir dėl Vakarų Baltarusijos ir 
dėl Vakarų Ukrainos ir dėl Bessarabijos. 
Kaip Vilnius ir Vilnija, taip ir tosios sri
tys nuo Tarybų Sąjungos buvo atplėštos 
jėga. Tik 1939 metais josios buvo grąžin
tos (Bessarabija grąžinta 1940 m.) tom 
šalim, kuriom priklauso.

Jeigu Atlanto Čarteris reikalautų pa
likti visas šalis tuose rubežiuose, kokius 
jos turėjo 1939 metais, tai jis r^pasi- 
tarnautų jokiam teisėtumui neigi žmo
niškumui. Atlanto Čarteris kalba apie 
žmonių apsisprendimo teisę. Tuo būdu 
daugelio sričių žmonės, kurie neturėjo 
progos savo likimu apsispręsti karui 
prasidėjus (pav., kai Bessarabija, Vaka
rų Ukraina, Vakarų Baltarusija, Pabal
tijo kraštai), jie privalo turėti teisę savo 
reikalus spręsti po karo.

Tokia teise naudosis visa eilė sričių 
Balkanuose ir kituose pasaulio kampuos.

Tačiau Lenkijos dvarponiai, kuriems 
tarnauja ir tūli lietuviški smetonininkai, 
tebeverda politinę smalą, tebepuola Ta
rybų Sąjungą, tebedirba Hitleriui. Tuo- 
mi jie pasirodo esą didžiausiais lenkų 
tautos priešais.

Liaudies Balsas Apie Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą

Kanados demokratinių lietuvių savait
raštis, Liaudies Balsas, 1943 m. gruodžio 
31 d. laidoje rašo:

“Tik ką įvykęs Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas iškelia į vir
šų tą, ką mes pastebime daugelyje vietų, 
būtent: kad vyksta didelis visuomenės 
persiorientavimas ir persigrupavimas.

“Mes šiandien matome, kad Jugoslavi
joj susimetė į liaudišką demokratinį 
frontą visOs pažangios ir demokratinės 
jėgos ir sudarė savo laikiną vyriausybę. 
Į tą frontą įeina komunistai, tikri libe
ralai ir tikri socialistai bei nepartiniai 
Jugoslavijos partiotai.

“Tas pats dedasi ir Italijoj. Tenai net 
šešios partijos sudarė Tautinio Pasiliuo- 
savimo Komitetą. Į tą judėjimą taipgi 
įeina komunistai, liberalai, socialistai ir 
nepartiniai žmonės, visi, kuriems tik ap
eina matyti Italiją laisvą ir demokrati
nę.

“Tas pats dedasi Graikijoj, Lenkijoj ir 
kituose kraštuose. Amerikoj, pavyzdžiui, 
lenkai suorganizavo judėjimą, kuriame 
lošia didelę rolę katalikų kunigas. Ku
nigas, kuris 100 nuošimčių su Ruzveltu, 
kuris 100 nuošimčių už Lenkiją, bet lais
vą Lenkiją, be svetimų kraštų.

Tik ką įvykusiame Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavime mes taip 
pat matome dalyvaujant veteraną san- 
darietį Dr. Graičiūną, bepartinę veikėją 
Baltrušaitienę, kairiojo sparno organiza
cijas ir kitus. Pavyzdžiui, Keleivio stei
gėjas Žvingilas paaukojo kongrese net 
$50.00 demokratiniam veikimui plėsti.
v “Kas įdomiausia, tai kad šis suvažia
vimas, smetonininkų ir keleivinių socia
listų apšauktas ‘komunistiniu’ suvažia
vimu, pasisakė už prezidento Ruzvelto 
kandidatūrą ketvirtam terminui.

“Nacių išauklėtas taip vadinamas 
‘raudonas baubas’ byra į šipulius ir vi
sos pažangios demokratinės jėgos jun
giasi į vieną galingą frontą už sumuši
mą fašizmo, už atsteigimą taikos ir tik
ros demokratijos. Tas puikiai atsispindi 
ir tarp Amerikos lietuvių. Gi Amerikos 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas bu
vo aukščiausia to išraiška.

“Reikia tikėtis, kad šio suvažiavimo 
įkurtas demokratinis judėjimas atida
rys akis daugeliui Amerikos lietuvių ir 
laimės juos dėl demokratijos ir progre
so. Liaudies Balsas linki jam didžiausio 
pasisekimo.”
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EVE RYB O D Y \į 
EVERY PAYDAY /

Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas Ragina Vyriausybę Už-
daryti Fašistines Pabaltijo Kraštų Atstovybes

A JOINT LITHUANIAN, LATVIAN, AND ESTONIAN RESOLUTION 
Hon. Cordell Hull 
Secretary of State 
Washington, D. C.

Dear Sir:
We, the duly elected 312 delegates to 

the National Convention of Democratic 
American Lithuanians, representing 186 
various organizations of Lithuanian 
Americans, together with the fraternal 
representatives of Latvian and Estonian 
societies, on this 19th day of December, 
1943, at a joint public meeting held al 
Webster Hall, 4th Avenue and 11th St., 
New York City, do unanimously declare:

1. That we hereby express our com
plete support for the work and achieve
ment of the historic Moscow, Cairo and 
Teheran conferences, which, in our opi
nion, are great steps forward toward 
hastening the complete defeat of the Na
zi-Fascist forces in the world, and which 
also constitute tremendous advances to
ward a broad progressive program of 
international cooperation of the security 
of all people, for equality and for a last
ing peace after the war.

2. That we hereby protest to the State 
Department of the United States against 
the continued recognition of Messrs. 
Povilas Zadeikis, Bilmanis, and Kaiv as 
representatives of Lithuania, Latvia, 
and Estonia. These so-called legations 
and consulates have become agencies of 
the most vicious anti-Soviet propaganda,

and, in effect, are now carrying on Hit
ler’s work in this country by trying to 
sow disunity and suspicion among our 
people, and among the main forces of 
the United Nations.

In accordance with the principles of 
democracy and the terms of the Atlantic 
Charter, the people of each sovereign 
state should be permitted to determine 
the form of government they desire. In 
1940 the people of Lithuania, Latvia, 
and Estonia made their choice, by de
mocratic vote, to join the Union of So- 

these 
will

cialist Soviet Republics. Until 
people indicate otherwise, their 
ought to be respected.

3. That, accordingly, we hereby 
pectfully request and urge that 
United States government rescind its re
cognition of the representatives of the 
former fascist regimes of Lithuania, 
Latvia, and Estonia, and that the pre
sent legations and consulates of these 
defunct and paper governments be 
closed. We are firmly convinced that 
such action would receive the whole
hearted support and acclaim of all free
dom loving Lithuanians, Latvians, and 
Estonians, and we also believe that it 
would be an additional step toward com
plete cementation of the friendly rela
tions between the United States and our 
gallant ally, the Soviet Union.

Respectfully yours,
Kay Michelson, Chairman, 
Roy Mizara, Secretary.
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PROTOKOLAS

SAVING IN 
WARBONDS

res- 
the

Darbininkių \
Sveikata t

DVIEJŲ VENERINIŲ 
LIGŲ GYDYMAS

Yra ketverios venerines 
pigos, skirtingos nuo viena 
i kitos: triperis (gonorėja), 
j sifilis (ir jo pradžia — kie* 
• tasai šankeris), minkštasai 
jšankeris arba šankroidas ir 
i limfogranuloma. Kiekviena 
šių lytinių ligų turi saviš- 
kus parazitus. Žmogus gali 

; užsikrėsti viena tų ligų, bet 
ijis gali turėti ir bent kelias 
■ant sykio.

Triperis — pūliatekis — 
! šlapinamojo kanalo specifi- 
įškas įdegimas; jei moteriai 
'— tai įdegimas šlapinamo 
įjo kanaliuko, makšties, o 
'dažnai ir kiaušidinių dūdų.

Sifilis perima visą orga- 
;nizmą ir gali sugadinti bile 
'kuriuos organus. Jo parazi- 
jtai paplinta po visus kūno 
audinius ir skysčius.

šankroidas — opa ant iš
viršinių lyties organų. Plin
ka greit ir gali nuėsti odą 
'nuo tų organų, ir netik odą, 
I bet ir gilesnius audinius. 
' Paeina nuo specifiškų bak
terijų (Ducrey bacillus).

Venerinė limfogranuloma 
(Lymphogranuloma vene
reum) paeina nuo smulku
čių parazitų ir sugadina la- 

! blausia limfinius gūželius. 
Gūželiai pasidaro dideli, iš
tinę ir gali paskui pūliuoti.

kie^
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Amerikos Piliečių Kliube, Brooklyne, ir Webster Hall, New Yorke
SESIJA I.

1. Pirmoji Sesija prasidėjo 1943 m. gruo
džio 18 d., 2 v. p. p. Lietuvių Piliečių Kliubo 
salėje, Brooklyne. Sesiją atidarė Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimui šaukti Komiteto 
pirmininkas, adv. Keistutis Michelsonas. Pa
kviestas atstovas Stasys Kuzmickas sugiedoti 
Amerikos himną. Paskui pirmininkas paaiški
no Suvažiavimo reikalą ir prasmę. Po to ren
kama prezidijumas. Apsiima, ir vienbalsiai iš
renkami sekami asmenys: Dr. M. D. Palevi- 
čius, R. Mizara, Dr. A. L. Graičūnas, Pr. Jo
čionis, Kr. Stanislovaitienė, adv. K. Michelso
nas, Ks. B. Karosienė, Dr. J. Baltrušaitienė, 
J. Grybas, A. Andrulis, ir J. Vilkelis.

Suvažiavimo sekretoriumi vienbalsiai 
rinktas R. Mizara, o jam pagelbininkėmis 
Ona Savukaitė ir Eva Mizarienė.

Prezidiumo nariai laiko trumpą posėdį 
nusitaria: pirmajai sesijai pirmininkaujaadv. 
Michelsonas, jam padeda Karosienė; antrajai 
sesijai pirmininkaus Pr. Jočionis; trečiajai se
sijai, — masinei, — pirmininkaus adv. Mi
chelsonas. Suvažiavimas užgiria šį nutarimą.

Renkamos suvažiavimo komisijos. Mandatų, 
leomisijon: F. Rupkeliūtė (iš Montello), Fran
ces Pakalniškienė (iš Brooklyno), Railienė 
(iš Chicagos), V. Sutkienė (iš Californijos), 
M. Meisonienė (iš Waterbury, Conn.) ir J. 
Šmitienė (iš Philadelphijos).

Rezoliucijų leomisijon: A. Bimba, B. F. 
Kubiliuj, L. Bekešienė, S. Penkauskas, K. 
Stanislovaitienė, J. Lukoševičius, V. Roman- 
das.

Oryanizacinėn leomisijon: D. M. šolomskas, 
M. Jokubauskienė, M. Sukackienė, J. Vilkelis, 
J. Karsonas, J. 
niauskas.

Nutarta, kad 
ma rezoliucijas, 
zidijumu bendrame posėdyj.

Suvažiavimui sveikinti pirm. pakviečia 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo pirminin
ką, delegatą Ch. Kreivėną, Dr. A. L. Graičū- 
ną ir D-rę J. Baltrušaitienę.

Sekretorius R. Mizara įteikia pirmininkui 
specialų kūjelį, gražiai padarytą S. K. Ma- 
žansko (Mazan), iš Clevelando. Pats Majaus
kas dėl darbo negalėjo Suvažiavimai! pribūti.

Imamas svarstyti pirmutinis Suvažiavimo 
djenotvarkio punktas:

AMERIKOS KARINIU PASTANGŲ RĖMI
MAS — RĖMIMAS PREZIDENTO

ROOSEVELTO.
Delegatų kalboms apribojamas laikas 5 mi

nutės kiekvienam.
Pirmiausiai į diskusijas įžangą padaro adv. 

Michelsonas ir V. Andrulis. Po to seka ilgos 
diskusijos, kuriose dalyvauja sekami delega
tai: Pr. Jočionis, J. Skliutas, J. Stygienė, Dr. 
Palevičius, prof. Kubilius, Romaildas, Pacaus- 
kas, K. Stanislovaitienė, Genys, Lukoševičius, 
Karosienė, Sliekienė, Jurkevičius, černiaus- 
.kas, Matulevičius, J. Bimba, J. Urbonas, J. 
Karsonas, Levonavičius, Grybas, Valukas, 
SvinkūnienS; Jusaifis, Garšinskienė, Bėkešie- 
nė>: F. Buknys, Gerdauskas, Si’mair

tis, J. Lavas, A. Matulis, R. Mizara, Penkaus- 
kas, Mykolaitis, V. Chelsonas, dr. Graičūnas, 
Šmitienė, Brazauskas, Romandienė, V. An
drulis. Visi delegatai kalbėjo dėl karo pastan
gų rėmimo ir dėl prez. Roosevelto karinės 
programos gyvenimai! pravedimo.

Po to Suvažiavimą sveikino kanadiečiai 
broliški delegatai: J. Lesevičius ir Z. Janaus- 
kas.

Skaityti sveikinimai.
Nutarta pasiųst prezidentui Rooseveltui ir 

sekr. Hull sveikinimo telegramos.
Sesija užsidarė 7:30 v. v.

M

iš-

ir

K. Navalinskienė, Wm. čer-

rezoliucijų komisija, ruošda- 
jas ruoštų ir tartųsi su pre-

Klevas, Čer- 
Sk liūtas, P.

išvadas. Po

SESIJA 11.
Antroji Sesija prasidėjo gruodžio 19 d., 

1943, Webster Hall’ėje, New Yorke, 10 v. r. 
Pirmininkauja Pr. Jočionis.

Skaitomos rezoliucijos dėlei pirmosios se
sijos diskusijų: Rezoliucija dėl Amerikos ka
rinių pastangų rėmimo, rezoliucija dėl prezi
dento Roosevelto karinės programos gyveni
mai! pravedimo, rezoliucija dėl Teherano ir 
Kairo Konferencijų. Visos trys rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai.

Skaitomi Suvažiavimui sveikinimai.
Komiteto Demokratinių Lietuvių Suvažiavi

mui šaukti sekretorius R. Mizara patiekia po
litinį pranešimą-raportą apie mūsų Suvažiavi
mo uždavinius.

Kalba Suvažiavimo atstovai: J. 
niauskas, Grikštas, Gilmanas, J. 
Zaletskas.

R. Mizara padaro iš diskusijų
to jo pranešimas priimama vienbalsiai.

A. Bimba patiekia raportą apie tai, kaip 
šiol Amerikos lietuviai, demokratinio nusista
tymo lietuviai, rėmė lietuvius, kovojančius dėl 
Lietuvos išlaisvinimo Tarybų Sąjungoj. Po to 
jis skaito rezoliuciją dėl Lietuvai Pagalbos 
Teikimo. Rezoliucija priimta vienbalsiai.

Kr. Stanislovaitienė skaito' laišką ir rezoliu
ciją Joseph E. Davies’ui, pirmininkui Prezi
dentinės Šalpos Tarybos dėl Lietuvai pagalbos 
teikimo. Priimta vienbalsiai.

Skaitoma rezoliucija dėl lietuviškųjų Prū
sijos sričių grąžinimo Lietuvai. Priimta vien
balsiai.

Skaitoma rezoliucija organizaciniu klausi
mu, dėl įkūrimo Demokratinių Lietuvių Tary
bos. Rezoliucija priimta vienbalsiai.

D. M. šolomskas, organizacinės komisijos 
vardu' daro pranešimą ir pasiūlymą, ką rinkti 
į Demokratinę Lietuvių Tarybą. Jis siūlo se
kamus asmenis:

Vincas Bovinas, Antanas Bimba, Jonas Ga
šlūnas, Kazys Kreivėnas, Wolteris Kubilius, 
Rojus Mizara, Keistutis Michelsonas, Eva 
Mizarienė, Katrina Petrikienė ir Domininkas 
Šolomskas — Brooklyn.

Iš kitų kolonijų išrinkti sekami:
Dr. A. L. Graičūnas, A. Jakubauskienė ir 

Vincas Andrulis — Chicago; Dr. M. Palevi- 
čiūs, P. Jočionis ir M. Batuliavičius — De
troit; J. Žebrauskas ir S. K. Mažanskas — 
Cleveland; Dr. Johanna Baltrušaitienė, J. 
Mažeika ir Jonas Urbonas' — Pittsburgh; Pe-

(Tąsa 5-tame' puslapy})

iki

'dai, tai liga išėda dalimis 
lyties organų paviršių, taip
gi aplinkui, apie išeinamą
ja.

Šios dvi paskutinės ligos 
neturėjo atatinkamų sau 
vaistų, nors ir būdavo gy
domos visokiais vaistais. 
Pastaraisiais laikais sulfa 
vaistai atėjo pagalbon: sul- 
fatiazolis ir sulfadiazinas-. 
Ir tas ir tas geras šiom li
gom gydyt vaistas.

Ar ta ar ta liga, arba ir 
abiem ligom, sergantiems 
duodama arba sulfathiazole 
arba sulfadiazine. Pirmą 
dieną suduodama po 6 gra
mus, o per kitas dvidešimt 
ienų — po 3 gramus. Žino
ma, vaistai duodama išskir
styti dalimis: pirmą dieną 
po 1 gramą kas 4 valandos, 
o kitas dienas po pusę gra
mo kas 4 valandos. Iš viso 
išeina 66 gramai, kol liga 
skaitosi išgijusi. Ir išgyja 
gerai per 20 dienų.

Sakysim, ta venerinė lim
fogranuloma gražiai su- 
slūgsta. Subrinkę gūželiai 
susitraukia. Jei buvo paėję 
pūliais, tai išdžiūsta, sugy- 

Ija. Taipo pat ir minkštieji 
i šankeriai arba šankroidai 
!—gražiai sugyja.

Paskiau gydytojai paty- 
rinėja, ar nėr dar kur užsi

likusių ligos parazitų. ,
Begydant šiais vaistais, 

! gydytojas tiria ligonio 
i kraują bent dukart per sa- 
i vaitę. Taį tam, kad persi
tikrinus, ar tie vaistai ne
naikina kraujo. Bėda su 

j šios rūšies vaistais kaip tik 
j ir yra ta, kad jie naikina 
: netik kad bakterijas, bet 
i apydažniai naikina ir krau
ją: taip rauduonuosius, 
taip ir baltuosius kraujo 
skritulėlius.

Tyrinėja gydytojas ir 
i šlapimą, kad persitikrinus, 
iar tebėra nepaliesti inkstai, 
i Kad lengviau būtų inks- 
į tams, tai su vaistais gerai 
yra imti ir po truputį sodos 
miltelių. Kai kada ligoniui 
užeina bloga ant širdies, 
vemt verčia, ypač nuo sul- 
fatiazolio. Todėl šis vaistas 
rečiau vartojama, negwsul* 
fadiazinas.

Ate

t

< 
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Trečiadienis, Sausio 5, 1944

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjo! darbu ir aukom?

Brooklyno ir Apylinkės Mez- 
gėjų Komisijos Raportas

Gruodžio mėnesį Moterų i dėsnių kolonijų. 
Apšvietos Kliubo susirinkime i gės mezgėjos! 
girdėjome raportą 8 mėnesių! Finansai Buvo Sukelti Šitaip: 
mūsų darbo, bet narių susirin- Maspeth ir Brooklyn $240.- 
kime nedaug dalyvavo, taipgi; 92, Elizabeth $56, Great Neck 
komisija veikė ir su apylinkės $31.05. I K f mezgėjomis, dėlto raportas! $ 
svarbu paskelbti ir per spau- jos gauta $80.69, sykiu $414.-, 
dą, kad visoms mezgėjoms bū
tų aišku, kaip komisija mezgi
mą tvarkė per 8 mėnesius.

Mezgėjų dalyvavo mezgime] buvo išduotas 
viso 48: Elizabeth 18, Great 
Neck 14, Maspeth su Brook
lyn u 18.

Megstinių numegsta 328 ka- 
valkai: Maspethietės ir brook- 
lynietės 218 kavaikų, Elizabe
th o ir apylinkės 
Neck 27.

Mezginių buvo: Svederių su 
rankovėmis ir kalnierium 64, 
be rankovių 7; kojinių 171 po
ra, šalikų 54, kepurių 19, il
gų kojinių 8 poros, pirštinių 5 
p. Viso 328. Mezginių pasiųs
ta į Russian War Relief: 88; 
į pirmutinį siuntinį pundelių 
Lietu vos raudonarmiečiams 
įdėta 127, Lietuvos poetei Sa
lomėjai Neris 4 kavalkai, į 
paskiausį pundelių siuntinį 99, 
O. Čepulienė į pundelį 1 sve
derį. Pas komisiją randasi 
tai viso 328.

Daugiau Megstinių Nuo 
Greatneckiečių

Atvažiuojant į Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą A. 
Bečienė atvežė nuo Great 
Neck mezgėjų dar neįskaitytų 
į virš paduotą sąskaitą megs
tinių. Juos numezgė:

A. Lipskienė 2 svederius su 
rankovėm ir kalnierium.

Mrs. Rethar svederį su ran-Į 
kov. ir kaln.

Mrs. Keegan 2 s v. su rank 
ir kaln.

Mrs. F. Keegan 1 sv. su 
kov. ir kaln.

Mrs. C. Rufe svederį su 
kov. ir kaln.

M. Kupč inskienė 2 šalikus.
A. Bečienė 1 šaliką.
A. Lideikienė 2 poras koji

nių.
Maža kolonija, bet gerai 

darbuojasi, neatsilieka nuo di-

Great

9,

Trečias PuslapisLaisve, Lithuanian Daily Nfewfe

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!

66. Vilnų pirkta už $356.24.' 
Pas komisiją pinigų $58.42.

Nepamirškite, tas raportas 
gruodžio 16-tą. 
vilnų pirkta už

Iš Laišku Dėžutės
>ravo,

' Y

11Megstinių:
M. Burkauskie-'

Cliifside $6. Viso 
>.97. Iš pirmesnės komisi-!

O dabar dar 
$50.

Priduota
Iš Elizabeth

nė pridavė 6 poras pirštinių ir 
A. Bakutis 4 poras pirštinių.1 
Tos abidvi draugės pirko vii-; 
nas savo pinigais. Tai didelė' 
dovana lietuviams raudonai*-■ 
miečiams.

Per M. Kulbienę, Johnson

su rank, ir kaln. ir 1 pora ko
jini u.

O. Čepulienė 1 sved. su ran
kovėm ir kaln. ir 1 sved. be 
rankovių įdėjo į pundelį (bu
vo neprirokuotas). Visi tie 
megstiniai yra jau pasiųsti.

Pinigais Priduota Vilnoms:

Lietuvės mezgėjos Dem. Lietuvių Suvažiavime pagerbtos: dr. J. Baltrušaitienė 
prisega joms po dovanėlę — garbės ženkleli; nuotraukoje matome daktarę segan
čią ženklelį draugei Petlickienei.

Anglai Apdovanojo 
Sovietų Moteris

Niekas ne per gera Sta- 
I lingrado herojėms, pareiš- 
! kė Britanijos Komitetas 
i Sovietų Sąjungai Gelbėti, 
j vadovaujamas Canterburio 
| dekano. Anglijos suknelių

Ona Skardienė-Jočiuvienė iš j gamintojai sutiko. Pasek- 
Jersey City per Joną Česną! mė buvo ta, jog pasiūta So- 
pridavė $5.

Karlonų šeima ir Kaulinio- 
nė, Maspeth, po $2. Cibulskio-) 
nė, N. Venta ir Buknienė po j 
$L '

S. Dambrauskas $1.
Per A. B'ečienę, greatnec- 

kietę, aukavo Mrs. A. Navi- 
causkas $2 ir Mrs. J. Laugalis1 
$1, abi iš New Haven, Conn, i

E. Baranauskienė iš Bridge-! 
port, Conn., $2.

Fotografas Stokes

Gruodžio 31, 1913 
Bridgeport, Conn. 

Drauge Sasna:—
Pereito trečiadienio “Lais

vės” Moterų žiniose pastebė
jau, kad 'buvusiame Brooklyno 
kliubiečių susirinkime, apart 
kitų svarstymų ir tarimų, vie
nas paragrafėlis buvo toks:

“Mrs. Karas apsiėmė nu- 
į mėgsti drabužėlius dėl kliubic- 
tės — P. (geriau būt—E.) Ba
ra n a u sk i e n ės naujagimio.”

yra labai gerų ir veiklių mote
rų, būtų galima tok is kliubas 
turėti ir čia.

Baigdama linkiu kliubietėms 
draugėms su sekančiais metais 
daug energijos ir patvarumo jų 
naudinguose darbuose.

Elena Ba ranauskienė. 
if: * *

Elena yra brooklyniečių Ap- 
švietos Kliubo narė, jauniausia 
iš Lietuvoje augusiųjų, atvyku
si jau karo laiku. Būdama ir

Labai gražiai ačiū draugei toliau nuo mūsų, jinai tačiau 
apsiėmusiai ir draugėms nuta- seka ir remia savo draugių 
rusioms, tačiau, kada drabužė- kliubiečių darbus, 
liai bus numegsti — būt gerai,! 
kad pasiųstumėt kur nors vai
kučiams nuo karo nukentėju- 
siems—našlaičiams. O gal Lie-j 
tuvos vaikučiams vėliau bus 4(1 il(i 60 valandų ir daugiau, 
galima pasiųsti?

Su džiaugsmu galiu paminėti j paSiGkti. Tačiau tai nekenkia 
tiek, kad šis mūsų mažas dzū-1 puvusjai brooklynietei Valilio- 
kutis buvo labai laimingas,, njencj priklausyti ir toliau 
gavo gausiai dovanų drabu- brooklyniečių moterų Apšvie- 
žiais ir pinigiškai. Todėl vh^QS j^]jubG> paremti jo darbus 
siems ir visoms labai ačiuoja-,. finansiškai, jeigu jau negali- 
me už dovanas atsiųstas ir at-Įma asmeniškai 

(K. neštas!

Florida Nėra Labai Toli
Iš New York o miesto j Flo

ridą nuvažiuoti busu ima nuo

atsižvelgiant j orą ir j tolį to 
valstijos krašto, kurį norima

Į 54 poros bei kavai kai mez
ginių. Juos numezgė drau
gės V. Kvietkas, O. Yuš- 
kienė, P. Žukauskienė, T. 
Nakiene, M. Krasauskienė, 
E. Freimantienė.

Išsirinkom naują valdy
bą 1944 metams: organiza
tore K. Zinskienė, sekr. A. 
Buividienė, kasierė H. Si- 
manavičienė, 
Yvonne Niaurienė.

Laisvės Bankietas
Prie dienraščio Laisvės 

bankieto, kuris įvyks atei
nantį nedėldienį, sausio 9 
dieną, 4 vai. po pietų, 376 
Broadway, smarkiai ren- 
giamės. Išrinkome geriau- 

Bri-jsias gaspadines, darbinin
kes ir pagelbininkes, kurios 
suruoš skaniausią vakarie
nę ir prirengs puikiausią 
programą. Tad šis parengi
mas bus vienu iš puikiau
sių, kokis seniai yra buvęs 
So. Bostone.

LLD moterys nuoširdžiai 
kviečia visus ir visas daly- 

! vauti — paremti dienraštį 
Laisvę ir turėti puikinusį 

Nare.

Mūs Mezgėją Ištiko 
Skaudi Širdgėla

Tik pereitą savaitę skai
tėme šiame skyriuje 
Petrikienės raporte Demo
kratinių Lietuvių Suvažia
vimui) apie trijų daugiau-

Prisimindama velionę savo 
„ v . TZ,. , sesutę Katrina Talandzevičie- 

klyno Moterų Apsvietos Kliubo (Viltrakiūtę), buvusią ne
svarbiausiems reikalams, o gal )ia ){liubiel valilionienę prieš 
vilnų fondui.

Kada mūsų mažas rėksniu-

Čia įdedu porą dolerių Broo-

korespondento šia pasižymėjusių kolonijų 
pirmaeiles mezgėjas ir jų 
eilėse matėme vardą Vikto-!kas ^us ėdresnis, tad pati ža- 
rijos Bulienės iš Rochester,, 
N. Y., numezgusios 49 su į 
rankovėm ir 31 be ranko-i 
viu svederius. v

Kada mes su džiaugsmu 
ir pagarba skaitėme apie, 
jos nuopelnus, jinai tuo: 
tarpu pergyveno skaudžią) 
dramą. Sekamą dieną jau) 
pasklido liūdna žinia, kad 
ankstoka mirtis išplėšė nuo) 
jos mylimą vyrą ir draugą, | koma, 
nepavaduojamą Amerikos) eglaičių, 
lietuvių liaudies 
Joną Bulį-Lumbį, 
jos mielą sunkeleivį 
pat vaikystės dienų, kada'

• caro žandarai suvarstę kul- 
" komis jos tėvų namelį iš

sklaidė šeimą po platų pa-
i šaulį laisvės ir laimės jieš- 
i koti.

Mokėjo jiedu branginti šį 
naują tė-

šventes atsiųstame laiškutyje 
;rašo:

Gruodžio 27 sueina lygiai 
I du metai, kai mano seselė Ka- 
; trina paliko mus ant visados. 
Jos brangiam prisiminimui au- 

' kojų $10 Great Necko Chorui 
• Pirmyn, $10 Laisvei ir $10 
i Brooklyno M. A. Kliubui, ga
lite skirt vilnų fondui. Katriu
tei šios organizacijos buvo ar- 

įtimiausios, todėl

! du prisidėti prie mezgėjų būrio 
i— bandysiu ir aš numegsti kur! 
nors sušalusiam alijantui ka-. 

! reiviui svederį. Dabar perdaug! 
i užsiėmusi.

Šioje apylinkėje, Bridgepor-i 
te, kur gyvename, gana, graži!

i vieta. Vakarais, veik pro kiek- i 
į vieno namo langus gali matyti 
! mirguliuojant įvairiaspalvėmis j L1 
•šviesomis papuoštas eglaites. i riu-
■ čia žmonės daugumoj pasitu- Kaip viskas
j rinti. Šiemet anksčiau buvo sa- 1 Aludu su draugu

, kad nebūsią kalėdinių I blogiausiai, nois aš pereitą v^- 
, tačiau buvo tiek pri- Į sai’ą turėjau daug bėdos su 

artistą| gabenta, kad kalėdoms praėjus, J gerkle. Man buvo sunku kal- 
buvusį j turėjo tūkstančius tu gražiu i hėt ir kvėpuot. Ėjau tonsilius 

nuo i medeliu sudeginti. Gimti, bet vistiek nepagelbėjo.
Kažin, ar kur nors kitur yra | W<nči° 1 d buvau nu važia- 

toks žmonių susigrūdimas ix us ne^ i Philadelphia, Pa. 
krautuvėse (ypatingai didžio- Ten padalė leng\ą operaciją 
siose — departmentinėse), kaip ! dabar jaučiuosi visai, #eraL 
čia Bridgeporte. Pačiame mies
to centre taip pat labai didelis 
žmonių bruzdėjimas — beveik

vietų Sąjungos moterims 
90,000 suknelių ir 30,000 
ploščių. Gi žymusis Brita
nijos modistas, karalienei 
suknelių siuvėjas Hartnell 
išvažiuojąs į Stalingradą 
įteikti to didvyriško miesto 
moterims dovaną nuo ---
ta n i jos moteriškų drabužių 
industrijos savininkų ir 
darbininku.

~ . Drabužiai verti apie pu- 
'tografas Stokes visada remia j sės miliono dolerių. Ir prie 
i mūsų mezgėjas. Pora metų at- kožno pridėta pasveikini- 

ran‘ gal jisai nufotografavo mezgė- j mas rusų kalboje.
' jų grupę veltui. Reikale nepa-j 
mirškime tų, kurie remia mus. i 
Jo studija randasi 512 Marion! 
St. ;

M. Valilionienė iš Ft. Lau-| 
! derdale, Florida, $10.

Draugė Valilionienė, mūsų) 
kliubo gera narė, nors toli gy-, 
veną, bet mūsų neužmiršta, vi-) . .
sada i mus aplanko su geru Į įvyko prieš pat Demokrati-į 
pluoštu finansų, kurie mums'nių Lietuvių Suvažiavimą, 

j yra labai reikalingi vilnoms! tai jame buvo renkamos de- 
Į pirkti, kad mūsų mezgėjos' legates ir sudarytas sveiki- 
megstų ir padėtų nugalėti tąinimas nuo ALDLD kuopos 
juodąjį fašizmą. Tada mes vi- moterų.
si pasilsėsime, o. labiausia tai ■ Delegatėmis buvo išrink- 
mūsų čampijonės, ba joms jau, tos dd.: Yvonne Niaurienė, 
baigia ir pirštai pridilti. Tai;jupa Reinardienė, K. Zins- 
ir ne dyvai. Kai kuriems žmo-i pienė 
nėms atrodo netikėtina, kad: - ..... ....
galima rankomis tiek nudirb-) 
ti. Bet jos nudirbo ir dar dirbs 
pakol juodmarškiniam ir rud- 
marškiniam bus galas.

Aukos Kitiems Reikalams
S. Kleizienė seniau aukavo 

$2 pundeliams.
J. Kaulinis, pats negalėda

mas prisidėti darbu, aukojo $1 
drabužių centro maliavai, at
vežė šepetį, taipgi atvežė nuo 
Cedronu daug gerų drabužių. 
Drabužių yra atvežę-atnešę ir 
daug kitų žmonių. Jie bus pa
skelbti kai tik komisija per
žiūrės pundelius, juos surašys, 
o atrišinėti-peržiūrinėti bus] 
galima tik baigus centro pri- 
ruošimą. Tas darbas jau bai
giama ir tikimasi, kad centras,

1417 Lorimer St., pradės veikti 
ne už ilgo.

O. Depsienė,
Mezgimo Komisijos 
Sekr.

Fo- i

ran- So. Boston, Mass
! Iš ALDLD 2 kp. Moterų time” 

A f c i Imi vii a iri 1 ■ •■ Susirinkimo, Atsibuvusio 
Gruodžio 16 d.

Kadangi šis susirinkimas
Šeimininkėms

joms ir ski-

pas jumis?
gyvename ne

< i 9489

Suknelės forma No. 9489 
gaunama 34 iki 48 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Jeigu pumpkin f i lingo 
pajus kepant s 
reiškia, ' 
karštai. Pumpkin, kaip ir 
visi custard pajai, turi būti 
kepamas

sutrūksta, laisvesnį kraštą 
kad jis kepė per vynę,. būti pavyzdingais jos

lėčiau.
* $ *

Buckwheat 
miltu tėra v

miltu 
labai 
ir ki-

piliečiais, pasišvęsti dar
bams už kitų laisvę ir auk
štai gerbė ir rėmė šiandie
ninius laisvės karžygius.

Namie darytas “catsup’as” 
atidarius geriau laikosi, 
jeigu actas, druska ir pipi
rai būna įdedami 
nėmis 5 minutėmis 
virti.

paskuti- 
baigimo

Pasveikinimui suvažiavi
mo iš kuopos iždo paauka- 
vom $10. K. Mineikienė iš 
So. Easton sveikino suva- 

Ižiavimą su $5, B. Skersto- 
nienė su $2. Po $1 sveikini
mams davė šios draugės: 
A. Sabulienė, A. Buividie- 
nė, K. Zinskienė, O. Yuškie- 
nė, M. Dombrauskienė, U. 
Kavaliūnienė.

Nuo Yvonne Niaurienės 
dovanos — kosmetikų bak- 
so — pelno liko $52. Tai to
kiu būdu sveikinimui De
mokratinių Lietuvių Suva
žiavimo sudarėm $75. Ti- 
kietų išplatinime daugiau
sia dirbo Julia Reinardie- 
nė. Dovaną gavo Stella 
Pupkis iš Belerica, 87 tikie- 
to numeris.

Mūs draugės mezgėjos 
suvažiavimą sveikino su 
šiltais svederiais, kojinėmis, 
kepurėmis ir tt. Tai dova
na lietuviams raudonar
miečiams ir partizanams, 
kovojantiems dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Prieš pat su
važiavimą buvo pasiųsta 
Pundelių Vajaus Komitetui

Tarp 
ir baltų 
maža skirtumo, vieni 
ti turi tarp 70 ir 80 nuo
šimčiu krakmolo. * * *

nuo t sekmadienio 
bus tarsi visiškai 
valgis sekamom

*
Likusi 

vištiena 
naujas 
dviem ar trim vakarienėm, 
jeigu kas kartas skirtingai 
pataisysi: vieną dieną gali 
būti pajus, kitą katletai, 
trečią baltam sose.

Įvairumas maiste nėra 
bereikšmis išmonis, bet pa
dilgina apetitą ir pagerina 
virškinimą, prie to neju
čiomis mes pavartojame di
desnį kiekį skirtingų pro
duktų ir juose gauname 
daugiau skirtingų minera
lų ir vitaminų, o tas jau ei
na ir į sveikatą. Tad prie 
progos, kam laikas, sveika
ta ir išteklius leidžia, ne- 
skūpėkime duoti savo kū
nui didesnį pasirinkimą 
medžiagos. Maisto eksper
tai ne veltui perspėja, jog 
mūsų našumas gyvenime 
priklauso nuo mūsų varto
jamo maisto. 0 tai reiškia 
ne vien kiekybę, bet, pirmoj 
vietoj, kokybę. N. G.

Greta darbų, visuomet jų 
namelio durys buvo plačiai 
atdaros pakeleiviui ar vie
tos draugams užeiti pasi
kalbėti, gauti patarimų, 
pasiguosti rūpestyje ar 
varge. Šiltas draugiškumas 
sutikdavo kiekvieną. Sunku 
persistatyti tą namelį be 
vieno iš jo malonių šeimi
ninkų. O visgi likusiems 
teks gyventi ir kovoti to
liau.

Linkime draugei Vikto
rijai tvirtai atlaikyti šį 
smūgį, ramintis savo šird
gėlą skandinant numylė
tam darbe paramai kovoto
jų prieš fašizmą, kuris atė
mė pasauliui milionus my
limųjų.

Mūsų gili užuojauta jums, 
drauge Buliene, jūsų talki
ninkei darbe dukrai Annai 
(Buliutei) Koch su šeima 
ir visai giminei. Jūsų nuo
stolis yra mūsų nuostoliu, 
kadangi velionis Jonas Bu
lis savo darbais priklausė 
visai didelei lietuvių šeimai 
— visai tautai ir ypatingai 
mums darbo žmonėms.

Brooldyniete Mezgėja,

Neturėjau progos aplankyti 
draugus, tad buvo nemalonu.

“Dabar pas mus turistų yra 
kaip New Yorke apie Times Jau nemažai, bet turi vargo 
Square. Krautuvės pilnutėlės J<(ū atvažiuoja, o atvažiavę ne
įvairiausių prekių ir žmonės I gauna vietos, kur apsistoti, 
viską perka. Maisto krautuvėse j Mat, daug karių ir jų šeimy- 
taipgi trūkumo, rodos, 
tik ką reikalinga “pointų. 
to, kad vyrai (kai

l skundžiasi, kad jiems trūksta 
alkoholinių gėrimų, bet 
girtų galima pastebėti dažnai I 
ir Lile kur.

Bridgeporte yra įvairių lie-: 
tuviškų draugijų,' bet Moterų 
Kliubo, kokis randasi Brookly- 
ne — čia neturime. Tačiau čia

nėraJnU čia apsistoję. Tenka daug 
” Be susitikti ir lietuvių iš kareivių 

kurie) ■ ir jūreivių.
Geriausių linkėjimų visoms- 

čia j visiems su Naujais Metais.
Draugiškai,

M. Valilionienė.”

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

SOUTH BOSTON, MASS
DIENRAŠČIO LAISVĖS NAUDAI

METINIS BANKIETAS
Rengia bendrai ALDLD 2 kp. ir Moterų Kuopa

376 Broadway So. Boston, Mass.
Prasidės 4-tą vai. po pietų

Pelnas nuo šio bankieto yra skiriamas paramai dienraš
čio Laisvės, jo bendrovės dalininkų suvažiavimo proga.

BUS GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Taipgi Bus Puiki Koncertine Programa
Vakarienė $1.50 Asmeniui

Kviečiame Bostono apylinkes lietuvius skaitlingai daly
vauti šiame parengime ir tuomi paremti dienraštį Laisvę.
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Kaip Gyvena Mokyklinis Lietu 
vių Jaunimas Udmurtijoje

G. ŽIUGŽDA
vai stebėjo meną su nepa- slopina jų meilės Lietuvai, 

Su mokytojais padarėme i Uast» įsidėjimu. Lietuve- .pasiilgimo jos bet atvirk- 
!je vykstąs veiksnias, lietu- isciai: visi auklėtiniai 'nuo- 
'vių moksleivių susibūrimas lat veikiami taip,
I slaptai nuo okupantų, lietu- dar labiau pamilsta lietuvių 
|vių partizanų kova su vo
kiečiais — tie paveikslai, 

: rodės, kaupte sukaupė visą riau mokytis, daryti viską, 
auklėtinių dėmesį, gyvai 'kad Lietuva būtų greičiau 

■ jiems priminė tą tragišką išvaduota iš vokiškųjų oku- 
tikrovę, kurioje yra atsidū-1 pantų, o jie patys, praleidę 
rusi gimtoji Lietuva vokiš 
kūjų okupantų vergovėje.

Apskritai lietuviškųjų vai-! naudingais savo tėvynės pi
kti namų auklėtiniai Debio-1 j—
suose gana toli nuo Lietu- užsigydyti .fašistinių oku- 

. . vos, mokomi ir auklėjami Ipantų padarytas kruvinas 
, . , Itaip, kad atstumai nuo gim-1 žaizdas.

claiyKUj tosįos žemės ne tik nenu- į 1943 m. rugsėjo 20 d.

(Pabaiga)

14 valandų konferencijas— 
pasitarimus įvairiais mo
kymo, auklėjimo klausi
mais. Ypač su dideliu dė
mesiu buvo apsvarstyti lie
tuvių kalbos, lietuvių lite
ratūros, Lietuvos istorijos'^1, 
dėstymo klausimai. Tų da
lykų dėstymas sudaro mo
kytojams kiek didesnių 
sunkumų, nes nėra pakan
kamai vadovėlių. Dėl to bu
vo visiškai suprantamas 
mokytojų troškimas naujai 
atgaivinti ir išsiaiškinti vi-i 
sus lituanistikos 
dėstymo klausimus, 
turinio, taip ir metodų at
žvilgiu. Kaip iš pamokų, 
taip ir iš pasitarimų su 
mokytojais paaiškėjo, kad 
Tėvynės karo sąlygose mo
kiniai nepaprastai domisi 
Lietuvos istorija, ypač lie
tuvių tautos kovomis su. 
kryžiuočiais ir kalavinin- 
kais.

jog jie

kalbą, ilgisi Lietuvos, ugdo 
i savyje pasiryžimą dar ge-

|karo dienas Udmurtijoje, 
' galėtų sugrįžti į Lietuvą

liečiais ir galėtų padėti jai

kinis, A. Bernard, Stanislovas 
Sveiders ir W. Killman. Po 50 
centų : J. Strumaitis ir Mrs. E. 
Smitas.

Surinktos aukos per Alek 
Venskevičius ir Agnes Petru- 
kaitis: Apalonia Antalionis, 
$10. Po $5: Gene Pocevicz ir 
A. J. Petrukaitis. Po $2: Ma
ry Menkevich, ' Petrunelia 
Kemtis, Antanas Kazlauskas, 
Gertrude Svirnalis, A. Vinske- 
vičius ir Louise žvirblienė. Po 
$1: J. Lizowski, St. žvirgždi- 
nas, L. Tunilenia, Rose Kain, 
Mrs. Palaimenia, M. Grigienė, 
A. Klimicnė, .11. Minucci, Mal
vina Laport, Joe Kaziulis, 
Paul Jatul (Drug Store) Stan
ley Radvilas.

Širdingiausias S t o u g htono 
veikėjams ir veikėjoms ačiū už 
tokį dideli labdaringą pasidar
bavimą, taipgi didelis ačiū vi
siems taip gausiai aukoju
siems.

Montello Žinios
žiavimo įspūdžiai

Meninė Saviveikla

O

Lietuviškųjų vaikų namų 
auklėtiniai, auklėtojų vado
vaujami, aktyviai dalyvau
ja meninėje saviveikloje. 
Auklėtinių choras gražiai 
dainuoja visą eilę lietuviš
kų liaudies dainų,
pat sukomponuotų poetų 
kūrinių (“Eina garsas nuo 
pat Vilniaus”, “Lietuva ša
lis plačioji” ir kt.). Didoka 
mokinių grupė (Rasteikai- 
tė Marija iš Šiaulių, Va- 
liauskaitė Aldona iš Kau
no, Matulytė Marija iš Ma
rijampolės, Skandytė Gene 
iš Kauno, Jančytė Stasė iš 
Utenos, Vaitukaitis Leonas 
iš Kauno, Mačiulis Vaclo
vas iš Šiaulių ir kt.), pui
kiai atlieka lietuvių tauti
nius šokius (“Kubilą,” 
“Kalvelį,” “Šustą” ir kt.), 
o taip pat vieną kitą rusiš
kų, ukrainietiškų 
murtiškų šokių.

Detroito Žinios
Ar Ištikrųju Mot. Pažanyos į ta, kad kliubas nuo centralinio 

KI i u ba s Ij žsit-a rna r o 
Papeikimo.

Vietinėj konferencijoj
Demokratinių Liet^ Suvažiavi

mo, kuris Įvyko gruodžio 26-tą- 
dieną, Draugijų Svetainėj, de
legatai grįžę iš suvažiavimo iš-: 
davinėjo raportus, 
kaip raportai, 
pilniau raportavo, kiti silpno
kai, pažymėtina tik, jog trys iš 
5-kių delegatų buvusių suva
žiavime begailestingai vanojo' 
kailį vietiniam Moterų Pažan
gos Kliubui, jo valdybai ir vei
kėjom. Iš jų kalbų davėsi su
prasti, jog šis kliubas užtraukė 
gėdą Detroito progresyviam ■ 
judėjimui, nes nesiuntė suva
žiavimai! delegatės, suvažiavi
mui nepasiuntė raporto iš kliu
bo veikimo, 
bai primetė 
sižiūrej imą, 
sugebėjimą 
kliubo darbus ir panašiai.

Raportai 
vieni nuosekliau,

už ta viską valdy- 
apsileidimą, neap- 
korespondentei ne
perduoti spaudai,

so, o pro akis taip u- slinko 
Pažangos Kliubo nuveikti dide-

keltos

tiek

pri
rišai

gausios pinigines aukos
Kryžiui, kur i metus 

siekia apie $300 ii- apie

Mass ir Apylinkes 
Lietuviu Komiteto 
Seki’., Jonas Grybas, 
1190 Washington St., 
Norwood, Mass.

Hillside, N. J

laidot motiną; seserį M. Ben 
vičienę, kuri gyvena Monte 1 
loj, brolį Prazdeckį Lietuvoj 
ii’ giminių šioj šalyj. Prie k a*

Demokratinių Lietuvių Suva- ; Mirus D-gei A. Kazeliunienei po pasakė trumpą kalbą, pri- 
~ ... , „ . _ . TZ menant jos gyvenimą, J. Sti-Gruodzio 10 mirė A. Kaze-j ■ -

Malonu prisiminti minėtą į liunienė, 51 metų amžiaus. lšj^e e’ 
suvažiavimą, kuriame tiek Į Lietuvos paėjo iš Samiliškių k Lai ilsis mūsų draugė/aiYlži-
daug svarbių ir naudingų dar- parapijos, Vilniaus redybos, j nai, o mes dirbsime dėl tų idė-
bų atlikta, kaip tai: rėmimas Į Budilių kaimo. Velionė buvo! jų, kurias ji gerbė ir mylėjo1, 
šios šalies karo pastangų per- laisvų pažiūrų, tvirto ir ma-
kant karo bonus, dirbant išti- lonaus būdo. Kada velionė ko
biniai dirbtuvėse, 1 
maistą ir visokiais būdais pri
sidedant prie karo laimėjimo. 
Taipgi šelpimas nuteriotos mū
sų tėvynės Lietuvos, kuri ne
užilgo, tikimės, bus išlaisvin
ta.

Didelė garbė ir padėka pri
klauso mūsų gabiems ir ištiki-: 
miems vadams, Laisvės perso
nalui, draugei K. Petrikienei 
ir mūsų profesijonalams už jų 
gražias kalbas, pasakytas šia-j 
me suvažiavime. Padėka vi-1 

įsiems ir visoms, kurie prisidė-j 
jo prie prirengimo šio garbin-! 

: go suvažiavimo, nes šiame su- 
i važiavime kiekvienas delega-' 
: tas turėjo progą dalyvauti dis-i 
' kusijose priėmimui raportų iri 
■ rezoliucijų.

Biruta.

manau, kiekvienas dalyvis šio 
suvažiavimo tai)) pasakys.

Mūsų visu v ra užduotis, kad 
tarimai suvažiavimo būtų vy- 

cnergi- 
tveriant 
vietines

Laisvėj gruodžio 30 d., 1943
Padėkos žodyj Įvykusi klaida, i kinami gyvenimai! 
kur yra pasakyta, kad ačiuoja-!ja 
me už atsisveikinimo prak;
P. Bukniui, tai turi būti
Burkei. J. Gasparaii

taupinant Į vojo su mirčia, gydytojas ir 
s]augės norėjo Įkalbėti jai re- 

; ligijines ceremonijas, bet ji
I parodė savo tvirtą valią ir pa-1 siuntė gėles ir dalyvavo mano 
sakė, jeigu per 30 metų netu-j mylimos moteries laidotuvėse. 

Įrėjo, ką kalbėti su kunigu, tai ! F. Kazeliunas.
ką gi gali su juo šiandien kal
bėti, jis man nereikalingas.

12 gruodžio likosi palaido-i 
ta Brocktono miesto kapinėse, į 
skaitlingai dalyvaujant Mon-i 

jtello ir Bridgewaterio lietu
viams.

Velionė po pirmu vyru buvo!
Vensk utonienė, 
vyrui, apsivedė 
liūnu, 
metu. Velionė ir jos vyras vi-' 
suomet rėmė progresyvį judė-' 
j imą aukomis ir darbu.

Paliko dideliame nuliūdime1 
vyrą F. Kazeliūną, sūnų J. j 
Venskutonį, kuris tarnauja ka-l 
riuomenėj, bot buvo parvykęs1

mirus pirmam j 
su F. Kaze- į 

su kuriuo gyveno 10 į

Vieša Padėka

Dėkoju visiems, kurie pri-

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame.

. . .............. - ...................... .. .

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
Grikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

su 
ir pasišventimu, 
vienoj kolonijoj

F/.-tarybas platesniam veikimui.
s‘. Delegatė.

| Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki Jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

<5 kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

MeS taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuo- 
M se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

ILIETUVIŠKAS f!

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINfi) |

Didelis pasirinkimas visokių jį !
Vynų ir Degtines 4
Kasdien Turime jį

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ f

Juozas Zeidat |
Savininkas >

411 Grand St. Brooklyn |j

J. GARŠVA
Graborius-Under taker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuo.ja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

į suvažiavimo komiteto negavo i 
•jokio laiško bei informacijų,1 

|-j> turėjom laišką nuo vietinės su-' 
'važiavimo tikslu šaukiamos i !
konferencijos, Į kurią išrinkom 
5-kias delegates, suprasdamos, 
jog Į patį suvažiavimą delegatų 
siuntimas bus bendras iš kon
ferencijos, pasisakėm už visokį 
rėmimą Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimo ir nutarėm svei
kinti suvažiavimą su $10.

Kas link to raporto iš kliu
bo veikimo, kad nebuvo

.duota suvažiavimui, mes 
' nežinojom, kad tokis raportas 
i ten būtų pageidauta, o tai būtų 
: buvę mielai atlikta, vėliau išsi- 
i aiškino, jog Moterų Tarybos 
Komiteto narė K. Petrikienė 

: būk rašiusi laišką tūlai moterei 
i Detroite, ragindama pasiųsti 
| raportą iš Moterų Paž. Kliubo į 
! veikimo. Aš niekaip negaliu 
suprasti, kodėl gerb. Petrikie
nė kreipėsi Į tokią ypatą, kuri 
su mūsų veikimu nieko bendro 
neturi, net mūsų parengimuose 

. nedalyvauja ir, aišku, nesuteikė 
Į mums žinių apie pageidaujamą j 
■raportą? Kodėl negalėta atsi- i 
! kreipti bile Į vieną veiklių Į 
I kliubo narių, kaip tai Rusų Ka- 
' ro Pagelbos komiteto nares, 
’mezgėjų grupės arba ir kliubo 
valdybos, kurių antrašai pro

tarpiais telpa Laisvėj ir Vil
ny.!, o laikraščius, ypatingai 
žinias iš moterų veikimo gerb.

i Petrikienė manau, kad skaito. 
Pažangos Kliubo rast.

M. Ginaitienė.

į?

l':

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

I Fru - Ember Fuel Co., Inc.
[ 496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Distinctive Style and Unexcelled Value in

S MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

M Vietos ir impor- 
Aj tuotos degtinės ir 

vynai, geri ausiu
M bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki-

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai.DIAMOND ENSEMBLE!-.$100 pasiuntimui dova- 

pundelių lietuviam Sovietui 
Sąjungoj. Per du sykiu siiorga- 

aukavo kraują 
; viso 70 pus- 

kvorčių kraujo. Didele grupė 
kliubiečių dirba Sovietų žmo
nių pagelbai, kaip tai, rinkime 
ir taisyme drabužių siuntimui 
nuo karo nukentėjusiom Sov. 
žmonėms. Tūkstančiai svarų tų 
drabužių yra sutvarkoma ir pa- ■ 
siunčiama iniciatyvoj šio kliu- j 
bo. Drauges kliubietės dirba tą 
dulkėtą darbą prie sunkių ap-, 
linkybių, menkai apšildomoj i 

dirba pasiryžusiai 
išsireikšdamos, 

pasiryžimas ne
su pasiryžimu 

mezgėjų grupė,

savo,nų 
meniškais numeriais lietu
viškųjų vaikų namų auklė- nizuota grupės 
tiniai yra nė kartą pasiro-i J’vaucl; Kryžiui, is 
dę ir kolektyviniuose ūkiuo
se, ir artimiausioje ligoni
nėje sužeistiems raudonar
miečiams, ir Debiosų visuo
menei. Ir visur tie lietuviu 
menininkai padarė gerą įs
pūdį, gražiai reprezentavo 
lietuvišką meną. lietuvių 
liaudies dainomis ir šokiais 
visur gėrėjosi, ir saviveik
los dalyviai buvo kviečiami patalpoj ir 

be pertraukos, 
jog jok is mūsų 
gali susilyginti 
Sovietų. Kliubo 
nors neskaitlinga, vienok, dir
ba ir kiekvieną kliubo susirin
kimą raportuoja keliolika nu- 
megstų kavalkų. Taipgi kliubo 
choras, kurs gyvuoja jau du 
metai, gražiai dainuoja 
tarnauja net ir kitom 
zacijom parengimuose 
mos pildyme.

Moterų Pažangos 
gausiai yra parėmęs 
progi»esyvišką spaudą, 
tant mažesnes aukas, 
vasarą įvykusiam spaudos pik
nike visa kelių tūkstančių pu
blikos minia buvo aprūpinta 
maistu per šio kliubo išrinktas 
gaspadines ir darbininkes dar
gi prisidedant auka dalį mais
to.

Atsižvelgiant į tuos visus Pa
žangos Kliubo kreditui darbus, 
nesinori be pasipriešinimo pri
imti nuo iš suvažiavimo grįžu
sių delegatų išmetinėjimus 
kliubo vardu, norisi nors kiek 
apginti kliubo vardą ir garbę. 
Suvažiavimai! delegatės nepa- 
siuntėm, nes susidėjo priežas
tys, kurias čia nors kiek paaiš- 
kysiu. Pat svarbiausia bene bus

Stoughton, Mass
Lietuviai Vieningai Darbuojasi 
Karo Pastangoms. Gausiai Au

koja Suvienytų Tautų Karo 
Fondan

ir toliau lankytis su savo' 
programa. Tai teko sužino
ti ne tik iš pačių lietuvių' 
pasakojimų, bet ir iš Debio-' 
sų -atsakingų darbuotojų' 
pareiškimų per pasikalbėji-' 
mus su jais apie vaikų na
mų gyvenimą.

Rugsėjo 17 d. vietos klu
bo salėje buvo sušauktas 
vaikų namų kolektyvo- 
auklėtinių, auklėtojų ir mo
kytojų susirinkimas, kuria
me ir jaunieji menininkai 
pasirodė su savo repertua
ru.

Ir tikrai, jaunieji meni
ninkai neapvylė: gražiai, 
darniai skambėjo mergaičių 
choro ir duetų dainuojamos 
lietuviškos dainos, grakš
čiai buvo atliekami lietuviš
ki tautiniai šokiai; tie pa
tys šokėjai taip pat gražiai 
pašoko rusišką, ukrainietiš- 
ką ir udmurtišką šokį. Pa
rodė vieną kitą meninį mon
tažą ir pagaliau suvaidino 
R. Januškevičienės vaizdelį 
‘Auštant”. Nors vaidinama 
buvo kiek naiviai, primity- 
yiai, bet visi jaunieji žiūro-

jau
ir pasi- 
organi- 
progra-

Kliubas 
ir mūsų 

neskai- 
praeitą

Aplaikiau nuo draugo J. La
vas $155.25. Surinkta sekan
čiai :

Per J. Lavas ir K. Chetnat 
aukavo po $5: A. Yurcius, T. 
Gudinas, U. Scba, M. Stulgai- 
tienė, J. Tamulevičienė, B. 
Mockevicz, Tarnas Kebai ir 
Josephine Chesnat $3. Po $2: 
R. Vitkauskas, A. llkevičia, W. 
Grigas, L. Walant, A. Kiraila. 
Po $1: A. Yukonienė, P. Wa
lant, A. Chencius, J. Chencius, 
A. Mockus, Y. Kimtis, P. Stoc- 
kus, J. Januskis, P. Armolis,
J. Lavas, P. Klimas, W. Stul- 
gaitis, G. Lucas, T. Lucas, Jo
seph Rozen, J. Tukis, F. Ben- 
kauskis, J. Urgotu, Mike Na- 
dece, Antalionis, T. Apalins- 
ki, J. Kavaliuk, John Zulis, 
R. Hunt, A. Semanait, P. A. 
Jatul, V. Lavas, D. Stripinis, 
M. Kvederiėnė, M. Mockunas,
K. Kibirkštienė, K. Valant, 
Ch. Visocki.

Surinkta per William W. 
Killman ir A. K. Rasekauski: 
Po $5 aukavo: Kastancija Mit- 
kevrze, J. Ezpeioh, A. Raso- 
kauski ir Mrs. M. Reonoil au
ka $1.25. Po $1 : Mrs. M. Klik,

Walengcvich, Mrs. M. Priga- 
lunns, J. Masseskis, A. iRupei- 
ka, Mrs. M. Strimaitis, P. Meą-

Hirst in her heart- Hirst in Quality

•Vi

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

Both Rings forNu. <>«o. Ladv, 
Crosby. Mauhetl f
lovely modern
rings o! LIK. $“> f-QO 
gold. Lovely. * K 
diamond. <

^įr^

Y-

■g

>,. JF

No. - J 00, Lady 
ų Crosby. Uniqiie
A - in style, excep.-

' tional in uuality.
This lovely pair 

'<>1 rings in 14K 
(S# gold. Superbly 

Si' brilliant dia- 
inond.

Both for

’85M

".No. 120, Lady 
Crosby. identical 
designs I4K gold

■ rings with splen
did diamond.

Both for

100“All "Lady Crosby” Ensembles
4s Presentation Bbst

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand SI. Brooklyn, N. Y.

lot BTagg 2-am .

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hcwes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergrccn 4-9508

I GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

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

I CHARLES J. ROMAN | 
(RAMANAUSKAS) Jį

| LAIDOTUVIŲ |
| DIREKTORIUS |

k. V.

■■

*4

*1

■«

jLt

M 5-

t

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 Si.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

ATDARA-VAKARAIS



v

l^ėčiaidienis, Sausio 5, 1944 Laisve, Lithuanian Daily NeWS Penktas Puslapis

Protokolas HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Trečioji Suvažiavimo sesija prasidėjo 2:30 
P. M. (gruodžio 19 d.). Pirmininkavo adv. K. 
Michelsonas. ši sesija buvo masinė.

Pirmiausiai pakviestas Brooklyno Aido 
Choras, kuris sugiedojo Amerikos himną ir

TEKINTOJAI
OPERATORES

PATTKRINTOJOS
MERGINOS - MOTERYS

ŠEIMININKES
PATYRIMAS NEREIKALINGAS ABELNAI FABRIKO DARBININKAILENGVAS FABRIKO DARBAS

LAIKO TEMIJIMU1 VYRAIGERA ALGA. PASTOVUS DARBAS

48 VALANDOSLaisvės Kontestas Gavimui
Naujy Skaitytoj y

MERGINOS IR MOTERYS

Iš karinių darbų nepriimanti

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Geo. Kudirka pralenkė savo kaimynus, MAUDYNIŲ PRIRENGĖJOS

169
168

yra 
jau

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

935
923
914
904

330
321
319
310
284

157
156
144
104

869
817
766

274
217
215
208
186

602 
531 
518 
492 
489 
485 
477 
468 
454 
432 
429 
400 
390 
389 
384

SIUVAMU MAŠINŲ MECHANIKAI 
MACHINE TOOL OPERATORIAI

kariniame 
subvčm.

Raud. Armija Atėmė 
Novogr.-Volynskį

Karosienė, I 
Fred Blasge

Suva- 
šimtų 

ALDLD 
chorus, 

visokius 
rau gijas.

Amerikiečiai ir australai 
oro bombomis sužalojo ir, 
turbūt, nuskandino dar tris 
japonų: naikintuvus.

hitlerinius
Vietoje

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Lengvas fabriko darbas 
fabrike. Patogu visom

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MATYKITE MRS. HOGAN
KENMORE HALL

London. — Radijas sake, 
ka<£ maršalas Stalinas nau
jametiniuose sveikinimuose 
pawidke įsitikinimą, jog na- 
tins sumušti 1944.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda j j per 
darbininkų jieškojimus Laisvė-

VYRAI AR MOTERYS 
AMŽIAUS 18-45 

PAKUOTOJAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LENGVAS FABRIKO DARBAS. 
GERA ALGA LAIKE MOK1NIMO- 
SI. RALPH TATULLE, 571' --8TH 
AVENUE.

KREIPKITĖS j PERSONNEL DEPARTMENTS 
TARP 8:30 IR 12 PIETŲ

$19.50 UŽ 40 VALANDAS
LAIKAS IR PUSĖ Už VIRŠjLAIKl

jus skaitytojus ir atnaujinimų; bet dar turės žymiai pa
sirodyt, idant pralenkti Philadelphiją.

M. Svinkūnienė ir M. Meisonienė prisiuntė didelį pluo
štą atnaujinimų. J. Bakšys, Worcester, ir J. Kazlauskas, 
Hartford, prisiuntė atnaujinimų.

Naujų skaitytojų prisiuntė: G. Shimaitis, Montello, 
Mass. (1); J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., (2); J. Ži
linskas, Lewiston, Me., (1). Žinoma, kartu ir atnaujini
mų. Iš Laisvės darbininkų P. Buknys pridavė atnaujini-

REIKIA MERGINU
LENGVAS DARBAS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA ALGA.

C H R A F F T
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST., N. Y.

ciated Press. O dar pirm 
keleto dienų Berdičevas bu
vo vokiečių komandieriaus 
von Mannsteino štabo cent
ras, Ukrainoj.

Sovietai taip pat grasina 
vokiečių naudojamiem gele
žinkelių mazgam Vinnicai 
ir Žmerinkai, linkui Rumu
nijos..

MERGINOS
Nuolat, apskritų metų darbas 

Greiti pakilimai.
SPECIALTY PAPER BAG <

585 EAGLE AVE. BRONX.
Kreipkitės Bile Laiku.

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.
PASTOVUS DARBAS 

KAFETERIJA ANT VIETOS
KREIPKITĖS I PERSONNEL DEPARTMENTS

TARP 8:30 IR 12 PIETŲ

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBftTOJAI 
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. FILES.

ŠĖPŲ DARYTOJAI
MEDŽIO APDIRBĖJAI IR RAN 

KOM PJŪKLŲ PJOVIKAI
APSIGYNIMO DARBAS

VIRŠLAIKIAI
WOLFF WOODCRAFT

627 E. 18TH ST.

WALDES KOH-I-NOOR, Inc
47-10 AUSTEL PLACE

VYRAI bendram darbui didelėje 
muilo dirbtuvėje. Patyrimo nereikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
alga, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės į dirbtuvės superin
tendentą.

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

MERGINOS 
PAKUOTOJOS

Lengvas Fabriko Darbas 
$19 — 40 VALANDŲ SAVAITE 

VIRŠLAIKIAI.
AR. WINARICK, INC.

.805 EAST 140TH ST.

VIDURAMŽIAI
Lengvas Pasiuntinių Darbas.

10 VALANDŲ SAVAITĖ, PRISIDEDA 
VIRŠLAIKIAI

NORMAN-DOHM-O’FLAHERTY <’(>..
228 EAST 45TH ST., 11-TOS LI ROS.

Creative Printmakers Group 
14 VV. 17TH ST.

WALDES KOH-I-NOOR, Inc
47-10 AUSTEL PLACE

LONG ISLAND CITY
(Tarpe Skillman ir 27th Streets, I. R. T. iki

Hunters Point Ave., L. I. C.)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

APLIKANTAI 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

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

ROOM 214, 63 PARK ROW, N. Y.

MAŠINISTAI
PIRMOS IR ANTROS KLASĖS

Šiam raštui einant spaudon, gavome daug daugiau ži- 
niife kurias paskelbsime šią savaitę. Beje, norime pri
minti, kad vajus jau arti pabaigos.

Pavieniai skaitytojai prisiuntė sekamai: F. Kemėžis. 
Torrington, Conn., 2 naujus skaitytojus; K. Prakapas, 
Fitchburg, Mass., vieną naują skaitytoją; Mt. Kalanta, 
Danbury, Conn., vieną naują skaitytoją. Širdingai taria
me ačiū už gražų pasidarbavimą.

Laisves Administracija.

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

NUOLATINIS DARBAS.
D’AMORE KNITTING MILLS.

40-20 22NI) ST.. LONG ISLAND CITY.

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

DAUGEMENINIUI VAISTŲ 
BIZNIUI

5 DIENŲ SAVAITĖ
PUIKI PROGA

salėje, 7:00 v. v. Šis 
bus svarbus, turėsime

Taipgi delega-

keletą dainų. Paskui dainavo Sietyno Choras 
iš Netvarko.

Po to, pirmininkui pakvietus, kalbėjo seka
mi kalbėtojai: dr. A. L. Graičimas; nuo Rus
sian War Relief, Ine. atstovė Thelma Nurem
berg; prof. B. K. Kubilius, latvių rašytojas 
Gregory Meiksins—autorius nesenai išėjusios 
iš spaudos anglų kalboje knygos “The Baltic 
Riddle’’; sekr. Mizara skaitė sveikinimo tele
gramas nuo Lietuvos partizanų, nuo lietuviš
kų pulkų Raudonojoj Armijoj, nuo lietuvių 
intelektualų ir visuomenininkų Tarybų Sąjun
goj. Perskaitęs nuo jų sveikinimus, sekr. per
skaitė sveikinimus nuo Suvažiavimo ir masi
nio mitingo: Lietuvos partizanams, lietuviš
kiems pulkams Raudonojoj Armijoj, lietu
viams rašytojams ir visuomenininkams Tary
bų Sąjungoj. Šie sveikinimai pasiųsti Justo 
Paleckio, tarybinės Lietuvos respublikos pre
zidento vardu, prašant, kad jis perduotų juos 
adresuojamiesiems.

Kalba A. Bimba. Jis prašo visuomenės stoti 
talkon demokratiniams lietuviams, — padėti 
kovoti prieš fašistus ir visokius 
penktakolonistus 
sudėta $1,708.17

Kalba Ks. B. 
latvių delegatas,

GAMYBOS DARBININKAI
Nelavinti

Amžius Nėra Kliūtis, Jei Tik 
Sveikatoje Kvalifikuoti. 

AUKŠTOS ALGOS. VIRŠLAIKIAI. 
Kreipkitės Lever Bros. Co 

EDGEWATER, N. J.
CLIFFSIDE 6-2400 <7)

ŠEIMA IŠ DVIEJŲ AR DAUGIAU, KURI 
GALĖTŲ NAUDOTIS 4 KAMBARIAIS. GA
RU ŠILDOMI, KARŠTAS VANDUO, PIUVA- 
TINES MAUDYNES, $50 l MENESĮ ATLY
GINIMO UŽ DŽIANITORYSTęs APTARNA
VIMĄ 22 ŠEIMŲ NAMŲ. TAIPGI ĮEINA 
GEMAS IR ELEKTRA. EKSTRA MOKAMA 

UŽ PATAISYMUS. SAUKITE
JEROME 6-3366 ARBA MATYKITE DABAR
TINĮ DŽIANITORĮ, 250 DIVISION STREET, 

ARTI RIDGE STREET, MANHATTAN.

BERNIUKAI
17 ar senesni. Jei draflas atidėtas. 
Mokytis gerą amatą. Nuolatinis 

darbas. Greitas pakilimas.
SPECIALTY PAPER BAG CO.

-585 EAGLE AVE., BRONX.
Kreipkitės Bile Laiku.

COLUMBIA 
MACHINE WORKS

255 Chestnut Street, Brooklyn. 
(B.M.T. Jamaica Line iki Crescent St 

Stoties).

PATYRUSIOS VALYME MOTERYS REIKA
LINGOS OElSŲ BODINKE. PRIELANKIOS 

DARBO SĄLYGOS KREIPKITĖS Į 
SUPERINTENDENT.

UNITED CHARITIES BUILDING, 
105 E. 22ND STREET. (4)

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Vitebske ir numatoma, kad 
jis netrukus bus atvaduotas 
nuo priešų.

Fronte į vakarus nuo Ži- 
tomiro raudonarmiečiai pa
grobė nuo vokiečių 25 tan
kus, 6 šarvuotus automobi
lius, 10 motorinių kanuolių, 
daugius kitų ginklų įrengi
mų ir suėmė stambias gru
pes priešų.

Ties Jemilčino geležinke
lio stočia dvi kuopos nacių 
perėjo į Raudonosios Armi
jos pusę ir pasidavė.

Vakar Sovietai užėmė 
punktus už 22 mylių nuo 
Vinnicos geležinkelių maz
go, 83 mylios nuo vadina
mos “pirmkarinės Rumuni
jos sienos.”

Atimtas iš vokiečių Nov- 
vograd-Volynski stovi už 
127 mylių į vakarus nuo 
Kijevo. Jo atvadavimą pa
sveikino Maskva 12 salvių 
šūvių iš 124 kanuolių.

Sovietų kariuomenė, mar- 
šuodama linkui Rumunijos, 
perkirto Kazatino - Žaško- 
vo ir Kazatino - Umano ge
ležinkelius ir gręsia geležin
kelio linijai, einančiai iš 0- 
dessos į Varšavą; o tai la
bai reikalingi naciam gele
žinkeliai pasitraukimui iš 
pietinės Dniepro kilpos.

NACIAI 760 MYLIŲ 
ATGAL

Raudonoji Armija 
nubloškus vokiečius 
daugiau kaip 760 mylių 
į vakarus nuo Stalingrado. 
O nuo dabartinių jos pozici
jų tėra apie 600 mylių’ iki 
Berlyno ir mažiau kaip 300 
mylių iki Varsavos.

Šiuo tarpu sovietinė ka
riuomenė iš dviejų šonų ap
supa Berdičevą, keturių ge
ležinkelių mazgą, 25 mylios 
į pietus nuo Žitomiro, ir 
tas svarbus geležinkelių 
centras neužilgo būsiąs at
vaduotas, kaip sako Asso-

Opcratorės patyrę ant jaketų. Kišenių jsiuvė- 
jos. Ankšta alga. 35 Aalandų savaitė. Virš
laikiai. Nuolatinis darbas. 2 savaičių vakaci- 
jos su al"a. Cadet Sportswear, 304 Boeruin 

Street, Brooklyn, EV. 7-2632.

SHIPPING CLERK
■ę prie spaustuvės. Būtinas dalba 

valandų savaitė, su viršlaikiais.
Gera pokarinė ateitis.

DETROY PRESS, INC.
333 HUDSON ST., N. Y. C.

WA. 5-4440

VYRAI — KARINIS 
DARBAS

PROGOS PAKILIMUI 
IR VIRŠLAIKIAI

PATYRIMAS 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 Ate. subve iki Spring St.

> būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimų.

KREIPKITĖS Į MR. II. KALTMAN

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

.(7-44)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS -- GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAJMA VALGIS IR UNIFORMAI 

Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRŲ VYRAI,
INDŽINIERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
IS karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

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

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Rezidencijiniame viešbutyje.

6 dienos, 42 valandos, Sekmadieniais 
nedirbama.

Geri Tipai. Reikia Paliudijimų
KREIPKITĖS Į MRS. PHILIP

FRANKLIN TOWERS HOTEL
333 WEST 86TH ST.

broliškas 
broliškoji 

estu delegatė, Hilda Kasik. Po jų kalba Kr. 
Stanislovaitienė. Po savo kalbos, ji perskaito 
rezoliuciją valst. sekr. Hull, reikalaujančią 
uždaryti Pabaltijo kraštų t. v. atstovybes ir 
konsulatus, skleidžiančius čia priešo propa
gandą. Rezoliucija priimta vienbalsiai. K. 
Petrikicnė kalba apie lietuves mezgėjas. Dr. 
J. Baltrušaitienė prisega daugiausiai nusipel
niusioms mezgėjoms po garbės ženklelį. Kal
ba Dr. M. D. Palevičius, broliškas kanadiečių 
delegatas Z. Jajnauskas ir V. Andrulis.

Pirmininkas paprašo visą publiką atsistoti 
vienai minutei pagerbimui visų Jungtinių 
Tautų kovotojų, žuvusių kare, bemušant ben
drąjį priešą, fašizmą.

R. Mizara skaito deklaraciją, atsišaukimą 
į šiaurės ir Pietų Amerikos lietuvius. Priim
tas vienbalsiai.

Suvažiavimas baigėsi 7 vai. vak.
Iš viso Suvažiavimui aukų su sveikinimais 

prisiųsta ir ant vietos įteikta $5,141.87.
Suv. pirm. Adv. Keistutis Michelsonas, 
Su v. sekretorius Rojus Mizara.

MERGINOS - MOTERYS 
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

IR BENDRAM FABRIKO 
DARBUI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
48 IR 51 VALANDŲ SAVAITĖ 

PROGOS BONU GAVIMUI 
Linksmos darbo sąlygos. 

Užkandžių patogumai darbininkėms.

HENRY HEIDE, INC. 
HUDSON IR VANDAM STS.. N. Y.

. Employment Dept., 81-90 Vandam St., 
7th Avė. subve iki Houston St. 
8th Ave. subve iki Spring Št

iš būtinų dalbų reikia turit paliuosavitno 
parei škimą.

V. J. Stankus, Easton
V. Vilkauskas, Nashua ...........
V. Smalstienė, Royal Oak .......
Baltimorės Vaj in inkai ............
ALDLD Mot. Kp. Binghamton 
J. Mockaitis, Bridgeport 
P. Beeis, Great Neck ............
ALDLD 136 kp. Harris.-Kearny 
ALDLD 50 kp., Rochester .....
A. Balčiūnas, Brooklyn .............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
J. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlekaitis, Scranton ............
A. Tamošiūnas, Hudson ............
M. Smitravičienė, Detroit .......
J. Rudmanas, New Haven .........
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 
J. Grybas, Norwood ................
J. Urbonas, Pittsburgh .............
M. Slekienė, Gardner ..............
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. 
A. P. Dambrauskas, Haverhill 
ALDLD 20 kp. Binghamton .. 
V. Padgalskas, Mexico ............
A. Valinchus, Pittston ..............
J. Blažonis, Lowell ....................
Frank Wilkas, Wilmerding .....
J. Žilinskas, Lewiston ..............
J. Kalvelis, Bridgewater ........
S. Puidokas, Rumford ..............

LONG ISLAND CITY
(Tarpe Skillman ir 27th Streets, 1. R. T. iki 

Hunters Point Ave., L. I. C.)

PILNAM LAIKUI, NUOLAT! 
NIS DARBAS, DAUG VIRŠ 
LAIKIŲ. PATYRIMAS NE 

REIKALINGAS.
NEBŪTINAS DARBAS.

KREIPKITĖS
Seal Lock Burial Vault, Inc.

Woodhaven Blvd. & 68th Rd. 
Forest Hills, L. I..

HAvemeyer 3-8444.

REIKALINGA FABRIKUI DARBININKIŲ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 48 V.A 
LANDOS, $23.40. RAŠYKITE AR TELEFO 
NUOKITE KRUEGER. 151 WEST 19TH ST. 

CHELSEA 3-2865.

ASLOS MOLDERIAI
VIEN TIK PATYRĘ

Paprasti Darbininkai
Iš būtimi darbų reikia paliuosavimo
Kreipkitės Kasdien 9 A.M. -5 P.M

BERNIUKAI 
VYRAI 

PAKUOTOJAI
12 I SAVAITĘ. 40 VAL. SAVAITĖ 
BENDRAS FABRIKO DARBAS

AR. WINARICK, INC.
805 EAST 140TH ST.

REIKIA MERGINŲ
PRADINIŲ

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

susirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
sausio, Liet, 
susirinkimas 
daug dalykų atlikti 
tęs iš Suvažiavimo duos raportą 
M. K. 1 (5)

MAŠINISTAI, ENGINE LATHE, GRĘŽIA
MŲJŲ PRESŲ OPERATORIAI; MAŽA 

DIRBTUVĖ. KREIPKITĖS
10-12 AR 2-4. BACON, CRANE & HOIST 
CORI’., 33 DIVISION AVE., BROOKLYN.

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

Publix Metai Products, Ine
J 00 — 6TH AVĖ.

(Tęsinys iš 2-ro pūsi.)
tras Pėstininkas — Scranton; J. Vilkelis — 
Wilkes Barre; Kazys Naravas—Shenandoah; 
J. Lukoševičius, Petras Zaleckas — Philadel
phia; W. Černiauskas — Rochester; J. K. Na- 
alinskienė — Binghamton; P. Paserskis — 

Baltimore; J. Liaudanskas — Lewiston; V. 
Vilkauskas — Nashua; Profesorius F. Kubi
lius, A. Kupstis ir G. Lekas — So. Boston; 
Jurgis Šimaitis — Montello; Jonas Karsonas
— Lowell; Stasys Penkauskas — Lawrence; 
Jonas Grybas — Norwood; M. Sukackienė— 
Worcester; P. A. Jatulis — Stoughton; Vol
teris Brazauskas — Hartford; Kristina Sta
nislovaitienė — Waterbury; J. J. Mockaitis— 
Bridgeport; Jonas J. Gerdis — New Britain; 
Juozas Bimba — Paterson; Antanas Matulis
— Jersey City; Antanas Stripeika —■ Eliza
beth; G. Jamisonas ir J. Paukštaitis — New
ark; K. B. Karosienė — San Francisco ir 
Oakland; J. Stuporas — Portland, Oregon, ir 
M. Baltrušaitis — Seattle.

Nutarta, kad ši Taryba gali būti papildyta 
pačios Tarybos narių nutarimu arba pasiūly
mais iš lietuvių kolonijų.

Skaitomi pasveikinimai.
Mandatų komisijos vardu daro pranešimą 

Julė Šmitiene.
Mandatų komisija nesuspėjo smulkmeniškai 

išskirstyti visus pagal miestus ir valstijas, ta
čiau ji patiekė abelną pranešimą, kuris sutei
kia sekamą paveikslą: delegatų is viso 
žiavime dalyvavo 312 nuo virš dviejų 
organizacijų. Jie atstovavo LDS 
ir tūlas SLA kuopas, atstovavo ( 
Lietuvių Meno Sąjungą ir 62 
lietuvių kliubus bei savišalpos 
Taipgi buvo atstovautas Amalgameitų Unijos 
(kriaučių) lokalas 218 su 650 narių.

Antroji Suvažiavimo sesija baigėsi 1 vai. 
po pietų.

Pertraukoje Suvažiavimas nusitraukė pa
veikslą.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 

dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

M. Paulauskas, Pittsburgh ....
P. Šlajus, Chester .....................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
V. Jokymas, New Britain .....

J. Matačiūnas, Paterson ...........
A. Venskevičienė, Cambridge ... 

A. J. Navikas, Haverhill .........
A. Gudzin, Schenectady ..........
K. Mikolaitis, Baltimore ..........

P. Buknys, Brooklyn ...............
O. Kalakauskicnė, Brooklyn ...

J. Margaitis, Windsor ............
J. Simutis, Nashua ..................

A. Kupstas, E. St. Louis ........
M. Urba, Easton .......................

S. Shaltys, Rockford ..............
V. Kisielius, McKees Rock .....

P. J. Martin, Pittsburgh ..........
K. Abekienė, Chicago ............

Ch. Legunas, Springfield .........
A. Arison, Stratford .................

R. Kalvaitienė, Maspeth .........
M. Stakoff, Brooklyn ...............

LAISVĖS DARBININKAI
Geo. Kuraitis .............................
P. Buknys, Brooklyn ..............
V. Tauras-R. židžiunas ............

MOTERYS IR MERGINOS
Pilno ar dalies laiko darbai.

PARDAVĖJOS. TAIPGI PRIE 
VALGIU BUFETO DARBAS 

Geros darbo sąlygos.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

F. W. WOOLWORTH
82 NASSAU ST.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 9 d. sausio, 2 vai. dieną. 
Mainierių salėje. Prašome visų na
rių dalyvauti, delegatai išduos ra
portą iš Liet. Dcm. Suvažiavimo, 
taip pat atsiveskite naujų narių, 
nes šis bus paskutinis susirinkimas 
dėl vajaus. — S. Kuzmickas, sekr.

(5-44)
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LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR
BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Įvyks Sausio-January 30

BUS GRAND PARADISE SALĖSE
318 Grand St., kamp. Havemeyer St, Brooklyn
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gaisragesiams pride- | 
valandos darbo kasi 
Paliečia 9,000 gais-

Miesto 
da mar 2 1 
20 dienu, 
ragesių.

kur nors 
pareigose 

skritulio,

Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

mums nezi- 
anoj pusėj

K. DEGUTIS,
Prieinamos

306 Union

Jack Gordon, košernu buče- 
riu įstaigoj draiveris, nuteistas 
30 dienu kalėti už ėmimą iš 
kostumeriu viršlubines kainas 
asmeniškam pasipelnymui.

mokslus Adelphi 
ir Katherine Gibbs

proga norėjo apsilankyti ir 
Laisvės įstaigoje, birt., radę ją

Arturas R. Petriką, kuris

Petrikams tikrai buvo linksmi 
Nauji Metai, nes laiškas, vie
nas iš daugelio atėjusių vie
nu kartu, atėjo prieš pat šven-

Trečiadienis, Sausio o, 1944

Buvęs gubernatorius Alfred 
E. Smith gruodžio 30-tą ap
vaikščiojo savo 70-tą gimta
dienį. .lis sako, jog karo lai
mėjimas turi būti pirm poli-

penkių mėnesių b e iš
rastas dėžutėje palik- 

Ignaco bažnyčioje,
New Yorke, ir atiduotas 
mesti n ūkų prieglaudom

jau senas
veiksmus

belaisvę bent
išsilaisvinimą

Tai Bent Tuma!
Ratilui Gustaičiui, Atkočai-1

e visų
Spėjama, kad politan Operos solistė, 

iššaukė ja- dienomis apvaikščiojo

Alekna. Jie lankėsi pas savo 
giminaičius Pauliną ir Bruno 

šioje taryboje mažumą sudaro! Stoltzus, newyorkiccius.

h f. Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts.
i u Brooklyn

■ GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I CHARLES’
j UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
Savininkas
Kainos
Avenue

Laisvietis Nikodemas Pakal
niškis mokinasi jūrininkystės 
Sampson, N. Y. Iš ten siunčia 
geriausius linkėjimus visiems

I laisviečiams.

$3.00

mes duosime jums
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos

Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
Nepaisant didelio pakilimo 

mes vis dar patar-

rias, Per Italiją j 
Maspeth, L. I

Bernardas 
klasės karys, 
vyras, bet 
pergyvenęs
fronte, priešo 
dviejose žemėse, 
pats savo jėgomis ir planu, ke
lionę per kalnus ir girias į lais
vę ir pagaliau laimingą sugrį
žimą į savo kraštą ir į gimtąjį 
Maspethą.

Bernardas gimė, augo ir mo
kinosi Maspethe, Liaudies Mo
kykloj 73 ir Newton High 
School, o nuo kovo 7, 19 11, ka-1 
rinėj kempėj Walters, Texas,: 
ir eilėj kitų kempių. Rugpjū-j 
čio mėnesį, 19 12 m., buvo iš
siųstas Anglijon su 1-mos Di
vizijos 3)7-111 pėstininkų būrin j 
ir tų pat metų Kalėdų dieną j 
karštame su priešu, asmens su 
asmeniu, susirėmime buvo pa-j 
imtas belaisvėm Vokiečių ka- ’ 
Įėjimo kempėj, Sicilijoj, išbu
vo 10 mėnesių. Kada vokie
čiams ten pasidarė per karšta, 
jie ir kalėjimą su kaliniais 
perkėlė pačion Italijon. Laike 
amerikiečiu su britais įsiver
žimo Italijon, Bernardui su ke
turiais kitais amerikiečiais pa
vyko pabėgti.

tadienį 
! nomose 

Pirmos |žemės 
jaunas i mįsj j;l pašo :

“Vakar mūsų skiperis (lai- 
i vo komanduotojas) gavo tele
gramą iš aukštosios komandos, 
sveikinančią jį ir mus už pui
kų atlikimą pareigos tūloje la
bai pavojingoje paskirtyje, 
kurioje mūsų laivas dalyvavo. 
Negaliu sakyti, nuo ko buvo 
telegrama, tačiau tas asmuo 
atstovauja daug. Labai gail

imas daiktas, kad mes visi bū
sime atžymėti atskirai.

Alfredas R. Adeikis rašo, 
19-tąjį gim- kad jau susveikęs ir ruošiasi 

w‘ panašioms pareigoms ir į tąją' 
vietą, kur Arturas Petrikai 
randasi. Kol kas Adeikis, pri-į 
siruošimui, randasi Melville, į

po negirdėjimo nuo Artu- 
per ištisus mėnesius. Nors 
daleido, kad sūnus gali bū- 
okioje paskirtyje, iš kur ne
ima laišku siųsti, tačiau 

širdžiai ir mintims negi įsaky
si klausyti nuosprendžių. Da
bar linksmi, kad jų spėjimas 
buvo teisingas — viltis neap-1 
gavo, sūnus buvo gyvas ir svei-

nia Ragino Raportuoti 
Veiklą per Radio

visišką laisvę pas saviškius — 
kita problema. Per 70 dienų 
jauni keleiviai ėjo per kalnus 
ir girias, misdami randamais 
vaisiais ir laukinėmis žolėmis. ! 
Visa tai po gana alkanų be- i 
laisvės ilgų mėnesių kartais: 
jiems patiems atrodė begali-: 
ne, beviltinga alkio ekskursi-i 
ja, tačiau troškimas ir viltis 
pasiekti saviškius, pasiekti

pasiekė britą armijos eiles, iš 
kur jau 
gauti 
Prie 
kiek 
vėje,

nesunku buvo dasi- 
ir i amerikiečių eiles.

savųjų būrių, pasilsėję 
nuo pergyvenimų belais- 
jie tapo parsiųsti namo.

Nesunku suparsti tėvų, Pra
no ir Onos Petrulių, džiaugs- ' 
mą, kada į jų namus, 56-10 i 
Remsen Place, Maspethe,1 
jmaršavo taip ilgai nematytas 
ir greit sulaukti netikėtas sū-; 
nūs — niekad neužmirština 
1943 metu Kalėdų dovana, iV 4

Bernardas sugrįžo kaip tik i 
laiką asmeniškai palinkėti te-Į 
vams linksmų Kalėdų ir patS| 
pasidžiaugti per virš metus at-' 
rodžiusia netikėtina laime.

R.

Pasimokinimas amato ir ja-l 
me darbas jaunimui niekad1 
nepadaro skriaudos, juo labiau 
naudinga kraštui nepaprastos 
padėties metu. Pamename, 
Balčiūnų duonos krautuvėj ne 
kartą rasdavome dirbant jų 
sūnų Algirdą, kol jis tebebu
vo visiškai vaikiščių, parėjus 
iš mokyklos. Dirbdavo jis ir 
mums nematomoje kepykloje, 
taipgi lanke specialius kepimo 
chemijos ir kitus su amatu su
rištus kursus ir įgytą žinoji
mą praktikavo tėvų duonkepy-1

šiandieną Algirdas yra vi
sapusiškas savo amato meis
tras. Išėjus kariškon tarny
bon, Algirdas tapo paskirtas 
to darbo vedėju ir pakeltas j 
atitinkamą laipsnį pačioje pra
džioje tarnybos. Verta buvo 
jaunam padirbėti.

Naujai pradėjusios veikti 
19 11-1945 metų miesto tary
bos mažuma siūlo nuo šiol vi
sus miesto tarybos mitingus 
leisti per miestavą radio sto
tį WNYC iš Mieto Salės, kaip 
praneša tarybos narė Gene
vieve B. Karle, mažumos iš
rinkta tos grupės vadovė.

Mrs. Earle tapo išrinkta tai 
pareigai jau trečiam terminui, 
jinai buvo mažumos vadove 
pirmesnėse dviejo tarybose.

7: trys republikonai, du ko
munistai ii’ du darbiečiai.

Mažuma žada reikalauti kai 
kurių pakaitu tarybos taisy
klėse, taipgi daugiau vietų 

i įvairiose tarybos komisijose, 
j kadangi mažuma paaugo 
l imant domėn visos tarybos dy
dį ir kitas mažumas, kadangi 
didžiuma dabar turi tik trim 
balsais daugiam Didžiumą su
daro dešimtis senoviško tipo 
demokratų, didžiumoj klausi
mų taip atitolusių nuo demo
kratizmo, kaip mėnulis nuo

uždarytą, užėjo pasivaišinti 
Pas J. Mokolą ir gal kai kur 
kitur pas brooklyniečius biz
nierius. Tą pat vakarą svečiai Į 
grįžo atgal Philadelphijon.

Bruno Stoltz ir Jonas Alek- Gubernatorius Dewey davė 
na jau keli mėnesiai yra pa- jau ketvirtą atidėjimą mirtie# 
leisti iš karinės tarnybos. Abu- nuteistam gengsteriui Buchal- 
du buvo ištarnavę po daugiau, į 
kaip porą motų. L. R.;

Eva Victoria Valukaitė, dak-jčio trimeriui, praeitą penkta-j 
dienį padarė ant vidurių ope
raciją, išpjaunant šešių svarų 
ir dar vienos uncijos tuma. Kas į 
sakė, kad vyro viduriuose ne-1 *” 
negali augi “beibe.” < 
“nėščia” tris metus ir dabar po i 
“gimdymui” jaučiasi viduti-1 
niai, gulėdamas palage

taro ir Mrs. Waluk’u duktė, 
susižiedavo su Stephen A. 
Machcinski, Jr., brooklyniečiu.

P-lė Valukaitė yra ėjus aukš
tesniuosius 
Kolegijoj 
mokykloj,

! Aeronautics Autoriteto grupi
nius lakūnės kursus moterims 
ir gavus iš Roosevelt Eield pi
lotės leidimą. Dirba laikraščio 
New York Times moterų sky
riaus štabe. Jos sužadėtinis 
taipgi yra išėjęs aukštesniuo
sius technikos ir abelnus moks
lus poroje kitų mokyklų ir Co
lumbia Universitete, yra na
rys keliuose mokslus baigusių 
kliubuose.

Teatro Mėgėją Platus 
Susirinkimas

veiklos, yra 
į Laisvės salę, 

St., šį sekma- 
9 dieną, 2 vai.

Liet. Liaudies 
mokinasi suvai-

--------------------- Pershing Square Informaci-1
Edward Neimąs, 29 m., Ja-'ik1 Centre šią savaitę kasdieni 

maica gyventojas, kaltinamas i PGr pietus bus prakalbos apie 
pasiėmus gaisragesiii viršinin-■ reikalą rinkti ; 
ko mašiną ir su ja apvažinėjusį 
12 blokų, žvangina 
duoti jam kelią 
skerskelių, 
“šventiškas ūpas 
me norą taip pasivažinėti sek-■ metų sukaktį dainavimo-vaidi- 
madienį. i nimo šioj operoj.

Visi lietuviško teatro mėgė
jai : direktoriai, aktoriai, ku
rie kada nors yra veikę, dabar 
veikia ir tie, kurie norėtų pri
sidėti prie šios 
prašomi ateiti 
419 Lorimer 
dienį, sausio 
po pietų.

Kaip žinia, 
Teatras
dinti du veikaliukus ir su jais 
publikai pasirodys vasario 13t 
d., Ukrainą svetainėje. Po to, 

atliekamą po- j mano kiek gastroliuoti po apy- 
• linkės ir tolimesnes kolonijas.

_____  Į Na, o Geo. Klimas pagamino 
Lily Pons, paskilbusi Metro-! Kuprotas Oželis. Jis 

šiomis i ^’3’^ man° plačiai su šia filmą 
13-kos i pasiūdyti. Tai dabartinė veik

la lietuviško teatro srityje.
Tačiau kai kurie, šioje sri

tyje veikianti žmonės numato, 
kad būtų galima kas nors to
kio didesnio ir gražesnio su
kurti lietuviškam teatrui atei
tyje. Taigi tuomi reikalu ir 
kviečiami visi, kurie tik inte
resuojasi lietuvišku teatru, bū
tinai atsilankyti šį sekma
dienį teatrininkų susirinkime, 
kad galėtume apsispręsti, ko
kias mes turime jėgas ir ap
tarti, ką mes galėtume sukur
ti lietuviškam teatrui ateityje.

Mėgėjas.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas! įvyks 
trečiadienį, sausio 5 d., 8 v. jv., Lie
tuvių Neprigulmingo Kliubo1 Name, 
269 Front St. Visi nariai būtite 
laiku. (3)

Bus gera vakarienė, puiki programa ir šokiai.
Įžanga: Bankietui $2. 25; vien tik šokiam — 55c.

valdžios taksai įskaityti

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUS

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

sausio 6 d. Pradžia 8 v. v., Buzelio 
salėje, Crescent St. ir Atlantic Avė, 
Malonėkite dalyvauti. Taipgi Vaka
rienės Komisija būkite laiku, reikės 
užbaigti raportą. Prašome narius 
užsimokėti duokles. Atsiveskite ir 
naujų narių.—P. Bieliauskas, Sckr.

Lankėsi Brooklyne
sekmadienį, sausio

Julius Povilaitis, 
ii Lyto jas ir Jonas

Paveikslas iš filmos “No 
Time for Love,” Para

mount Teatre, Brookly.ne.

MADAAAE CURIE 2-H
Scena iš filmos “Madame Curie,” rodomos Radio City

Music Hall:

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

: ' L. -7’^f
.tf1 i- ■ cS

•’A’ ■ -IK
• ’•*>

Jis buvo j

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

OPTICAL 
147 FOURTH 

Arti 14th

Akis ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoH. unija šapoj 
Tolei.: GR. 7-7553

DETROITE: j 6(|2 Hofmann B1(jr

N. SHAFFER, WM. VOGEI,, Direktoriai

Į F. W. SKALIUS Iii

Woodward AvenUC

FUNERAL PARLORS
Incorporated

J. LEVANDAUSKAS
Graborius-Undertaker

I 337 UNION AVENUE į
BROOKLYN, N. Y.

į Tel. STagg 2-0783
J NIGHT — HAvemeyer 8-1158.

Akiniai
už $7.50

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT |
Stanley Rutkūnas

SAVININKAS BROOKLYN

282 Union Avė,

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergrcen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

| LAISNIUOTAS GRABORIUS |
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

iJL bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
w Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios Duodamos Wjį

Mylimiems Pašarvoti Dovanai /p
M 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. f

PIRKITE ANKSTI

/ ff

tf.fi.a J

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
(1.95 ir aiikityn.

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūleriy 
ta iRytojai

S25.00

Ii
B

Bulovą

$3750

The Gift of 
a Lifetime I

Daimontui 
(dedama 

m belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

] i 701 Grand St
! Teh Stagg Z-2I78

Prices Subject to Federal Tax 6

Brooklyn, N. T




