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Niovynės Lenkų Valdžioje. 
Kaip Ne Savo Marškiniuose, 
įdomus Straipsnis Apie 

Lietuvukus Udmurtijoje.
Kur Toji Udmurtija?
Naujasis Himnas.

Rašo R. M1ZARA

Iš Londono ateina žinių, 
kad lenkų valdžioj in exile iš
kilo peštynių. Esą, prezidentas 
Raškevičius su savo sėbrais 
norįs išėsti Mikolaičiką iš pre- 
mjerystės. Dėl to, girdi, pasta
rasis susilaikė nuo vykimo 
Washingtonan — bijosi, kad 
jo vieton kito nepastatytų, kai 
jis bus Amerikoje.

Mikolaičikas pasilikęs Lon
done iki visi valdžioje .nesusi-' 
pratimai būsią išlyginti.

Prezidentą, sakoma, palai
ką vyriausis lenkų ginkluotų
jų jėgų viršininkas gen. Sos-! 
novskis ir gen. Anders, — abu 
reakcininkai. Gal neužilgo ma-l
tysime, kuo toji komedija už- tas Rooseveltas, 
sibaigs.
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SOVIETAI MARŠUOJA ARTYN LENKIJOS IR RUMUNIJOS
Prezidentas Sako: Pažiba LENKU PATRIJOTU SĄJUNGA PAREIŠKĖ:
Sovietam ir Kt. Talkinin
kam Pagreitins Pergalę

NESISAV1NKIME SOV. ŽEMIU; GAUKIME 
PRŪSIJĄ; ĮSTEIGKIME DEMOKRATIJĄ

Sovietai Grūda Vokiečius ✓
Atgal per Vakarų Ukrainą 

Ir Linkui Rumunijos
Maskva. — čionaitinė 

Lenkų Patrijotų Sąjunga 
atsišaukė į nacių priešus 
Lenkijoje, kad jau dabar 
jie sukiltų prieš vokiečius, 
ir paskelbė Lenkijai politi
nę programą. Ši programa, 
išspausdinta lenkų laikraš
tyje Wolna Polska (Laisvo
ji Lenkija), sako, jog Len
kija neturi savintis seniau 
užgrobtų vakarinės Ukrai
nos ir Baltarusijos žemių, 
kurios priklauso Sov. Są
jungai. Užtat lenkai galės 
paplatinti savo ribas į va
karus, suprantama, priski
riant Lenkijai Rytų Prūsi
ją

Penki šios programos 
punktai lenkam yra seka
mi:

1. Įsteigt demokratinę, 
šeiminę valdžią, panašią 
kaip buvo Čechoslovakijoje 
ar Francijoj arba kaip da
bartinė Jugoslavijos liau
dies valdžia.

2. Atšalint nuo valdžios 
visus reakcinius bei fašisti
nius elementus, staigi ir 
tuos, iš kurių susidarius da
bartinė emigracinė lenkų

valdžia Londone.
3. Apvienyti visus lenkus, j

nedarant skirtumų dėl poli-| 
tinių jų įsitikinimų, bet iš-1 Rakitno miestą su geležin- 
skiriant reakcinius elemen- ’ '
tus, veikiančius dabar už
sieniuose.

Dvarininkų žemes pada
lint valstiečiam.

4. Pripažint vakarinę Uk
rainą ir vakarinę Baltarusi
ją Sovietų Sąjungos dalimis 
ir išspręst visus klausimus 
su Sovietų Sąjunga drau
gingumo pamatais.

5. Pratęst Lenkijos sienas 
į vakarus, matomai, įimant 
Rytų Prūsus; privedant 
Lenkiją prie Baltijos Jūros 
tame ruožte ir prijungiant 
Lenkijai vokiečių nuo se
niau užimtąją Sileziją.

Lenkų Patrijotų Sąjunga 
savo laikraštyje Wolna 
Polska (leidžiamame Mas
kvoj) primena, jog senai
siais laikais Rytinė Prūsija 
daugumoj buvo lenkų žemė. 
O kas liečia rubežių su So
vietais, tai užtikrinama, 
kad Lenkijai bus pripažin
tos visos tikrai lenkiškos 
žemės.

Maskva, saus. 7. — Rau
donoji Armija vakar paėmė

užėmė Zozov miestą, 24 my
lios nuo strateginės geležin
kelio stoties Vinnicos. Šioj 
srityj raudonarmiečiai pa
siekė punktą tik už 39 my
lių nuo Žmerinkos, keturių 
geležinkelių centro, per ku
rį eina ir geležinkelis į Var- 
šavą ir Odessa.

Sovietams užėmus Žme- 
rinka, neliktu vokiečiams 
Ukrainoj jau nei vieno gele
žinkelio pasitraukti iš Dnie
pro upės kilpos į vakarus.

Ukrainos fronte, Raudo-

Washington. — Preziden- 
raportuo- 

damas kongresui apie me
džiaginę paramą iš Lend- 
Lease fondo Anglijai, So- 

Įvietam ir kitiem talkinin
kam, pareiškė, jog ta para
ma tarnauja greitesniam 
karo laimėjimui,

Lenkiškieji ponai dabar .jau
čiasi kaip ne savo marškiniuo
se. Išstoję atvirai tarnauti Hit
leriui, neteko diplomatiniu ry
šių su Tarybų Sąjunga. Netu
rėdami diplomatinių ryšių su 
Tarybų Sąjunga, .jie kybo tar
si ore. Nieks su jais rimtai 
skaitytis nebenori.

Tuomet, kada Hitleris ver
žėsi i rytus, suorganizuoti 
Tarybų Sąjungoje lenkų ka
riuomenės pulkai, užuot stoti 
mūšin prieš hitlerininkus, bė- 
go į Persiją.
džiaugėsi, 
kinsiąs
sau. ramiai kepinsis saulėtoje

iš kiekvieno dolerio Jungti
nes Valstijos išleido saviem 
karo reikalam 86 centus ir 
pusę, o Anglijai, Sovietų 
Sąjungai ir kitoms Jungti
nėms Tautoms tiktai 13 
centų ir pusę.

Tarp kitko, prezidentas
ir šutau- pastebėjo, jog amerikiečiai 

pys kiekius amerikiečių gy- per metus vidutiniai sunau- 
vybių. idojo po 11 svarų sviesto, o

Prezidentas pranešė, kad į talkininkam pasiųsta tik 
visi Amerikos talkininkai | tiek, kad išeitų po 6 unci- 
per 33 menesius iki praeito 
gruodžio pradžios gavo iš 
Jungtinių Valstijų paramos 
reikmenimis viso už $18,- 

Dumdami ten,1 608,000,000.
kad Hitleris sunai-j 

Tarybų Sąjungą, o jie 'gumos teko $5,980,000,000, 
Sovietų Sąjungai — $3,550,- 

1000,000; Indijai (anglų ko
lonijai), Australijai, Nauja
jai Zelandijai (Anglijos pu- 
siau-kolonijoms) ir Chinijai 
— $1,603,299,000; Afrikai, 
Vidurinių Rytų kraštams ir 
Viduržemio Jūros sritims— 

į $2,168,299,000 ir t.t.
PARAMA SOVIETAM
Už $3,550,000,000 kredito i įsiveržimo

Sovietai gavo iš Amerikos 'gruod. 26 d. iki šiol viso už- 
isekamų reikmenų: apie 7,- mušta jau virš 2,000 priešų, 
i 000 lėktuvų; virš 3,500 tan
kų, 195,000^ trokų, automo- į desperatiškus japonų pasi- 
bilių ir motorinių dviračių; įpriešinimus, dabar mažu- 
apie 5 milionus porų batų; pamažu varosi pirmyn lin- 

' 343,000 tonų kviečių ir mil- kui Borgen Įlankos.
tų, 277,000 tonų cukraus, 

Nežinau, ar visi gerb. skai-i 324,000 tonų konservuotos 
tytojai perskaito docento G J (kenuotos) mėsos, 441,000 
Žiugždos straipsnį, “Kaip gy-1 tonų taukų ir aliejų, 136,- 
vena Mokyklinis Lietuvių Jau- j 000 tonų džiovintų Vaisių ir 
nimas Udmurtijoje” (tilpo | daržovių, 38,000 tonų dŽ10- 
Laisvės laidose iš sausio 4 ir, vintų kiaušinių, 33,500 tonų 
5 dd.).

Tai nepaprastai įdomus ra
šinys apie evakuotuosius lietu
vius vaikučius Į Tarybų Są-' 
jungos gilumą, apie .jų gyveni-į 
mą, jų mokslą, .jų kultūrinę Į 
veiklą.

Iš višo mažųjų lietuvukų ten 
esama net 227. Jie mokomi lie- I 
tuvių kalboje bendrojo moks-i 
lo, dainų, vaidinimų ir, be abe- žė, jog medžiaginė parama 
jo, amatų. Jie ten gyvena sau- talkininkams sudaro tiktai 
giai — priešo bombos jų ne- 13 procentų ir pusę visų 
pasiekė ir nepasieks. Jie gy- Amerikos karinių išlaidų: 
vens iki Lietuva bus išvaduo
ta, — tuomet visi grįš savo 
gimtojon šalin.

Dabar ponai mato, kad jie; 
darė klaidą po klaidos.

. Tuo pačiu sykiu, ištikimi 
lenkų tautos patrijotai Tarybų 
Sąjungoje stojo į Kosciuškos 
diviziją Raudonojoj Armijoj 
ir šiandien muša savo priešą, 
artėdami link Lenkijos, nešda-l 
mi savo tautai išlaisvinimą, ši-1 
tų kovotojų obalsis: “Kiekvie-į 
nas lenkas turi grįžti į Lenki
ją tik per mūšio frontą!

Lietuviški kryžiokai, 
tūravoja tai lenkų fašistų me
lodijai, daro tą pačią klaidą. 
Anksčiau ar vėliau ir jiems 
tas nemaloniai atsirūgs!

Didžiajai Britanijai iš tos

'sviesto ir kiekius kitų reik- 
j menų.

“Raudonoji Armija sėk
mingai panaudojo mūsų su- 

; teiktą paskolų paramą savo 
; žygiuose Ukrainoje ir Bal
tarusijoje,“ pridūrė prezi
dentas.

Kur gi yra toji Udmurtija?
Udmurtijos autonominė so- 

cijalistinė tarybų respublika 
stovi tolokai j rytus nuo Mas
kvos — tarp Volgos ir Uralo 
kalnų. Tai nedidelė tautelė.

Udmurtai, rašo G. Žiugžda, 
yra malonūs žmonės ir drau
giškai mūsų tautiečiukus trak
tuoja. Aprūpino vaikus gražia 
mokykla, bendrabučiu ir davė 
jiems žemės ūkį.

Už tai lietuvių tauta brolių 
udmurtų niekad nepamirš.

Pirmadienio Laisvėje tilps 
d. V. Tauro lietuvių kalbon iš
verstas naujasis Tarybų Są
jungos himnas.

Philadelphia, Pa.—Cramp 
laivastatyklų streikieriai, 
sakoma, grįžtų darban, jei 
valdžia perimtų jas į savo 
rankas.

jas sviesto kiekvienam a- 
merikiečiui per metus. (Sva
ras gi yra 16 uncijų.)

Gloucester Iškyšuly] 
Amerikiečiai Nukovė 

Dar 600 Japonų
Nauj. Guineja, saus. 7.— 

Dabar einančiose žiauriose 
kautynėse Gloucester Išky
šuly j, New Britain saloj, a- 

įmerikiečiai užmušė jau 600 
į japonų.

Nuo Amerikos marininkų 
i į tą iškyšulį

Amerikiečiai, nugalėdami

Partizanai Apleido Banja 
Luką, bet Kitur Laimi

Susijaudinus dėl Sovietų Perga
lių, Lenkijos Valdžia Leidžia 

Žalingus Atsišaukimus

London, saus. 7. — Jugo
slavijos partizanai tapo pri-1 . . 
versti pasitraukt iš Banja ' laisvą i 
Luką įmesto. Per įtūžusius Lenkiją.“ 
6 dienu mūšius dėl kiek
vieno namo šio mieso gat
vėse partizanai padarė vo
kiečiams didelių nuostolių. 
Pėda po pėdos jie buvo už
ėmę didesnę pusę Banja Lu-Prez. Rooseveltas pabrė- N v A1 , ę uuJ,.,™. lkos, Antrosios nacių tankų

Užginčija Įsiveržimą 
Jugoslavijon

London, saus. 7. — Buvo 
pasklidę gandai, kad kelios 
smarkiausios anglų ir ame
rikiečių divizijos įsiveržu- 
sios į Jugoslaviją.

Tuos gandus paskui už
ginčijo anglų - amerikiečių 
komandieriai.

divizijos centro. Bet hitleri
ninkai atsiuntė tiek daug 
naujų pastiprinimų saviš

kiams, kad jugoslavų patri- 
jotai, pagaliaus, turėjo ap
leisti Banja Luką.

Tačiaus kitose vietose 
i partizanai turėjo laimėji
mų. Jie dar tebenaikina vi
somis pusėmis apsuptus na
cius Novo Mesto mieste, 
neleisdami jiems ištrukti.

London. — Emigracinės 
lenkų valdžios ministeris 
pirmininkas Stan. Mikolai- 
czyk’as per radiją atsišau
kė į Lenkijos piliečius, kad 
jie būtų pasiruošę “kovai už 
Imūsų teises, už stiprią, 

ir nepriklausomą n
Komercinė Amerik. spau

da tatai aiškina, kaip pa
šaukimą lenkams rengtis į 
visuotiną sukilimą prieš vo
kiečius. Bet iš pačių Miko- 
laiczyko žodžių nematyt, 
prieš ką lenkai ruošiami su
kilti.

Diena pirmiau londoniškė 
Lenkijos valdžia pareiškė, 
kad lenkam įsakyta neben- 
dradarbiaut su Raudonąja 
Armija, perėjusią per vadi
namą “sęnąją sieną Lenki
jos“ (tikrumoj vakarinės 
Ukrainos), kol Sovietai ne- 
sumegs diplomatinių ryšių 
su emigracine Lenkijos val

džia. Kartu jinai reikalavo 
negaišuojant įvest lenkų 
valdžią tuose “rytinės Len
kijos“ plotuose, kuriuos at
vaduoja Raudonoji Armija 
nuo vokiečių. O lenkų valdi
ninkų vadinama “rytinė 
Lenkija“ yra ne kas kita, 
kaip vakarinė Ukraina ir 
vakarinė Baltarusija.

Londono politikai sako, 
kad Lenkijos valdžia per
daug susijaudinus dėl Rau
donosios Armijos perėjimo 
per tariamą “sen. Lenkijos 
rubežių“ ir kad lenkų val
dininkai tokiais savo atsi
šaukimais ir pareiškimais 
tiktai blogina sau santykius 
su Sovietų Sąjunga ir daro 
nesmagumą J u n g tinėms 
Tautoms abelnai.

| kelių mazgu į vakarus nuo 
'vakarinės Ukrainos linijos 
i (kurią Lenkijos valdininkai 
ir jų rėmėjai vadina “seną
ja Lenkijos siena“). Dabar 
raudonarmiečiai grumiasi 
artyn Sarny, keturių gele
žinkelių stebulės, už 23 my
lių į vakarus nuo minimos 
linijos.

Kiti Sovietų kovūnai, žy
giuodami pirmyn per pieti-! 
nę Ukrainą į pietų vakarus, noji Armija per dieną pažy- 
--------—----------------------- igiavo iki 19 mylių pirmynx 
500 iki 600 Myliu perir už5,nf. Augiau kaii> soJ J r „i gyvenamųjų vietovių, tame 
Valandą Skrenda Nauji miestus: čudnov (vieškelių 

mazgą), Gorodnica, Zaško- 
vą,JUzin ir Rakitno (su ge
ležinkelių stebule).
Sunaikinta Bei Pagrobta 

Daug Priešų Ginklų
Šioje srityje per dieną 

buvo sunaikinta daugiau 
kaip 3,000 vokiečių kareivių, 
ir oficierių ir 83 jų tankai, 
83 kanuolės, virš 200 morti- 
rų (minosvaidžių), 175 tro- 
kai ir automobiliai.

Be to, raudonarmiečiai 
pagrobė 16 šarvuotų auto
mobilių, 63 kanuolės, 70 tro- 
kų ir automobilių, 7 sandė
lius ginklų ir amunicijos ir 
daugius kitų karinių reik
menų. Gana didelis skaičius 
nacių buvo paimta nelais
vėn.

Bėgdami sumišime atgal, 
hitlerininkai čudnovo apy
linkėje paliko labai daug 
ginklų ir karinių medžiagų.

LINKUI LATVIJOS
Į šiaurius nuo Nevelio 

(linkui Latvijos) sovietiniai 
kovūnai išdaužė skaitlingas 
vokiečiu kontr-atakas ir už
ėmė dar kelias aptvirtintas 
gyvenamąsias vietas.

Saus. 5 sovietinės jėgos

Talkininkų Lėktuvai
Washington. — Anglijos 

ir Jungtinių Valstijų oro1 
jėgų komanda paskelbė sau- į 
šio 6 d., jog netrukus busi 
jau daugmeniškai dirbami i 
greičiausi, naujos rūšies 
lėktuvai, kurie skris be pro
pelerių (varomųjų sparne- 
lių).

Šiuos lėktuvus varo pir
myn dujos, nepaprastu 
smarkumu švirkšeiančios 

južpakilin ir taip spiriančios 
I oran. Du inžinai lėktuve 
i galingai suspaudžia labai 
įkaitinamas dujas, 
todėl “šaute šauna“ 
tokiu būdu bloškia 
pirmyn. ’

Čia, žinoma, yra 
kios žinios apie šiuos lėktu
vus, kad jomis priešai nega
li pasinaudot. Patys svar
biausi prietaisai, tikrieji ka
ro sekretai, yra 
slaptybėje.

Anglijos spauda 
kad šie lėktuvai 
džiausiuose aukščiuose gali 
skristi po 500 iki 600 mylių 
per valandą.

Tai išradimas anglų or-

kurios 
oran ir 
lėktuvą v

tik te

laikomi

rašo,
net di-

laivinio inžinieriaus kapit. sunaikino bei išmušė iš vei- 
Franko Whittle.

“švirkščiantieji
kimo 110 vokiečių tankų ir 
nušovė 19 jų lėktuvų.

i

Pleškino Nacius ir 
Visi Sveiki Grįžo

London, saus. 7.— Leng
vieji anglų bombanešiai be 
atlaidos atakavo karinius 
nacių punktus šiaurvakari
nėj Vokietijoj ir šiaurinėje 
Francijoj ir visi sugrįžo be 
jokių nuostolių.

GAIŠTA TŪLŲ DIPLO
MATŲ VILTIS DeL BAL

TIJOS KRAŠTŲ
Washington. — čionaiti- 

niai diplomatai nustoja vil
ties, kad galėtų įkalbėt So
vietų Sąjungai sugrąžinti 
Baltijos kraštus buvusiem 
jų valdovam, kaip praneša 
International News Service.

Anglų - amerikiečių ko- 
vūnai per žūtbūtines kau- 
tyne atėmė iš nacių dar ke
lis San Vittore miestelio 
blokus, vakarinėj Italijoj, t

New Havene ir Hartforde 
planuojama įrengt tam ty
čia klinikas girtuokliams 
blaivinti ir gydyti.

Laisves Kontestas Gavimui 
Naujy Skaitytojų

Šiandien Kontestas stovi sekamai:

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..........................
ALDLD 50 kp. Rochester ...........................
Baltimores Va j minkai ..................................

.(Tąsa 5-tanį pusi.)

Punktai 
. . 5198

. 4334
.. 4331 
.. 3926 
.. 2703 
.. 2217 
.. 2204 
.. 1581

. 1176
.. 1170

lėktu
vai, pradedant nuo 1941 m., 
buvo išbandyti jau šimtuo
se skridimų be jokios 
nelaimės iki šiol. Bet dabar 
statomieji tos rūšies lėktu
vai yra dar kur kas labiau, 
ištobulinti.

Anglijos ir Amerikos fa- jog vienas aukštas vokiečh| 
brikai pradės daugiau ir p-------- . ■ • .
daugiau jų statyti. Tai ne- | . . v 
smagi žinia hitlerininkams.' zermų.

Naciai Žino, kad Bus 
Išvyti iš Sovietų

Stockholm, Šved., saus.
7. — Iš Berlyno pranešama,

Amerikos Kariai Užėmė 
3,000 Pėdų Kalną

karininkas sakė, ,kad naciai 
i gal pasitrauks iš visų sovie- I J • • v •

Reiškia, naciai žino, kad 
'jie bus išvyti.

Penktoji amerikiečių-ang- 
glų armija vakarinėje Ita
lijoje pažygiavo mylią pir
myn linkui vokiečių tvirtu
mos Cassino miesto, kuris 
stovi prie vieškelio į Romą. 
Amerikiečiai užėmė Monte 
Majo kalną, 3,000 pėdų auk- 
ščįę.

AUSTRALAI JSIVERŽE I 
NAUJĄJĄ GUINEJĄ

Berlyno radijas paskelbė 
žinią iš Japonijos, kad divi
zija Australijos karių įsi
veržė naujon vieton į Nau
josios Guinejos salą, būtent 
į Gumbi Iškyšulį, 5 mylios 
j šiaurvakarius nuo ameri
kiečių padaryto įsiveržimo 
Sandoro srityje.
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MiėhhiloVičUūS burbūh'š špLogo ih apie 
jį šiandien beveik niekė nebesigirdi.

Panaši istorija šu lenkų valdžia ištrė- 
hiihie. Kol Londonas ir Washingtonas ją 
proteguoja, kol Amerikos ir Anglijos 
spauda apie ją blofina ir žmones apgau- 
uihėja, tol ji “galinga” ir pasekmingai 
dehloralizuoja Jungtinių Tautų karo pa
stangas. Lenkijos žmonėse ji pasekėjų 
neturi. Ji nieko neatštovaūja. Ji gyvuoja 
tik kaipo apgavystė. Lenkijos žmonės jos 
nerinko. Be reikalo ir be pamato ji grą- 
sina Raūdonajai Armijai. Kaip Visi Kiti 
nacių pavergti žmonės, taip lenkai iš
troškusiai laukia išlaisvinimo. Jie laukia 
ateinant iš rytų Raudonosios Armijos ir 
iš vakarų Amerikos 4r Anglijos ginkluo
tų jėgų.
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KAS KA RAŠO IR SAKO
r

Imperialistinių Lenkų.Užgaidos
“Lenkai nei kenks rusams, nei padės 

jiems’’ skaitome pranešimą iš Londono 
(The New York Times, sausio 6). Taip 
nutaręs lenkų valdžios ištrėmime kabi
netas, kuris laikė special] susirinkimą, 
kai išgirdo, kad Raudonoji Armija pa
sekmingai pliekia vokiečius. Jau įdėtas 
ir oficialus tos valdžios pareiškimas.

Šis lenkų valdžios ištrėmime pareiški
mas yra imperialistinių lenkų pareiški
mas — tų lenkų, kuriems, matyt, Rau
donosios Armijos laimėjimai ir artėji
mas Lenkijos išlaisvinimo sukelia di
džiausias baimes. Jiems visai nerūpi pa
čios Lenkijos išlaisvinimas. Nors atvirai 
jie nepasako, bet iš pareiškimo dvasios 
galima spėti, kad jie trokšta, kad dar il
giau vokiečiai pasiliktų Lenkijoje.

Imperialistiniai lenkai nenori Lenkijos 
tik iš lenkų. Jie reikalauja svetimų kra
štų. Jie reikalauja dideles Ukrainos da
lies, didelės Baltrusijos dalies ir Vilni
jos krašto. Tai bjaurios užgaidos, kui’ių, 
aišku, tie lenkai niekados nepasieks. Ne
bebus taip, kaip buvo po Pirmojo Karo, 
kuomet Želigovskiai ir Pilsudskiai galėjo 
eiti ir plėšti svetimus kraštus ir jungti 
juos prie Lenkijos. Ta gadynė praėjo, 
bet lenkai, matyt, nenori pripažinti. Jie 
tebesišvaisto ir teberėkauna.

Londone sėdintieji lenkiški ponai įsa
kę savo pasekėjams Lenkijoje nei prie
šintis, nei padėti Raudonajai Armijai, 
kai jinai pasieks Lenkiją. Žinoma, Rau
donoji Armija dar labai toli nuo Lenki
jos. Raudonoji Armija pasiekė tiktai tą 
dalį Ukrainos, kuri prieš 1939 metus bu
vo lenkų pavergta. Ponai ir tą kraštą 
skaito “Lenkija.” Bet ten, žinoma, jie jo
kių pasekėjų neturi. Jie tik niekus tau
škia, kai jie bando svietui įkalbėti, kad 
jie ten turi pasekėjų, susiorganizavusių 
į požeminį judėjimą.Tiesa, ten yra platus 
požeminis ukrainiečių judėjimas, ten 
verda smarkios partizanų kovos prieš 
vokiečius. Bet tie kovotojai jokių ryšių 
neturi ir nenori turėti su lenkiškais po
nais Londone ar Amerikoje. Todėl Lon
dono lenkų gyrimasis, kad jie tiems ko
votojams įsakė tą ir tą daryti arba to 
ir to nedaryti, nevertas nė sudilusio ni
kelio. Raudon. Armija to jų pasigyrimo 
paiso tik tiek, kiek pernykščio sniego.

Klausimas gali būti apie tai, kas bus, 
kai Raudonoji Armija iš tiesų pasieks 
Lenkiją ir jon įžengs? Ko verti yra Lon
dono lenkų pasigyrimai, kad jie kontro
liuoja Lenkijos pogrindinį judėjimą? 
Mes manome, kad jie nei kiek ne daugiau 
verti, kaip Jugoslavijos karaliaus val
džios pasigyrimai ir tasai Draža Michai- 
lovičiaus burbulas. Kol Londono ir Wa- 
shingtono tūli valdininkai Michailovi- 
čių protegavo, o Anglijos ir Amerikos 
spauda jį apgavingai į padanges kėlė, 
jisai buvo “baiki jėga” Jugoslavijoje. Bet 
kaip greitai ta apgavystė iškilo aikštėn,

Generolo Marshall Išsišokimas
Labai aštrių ir nenaudingų ginčų ki

lo dėl generolo Marshall pareiškimo. 
Marshall yra labai atsakomingas valdi
ninkas. Jis eina pareigas karinio štabo 
viršylos. Jis turėtų savo žodžius iš anks
to gerai apgalvoti, šį sykį, reikia pripa
žinti, jis tokio pasvėrimo nepadarė.

Gen. Marshall padaręs mažos grupės 
susirinkime pareiškimą, kad plieno ir ge
ležinkelių darbininkų pagrūmojimas 
streiku smarkiai pakenkė karo reika
lams, nutolino Jungtinių Tautų laimėji
mą. Tasai jo pasakymas buvęs padarytas 
ne dėl publikacijos. Bet, kaip ir visas ki
tas slaptybes, Amerikos laikraščiai suži
nojo ir iškėlė aikštėn. Darbo unijos pra
dėjo protestuoti. Reakcinis, fašistinis 
elementas pasigavo tą Marshallo pasaky
mą ir panaudojo agitacijai prieš organi
zuotus darbininkus.

Pasirodo, kad šitie ginčai daugiau pa
kenks karo pastangoms, negu tie pagrū
mojimai streiku. Vadinasi, gen. Marshall 
išsišokimas tik meškiškai patarnaus ka
rui, kurio laimėjimu jis yra taip susirū
pinęs, kaip ir visi nuoširdūs, patrijotingi 
amerikiečiai.

Kur gen. Marshall padarė klaidą? Nie
kas nebandys užginčyti, kad streikai 
kenkia karo pastangoms. Tai žino ir pri
pažįsta patys organizuoti darbininkai. 
Tik todėl pradžioje karo Amerikos Dar
bo Federacija ir C.I.O. ir pasižadėjo val
džiai karo metu nevesti darbininkų į 
streikus.

Gen. Marshall padarė klaidą tame, kad 
jis nenurodė ir nepasmerkė tikrųjų kal
tininkų. Jis davė suprasti, kad už strei
kus kalti tiktai organizuoti darbininkai. 
Visai pamiršo, kad darbininkai pasiža
dėjo nestreikuoti ir visas pastangas deda 
streikų išvengti. Bet ne visada jų pa
stangos pasiseka. Todėl, kad tam reika
le yra kita pusė: bu ton t, darbdaviai ir 
valdžia. Kai kuriuose atsitikimuose 
darbdaviai ir valdžios pareigūnai taip 
vienpusiškai elgiasi, kad tiesiog streikus 
provokuoja. Taip elgiasi, kad nuoširdūs 
darbo unijų vadai, kurie iš tiesų nori 
streiko išvengti, tampa pastatyti labai 
sunkion pozicijom Būna taip, kad darbi
ninkų akyse pakyla prestižas tų vadų, 
kurie nepaiso karo. Pavyzdį davė John 
L. Lewis. Taip buvo užsispirta nepakel
ti mainieriams algų, kuomet reikalavi
mas pakelti algas buvo pamatuotas ir 
teisingas, kad mainieriai buvo priversti 
remti Lewisą, nors, kaip jau žinoma, 
Lews daro viską, kad pakenkti mūsų vy
riausybės karo pastangoms.

Taigi, gen. Marshall turėjo pasmerkti 
ne organizuotus geležinkelio ir plieho 
darbininkus bei jų unijas, arba duoti su
prasti, kad jis darbininkus už tai kalti
na, bet tikruosius kaltininkus, būtent: 
valdžios pareigūną Vinson, geležinkelių 
savininkus ir plieno kompanijas. Atsi
sakymas priimti teisingus, pagrįstus 
darbininkų reikalavimus yra tikroji 
streikų priežastis.

ŽODIS, DĖL KURIO KILO 
POLITINĖ AUDRA

Šiandien Amerikos spau
da beveik kasdien puošiasi 
žodžiu “picayune”. Straips
niai, editorialai, pranešimai, 
ilgos pranašystės, fantastiš
ki spėliojimai ir spekulia
vimai sukasi aplinkui “pi
cayune.”

Pirmiau vargiai vienas iš 
milijono amerikiečių tą žodį 
buvo girdėjęs arba pasirū
pinęs jo reikšmę sužinoti. Jį 
išgarsino prezidentas Roo- 
seveltas. Buvo taip: Prieš 
kelias dienas, konferencijoj 
su laikraščių koresponden
tais Washingtone, preziden
tas pasakė, kad obalsis 
“Naujoji Dalyba” atgyveno 
savo dienas, dabar reikia 
priimti šūki “Laimėti Ka- • 
rą.” The New York He
rald - Tribune koresponden
tas Andrews pakišo 
p r e z i d e n tu i tokį klau
simą: Ar visa tai reiškia, 
kad jūs ruošiatės kandida
tuoti ketvirtam terminui?

Prezidentas jam pripras
tu lengvu būdu atsakė, kad 
“apie tokius daiktus dabar 
mes nekalbame.” Girdi, 
“jūs darotės picayune.”

To ir užteko. Kilo di
džiausia žodžių batalija: Ką 
prezidentas turi mintyje? 
Ar jis iš tiesų bus kandi
datu 1944 metais ketvirtam 
terminui? Kodėl 
korespondentą 
Kodėl neatsakė 
tiesioginiai?

Redaktoriai puolėsi į žo
dyną ir pradėjo jieškoti to 
žodžio prasmės. Surado, 
kad jis nėra toks “baisus,” 
kaip jiems skamba. Pica
yune reiškia — dalykas, ne
turįs didelės vertės bei 
svarbos.

(Labai seniai pietinėje 
šios šalies dalyje ispaniškas 
sidabrinis pinigas, truputį 
daugiau kaip šešių centų 
vertės, būdavo vadinamas 
“picayune.” Būdavo žmonės 
sako: Nevertas nė pica
yune. Kaip šiandien sako: 
Nevertas nė sudilusio nike
lio.)

Vadinasi, prezidentas pa
sakė, kad Andrews, staty
damas tokį klausimą, nu
krypo nuo rimtumo.

Bet žinoma, politinė aud
ra kilo ne dėl paties žodžįo 
reikšmės. Spaudai rūpi ži
noti, ką prezidentas mano 
daryti, atėjus rinkimams. 
Ar jis kandidatuos? Ar jis 
pasiliks Amerikos demokra
tinių jėgų vadu?

jis', taip tą 
“įžeidė”?
aiškiai ir

t

Tik vienasItalijoje.pirmyn
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Amėrikiečių Pehktoji Armija nugali pU rvą ir traukia 
vaizdai is d&Ugėlio.

KAS ATSTATYS EURO
POS SUGRIAUTUS 

KRAŠTUS?
Labai rimtai šį klausimą 

analizuoja William Z. Fos
ter, Komunistų Partijos 

pirmininkas, “Daily Worke- 
ryj” sausio 3 dieną. Jo 
straipsnis pavadintas “Ger
many and War Repara
tions.”
Diskusijos tuo klausimu ei

na jau gana smarkiai. Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green 
jau matė reikalą net pada
ryti viešą protestą ir pa
grūmojimą. Sočia listinė 
spauda kelia didžiausį ala- 
są. Visi jie, žinoma, protes
tuoja ne prieš Vokietiją ir 
Hitlerį, bet prieš Sovietų 
Sąjungą, nors, pasak Foste- 
rio, Sovietų vyriausybė iki 
šiol dar nėra tuo reikalu 
pareiškus savo nuomonės. 
Tiesa, ji turi suorganizavus 
komisiją nustatymui karo 
kriminalysčių ir padarytų 
kraštui nuostolių. Tos ko
misijos pirmininku yra So
vietų Sąjungos darbo uni
jų judėjimo vadas N. Šver-

nik. Bet ta komisija dar ne
davė nei raporto, nei pasiū
lymų. Ji tebeveda tyrinėji
mą, tėberenka medžiagą.

Diskusijos kilo dėl vieno 
kito Sovietų Sąjungos rašy
tojų pareikštų nuomonių. 
Vienas tų rašytojų yra eko
nomistas Varga. Jis išsirei
škė, kad vokiečiai turės 
atvažiuoti ir padėti atstaty
ti hilerinių armijų sugriau
tus miestus ir kaimus.

Dėlei tos nuomonės, 
Green ir kiti pradėjo šauk
ti, jog tai reiškią, kad vo
kiečiai po karo būsią pa
vergti ir turėsią dirbti ki
tuose kraštu°se- Jie esą 

i priešingi “vokiečių darbi
ninkų pavergimui.” Bet, ži
noma, nei Varga, nei kas 
kitas nekalba apie jokį vo
kiečių darbininkų pavergi
mą. Klausimas yra toks: 
Jeigu vokiečitį milijonai įsi-: 
briovė Sovietų žemėn per 
tūkstantį mylių ir, kaip bai
siausi vandalai ir žmogžu
džiai, naikina miestus ir 
kaimus ir žudo nekaltus 
žmones, tai kodėl jie netu
rėtų būti pastatyti tų su
griautų miestų ir kaimų at
statymui ?

Taip šiandien stovi klau
simas. Fosteris sako, kad 
Green ir menševikai veltui 
ir be reikalo protestuoja ir 
triukšmauja.

“Ką gi ' ponas Green ir 
socialdemokratai siūlo dėl 
atstatymo nuteriotų oku
puotuose kraštuose sričių, 
tame tarpe ir Sovietų Są
jungoje?” — klausia Foste
ris. — “Ogi nieko. Sovietų 
Sąjungos atstatymo proble
ma jiems visai mažai terū
pi, tiesiog visai nerūpi. 
Sprendžiant pagal jų pri
prastą atsinešimą linkui So
vietų Sąjungos, tai jie pa
liktų vienam šventikui tą 
milžinišką atstatymo darbą 
nuteriotose srityse. Betgi 
natūralu, kad Sovietų žmo
nes visai kitaip žiūri į tą 
reikalą, negu ramiai gy
vendamas ponas Green.”

Gerai mums, kad iki šiol 
mūsų nei vienas miestas, ir; 
nei vienas kaimas dar nėra 
karo audros sugriautas. Vi- ■ 
sai kitaip su Sovietų Sąjun
ga. Jos sunaikinti kraštai 
yra tokio dydžio, kaip visa 
Vokietija. Ji jau neteko ka
reiviais ir civiliniai šiame 
kare nuo 15 iki 20 milijonų 
žmonių. Ar po karo vieni 
Sovietų žmonės ir turės at
statyti tuos sunaikintus sa
vo kraštus? Tai neįmano- 
noma, sako Fosteris.

“Kad rusai, kaip ir kili nu
skriausti žmonės, reikalaus iš 
Vokietijos re policijų,” sako 
Fosteris, “tai aišku. Ir reikia 
tikėtis, kad mūsų valdžia jų 
tokį reikalavimą nuoširdžiai 
parems, žinoma, Vokietijos 
žmonėms nebus malonu išpil
dyti tuos teisingus reikalavi
mus. Bet juk daug sunkiau 
buvo Sovietų žmonėms pa
nešti tas hitlerininkų barba
rystes. Saugu sakyti, kad ne
paisant, kiek reperacijų vo
kiečiai lutes atlikti, bus tik
tai mažytė dalis to, kokias 
skriaudas Hitlerio armijos 
yra padariusios Sovietų Są
jungai. ‘Galimas daiktas,’ 
sako Erenburg, ‘kad jie at
statys miestus. Bet jie nebe
prikels mirusiųjų.’

“Ar Sovietų Sąjungos ir 
kitų kraštų Leikalavihias re
peracijų bus formoje pihigų, 
reikmenų, mašinerijos, ar 
darbo pajėgų, ar visose tose 
formose kartu, pamatysime. 
Tas tiesa, kad tos reparaci
jos bus Vokiečių žmonėms 
našta. Bet yra įžeidimas mū
sų sovietinei talkininkei sa
kyti, kaip kad sako Green, 
kad jinai siekia pavergimo 
Vokietijos žmonių. Mes gali-

me būti tikri, kad jeigu So
vietų Sąjunga gautų būrius 
darbininkų iš Vokietijos dėl 
atstatymo darbų, jie būtų su
mobilizuoti savanoriškai ir 
būtų apmokami už darbą ir 
turėt pilnas vokiečių pilieti
nes teises. Be jokios abejo
nės, Sovietų Sąjungos įtaka 
bus nukreipta į sukūrimą po
karinės demokratinės Vokie
tijos. Todėl yra absurdas 
manyti, kad Sovietų Sąjunga 
stengtųsi pavergti Vokietijos 
žmonos. Taipgi pilnai saugu 
manyti, kad tikrai demokra
tine Vokietijos vyriausybė 
laisvai priims tokius repera-i
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cijų reikalavimus, kbkiUš Šd 
vietų Sąjunga išstatys.

“Jeigu mes norime laikytis 
Teherano koiiferenčijdš pa
reikštų vilčių, kad prašalihii 
karą daugeliui ateities gent- 
k arčių, tai turime panaudoti 
visas reikalingas priemones 
neprileidimui karų ateityje. 
Labai svarbi priemonė yra 
begailestingas n u b a udimas 
individualių karo kriminalis
tų ir padarymas tos tautos 
atsakominga už karą ir už 
atstatymą sunaikintų kraštų. 
Jeigu tai visa bus pravesta 
gyvenimai!, kartu su abelna 
Jungtinių Tautų prograiha, 
tai busimieji imperialistiniai 
pasaulio užkariautojai du sy
kiu pagalvos pirma, negh 
bandys žmoniją sublokšti į 
naują kraujo puotą.’’

Lietuviams Žinios
patvarkymą neutralis ateivis 
gali pasiliuosuoti nuo tarnybos 
ginkluotose jėgose Jungt. Val
stijose. Jeigu neutralis ateivis 
paduoda tokį prašymą, jis ant 
visados būna sulaikytas nuo 
šios šalies pilietybės, po dabar
tiniu Įstatymu. Bet dabar pa
keistas patvarkymas parūpina, 
kad jeigu gimtinė šalis neutra- 
lio ateivio tampa kariaujanti 
šalis, pirmas prašymas nėra 
efektingas. Nors ateivis negali 
atšaukti jo prašymo, jis gali 
savanoriai stoti j tarnybą ir 
jeigu jis bus priimtas, teismas 
nuspirs ar jis galės tapti pilie
čiu.

Parinktinės Tarnybos naujas

Pakeitimas Parinktinės Tarny
bos Patvarkymu, Kurie Liečia 

Nepiliečius

Wdshin(jlon. — National 
Headquarters of the Selective 
Service System pranašauja 
ėmimą daugiau nepiliečiy į 
Jungt. Valstijų ginkluotas jė
gas per pakeitimą nusistatymų 
Parinktinės Tarnybos ir Karo 
Departmento. .

Pirmos svarbos, Parinktinė 
Tarnyba sako, yra Karo De
partamento nusprendimas, jog 
ateivį-“priešą” galima paskirti 

jį kovos vietą, kur jam neprisi
eis kovoti savo draugus tautie
čius arba kraujo gimines.

Praeityje, Karo Departmen- sąrašas .kariaujančių šalių pri- 
tas paprastai nepriimdavo į deda Columbia, Iran, Corsica, 
tarnybą ateivių-priešų, kurie Palestine ir Trans-Jordan, 
patys atsisakė tarnauti Jungt.
Valstijų ginkluotose jėgose. | deda — Afganistaną, Albaniją, 
Tas nusistatymas vis tebestovi, j Argentiną Chile, Daniją, Ecua 
bet dėlei vėliausio 
patvarkymų, kurie 
paskyrimą ateivių-priešų 
kur jie normaliai nekovos savo j Lebanon, 
tautiečius, galimas daiktas, kad 
daug ateivių-priešų atšauks sa
vo pasipriešinimą tarnauti mū
sų tarnyboj. Toki atsitikimai 
■bus vėl svarstomi.

Nauji pakeitimai lies stovį 
ateivių, kurių šalis 'buvo neu-j Thailand, 
trale, bet dabar kariauja.

Pagal Parinktinės Tarnybos!

Neutralių šalių sąrašas pri-

pakeitimo dor, Eire, Egyptą, Estoniją, 
pavėlina! Suomiją, Franci ją. ir Francūzų 

ten, Į Indo-China, Islandiją, Ijatviją, 
Liberiją, Lichten

stein, Lietuvą, Monaco, Para
guay, Peru, Portugaliją ir po
sesijas, San Marino, Karalystė 
Saudi Arabia, Ispaniją ir jos 
posesijas,

I Švediją,
Morocco, 

Syriją, 
Uruguay,

I Vatican City ir Venezuelą.

Spanish 
Šveicariją, 
Turkiją,

DARBININKU SVEIKATA
Mažesnieji 

Kaip

Atsitinka
Kojos riešuką niksteli, gurne-j 
lį užgauni, čiurnį timpteli,; 
minkštimą bei raumenį užsi-Į 
gauni, alkūnę krypteli, kokį! 
sąnarį i.šsireiži arba pertempi,! 
pirštą suduri, nuo susidavimo 
guzą kur gauni... Maža ko! 
neatsitinka. Visko čia negi su-, 
minėsi.

Visi tokie susižeidimai ne- 
apseina be gydymo. Vis jau 
ką darai, kad sopę sumažinus,! 
kad tinimą arba guzą atgal' 
atsodinus.

Imkime dažnesnį nuotikį 
riešuko nikstelėjimą. Moteriai i 
ar merginai dažniau taip pa-j 
kliūva, vis dėl tų laibų aukš
tų kulnų. Kas daryti?

Seniau tokį nikstelėjimą gy-į 
dydavo senoviškai. Koją mir-Į 
kydavo karštam vandeny, 
braukydavo, trindavo, tepda
vo kokiais tepalais ir, žinoma, 
kojos, nei artyn prie aslos ne
prileisdavo. Kur tu čia dabar 
va imsi ir klivinkščiuosi, kaip 
koks klišakujis. Vely sau gu
li ir koją rainiai laikai.

Ncgeriausias gydymas. Nei 
skausmo, nei tinimo neatlei
džia. O riešo narelio nejudi
nant, audiniai, kraujais ir 
kraujaskysčiais paėję, su rum
bėj a, sulimpa, timpos (ten
dons) net suauga krūvon su! 
aplinkos audiniais. Ir paskui, 
už kelių savaičių, kai pradedi, 
šlubčiodamas, ramentais pasi
ramsčiuodamas, vaikštinėti ir 
koją priminti, tai p at ūmi j i, 
kad koja per riešą nelabai tc- 
silenkia. Manai, kad gal pas
kiau atsiliuosuos ir lanksty
sią, bet kartais taip ir pasilie
ka pagadintas opus riešas.

Sužeidimai — 
Gydyti ?

visai]) susižeisti

Naujovinis gydymas suma- 
j nesnis. Grikštelėjai ar nikste- 
Į Įėjai gurnelį* ar riešuką, šauk 
i daktarą. Daktaras tuoj greitų- 
I jų su adata įleis į ištinusius 
; audinius vaistų, kurie ilgam 
1 atima skausmą ir duoda tau 
i galimybės vaikštinėti nuo pat 
i pirmos dienos. Be to, gydyto- 
jjas dargi standžiai suveržia, 
i tvarsčiais arba plestrais su- 
' spaudžia bepurstančią vietą, ir 
tas neleidžia 
skleistis,

I pusiems 
trumo.

Po to
, lengvėlio vaikštinėti. Tegul po 
; truputį narelis miklinąs, rau- 
!menys ir jų timpos trūkčioja. 
, Visa tai padeda geriau ten 
j kraujui išsivaikščioti ir išne- 
i šioti, prašalinti tinimo medžia
gas. Pasėkoj viso to riešas 
greičiau sunormalėja ir duoda 
galimybės ligoniui grįžti atgal 
prie savo paprasto darbo.

Kai kada esti reikalo ir an
trą ii* trečią kartą leisti su 
adata tų pačių vaistų. Be to, 
žinoma, gerai ir masažuoti, 
braukyti, kaitinti perdėm su 
diatermijos mašina. Bet svar
biausia tai veiklusis judėjimas, 
vaikštinėjimas. Neduoda su- 
putimo skysčiams sustingti ir 
sutenėti, sulipdyti sąnario 
raiščius (to form adhesions).

Dr. J. J. Kaškiaučius.

tinimui toliau 
duoda paramos išlei- 
audinrams ir staman-

gali sau stotis ir iš

J. šeriui, Girardville, Pa. 
— Aukotojų sąrašas, kurio 
jūs klausiate, neužilgo tilps 
Laisvėje — tilps Dem. Liet 
Suvažiavimo sveik mitrių 
skyriuje.

Redakcijos Atsakymai
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ITERATEVA
Štai--Stoviu Prieš Jus Be Kepures...

Labai kilnus ir gražus dalykas yra 
prisiminti ir pagerbti mirusius draugus, 
veikėjus, menininkus, visuomenininkus 
ir kovotojus. Juos pamiršti būtų neleisti
nas apsileidimas. Du iš žymiausių tokių 
žmonių buvo Amerikos lietuvių tarpe, 
tai Bronius Vargšas-Laucevičius ir drg. 
Jonas Bullis-Lumbis. Pirmasis buvo ra
šytojas apysakų ir menininkas — an
trasis piešėjas. Apie pirmąjį dr. A. Pet
riką neseniai parašė knygutę, nušvie
čiant jo gyvenimą ir darbus. Apie an
trąjį dar, tikimasi, bus daug rašyta. Tai 
pagirtinas dalykas.

Bet kaip apie gyvuosius? Ar nereiktų 
kai kada ir juos prisiminti? Ar nebūtų 
pravartu kartas nuo karto jų nuveiktus 
darbus ir jų asmenis greit užmirštančiai 
visuomenei nušviesti? Tokiu būdu mes 
jiems duodame daugiau noro ir energi
jos toliau veikti.

R. židžiūnas.

Tiesa, kartas nuo karto mes prisime
name ir gyvuosius veikėjus, kaip, pav. 
dr. J. Baltrušaitienę, dr. A. L. Graičūną 
ir kt. ir juos pagerbiame. Jie yra verti 
pagarbos. Bet ne mažesnės pagarbos yra 
verti ir kiti, ne taip žymūs asmenys, ku
rių triūsu mes džiaugiamės.

Čia turiu mintyje šio straipsnio ant- 
galvio autorių, kuris, jo paties žodžiais 
tariant:

Daug metų rašęs, kūręs 
Juokingas ir rimtas dainas, 
štai—stoviu be kepurės 
Ir duodu jums labas dienas.

Mano nuomone, jis yra lygus neseniai 
mirusiam Lumbiui. Jis taipgi tiek pat 
vertas pagerbimo, kaip ir Bronius Varg
šas.

Taigi, tegu bus man leista, nors trum
pai, apie šį lietuviškos liaudies Ameriko
je poetą šį tą pasakyti.

Likimas buvo man ant tiek geras ir 
aš už tai likimui dėkingas, kad turiu 
garbės vadintis šio poeto* draugu ir kar
tu, renkant raides Laisvės spaustuvėje, 
šalia vienas kito, dirbti. Tai drg. Rojus 
židžiūnas. Tai poetas, kurio kūriniu— 
“Stipinsiu Dainužę”—amerikiečiai lietu
viai jau ilgokas laikas žavisi.

Drg. R. židžiūnas, ne taip, kaip Tys- 
liava, kuris irgi rašo poezijas, “Padan
gėmis žvaigždes šienauja.” Rojus kuria 
liaudžiai artimas ir apčiuopiamas eiles. 
Jis yra vargo žmogaus poetas ir jam tik 
vienam rašo; nurodo jam kelią, parodo, 
kaip kovoti už geresnį būvį. Jis tą varg
šą paguodžia, palinksmina arba jį pa
bara. Jis darbininką gerai pažįsta, nes 
ir jis pats yra tokiu. Tariant Longfellow 
žodžiais:

Skaityk vargingo poeto dainas, 
kurios tryško iš jo širdies!
Kaip lietus iš vasaros debesų, 
kaip ašaros iš nuliūdusios akies!

Jis taip pat moka pagerbti mirusius 
draugus. Pavyzdin paimkime: “Vaini
kas ant draugo Bullio-Lumbio kapo”:

Beširdė giltinė išplėšė
Mums brangų draugą talentingą, 
Kurs sugabiai paveikslus piešė 
Ir gynė rankpelnį vargingą.

Kadangi ši poema tilpo Laisvės šių 
metų No. 2-me, tai jos visos ir necituo
ju. Gana paminėti, kad poetas, kuomet 
krito kareivis narsus, miręs po kojų ne
tiesos, prieš kurią jis kovojo, apdainuo
ja ir apstato jo kapą sąrgybiniais dai
nos.

Dabar norėčiau skaitytojui pacituoti 
iš draugo R. židžiūno tuoj būsimos iš

leistos knygos kai kurias eilutes. Pir
miausiai, savo knygos—poezijos rinki
nio—įžangoje, tuoj po R. Mizaros raši
nėlio, prabyla į skaitytojus:

Esu sūnus Merkinės,
Nuo Merkio-Nemuno krantų
Ir dovaną gimtinės
Dabar jaučiu ir suprantu.—
Pasaulin iškeliavęs,
Gavau pažint jo žiaurumu^;
Už algą vis vergavęs,
žinau, kas išnaudoja mus!
Visi .jūs—mano žmones,
Visi—jūs drauges ir draugai;
Kaip bendros mūs svajonės,
Džiaugsmai, nelaimės ir vargai!
Ką turime čia gero,
Kilnaus, garbingo, išdidaus,—
Maži daiktai sudaro,
Ir nulemia kelius žmogaus.
Nelaimės, klaidos, ydos,
Ir ištvirkimai nelemti,
Kerštavimai, pavydas,—
Iš mūsų būvio paimti.
Tą viską čia subūręs,
Surašęs formoje dainų, 
štai—stoviu be kepurės 
Ir duodu Daug Labų Dienų.

Tai ištraukos iš draugo R. židžiūno, 
arba kaip jis save vadina, “Atliktas 
Kriukis,” jau spaudoje esančio “Daug 
Labų Dienų,” jo paties kūrinių rinkinio. 
Toliau jo knygoje randame patarimą, 
kaip gyventi:

Nors prie sienos jau prispirtas,
Tęsk su sąlygom derybas,—
Pasirodyk, kiek pats tvirtas: 
Ar tu vyras, ar tu grybas!
Neliūdėk patempęs lūpą,
Vyk šalin nusiminimą, 
Drąsumu sustiprink ūpą 
Ir iš naujo pulk likimą!
Laimi tas, kas išsilaiko, 
Tikras juokas—paskutinio ; 
Atsigaut vis būna laiko, 
Tik reik noro geležinio!

Antram “Daug Labų Dienų” knygos 
skyriuje randame:

Bosas Karpa sau ponauja,
K ožy r i u o j a, poky liauja ;
Jam netrūksta pinigų, 
Nes daug lieka nuo algų.
Pasisamdė darbininką,
Kad jam dirbtų veik už dyką,—
Duoda jam penkis centus
Nusipirkti sau pietus!
Duoda .kvoderį dėl batų,
Kai išdirba pusę metų!
O Kalėdoms dovanų—
Duoda jam gerų dienų.

0 penktoje knygos dalyje, tarp kitko, 
štai dar ką randame:

Viskas keičias, viskas mainos:
Darbas, biznis, menas, dainos, 
Progresas kasdien didesnis, 
Progresuoja tik gudresnis.

Keisk ydas senas ir tu,— 
Eik su progresu kartu !

O šeštoj knygos dalyj, poetas-autorius 
apdainuoja jam gelbėjusius išleisti savo 
knygą, kiekvieną jų įvardindamas. To 
skyriaus įvada yra sekama:

Jei su gerais draugais draugausi,
Jie bus už viską, tau brangiausi!
Nors kai kuriuos, ir nors trumpai 
Draugus čia aprašau rimtai;

Per juos išėjo šie raštai—
Lai 'būna ačiū jiems už tai!

Daugelis solistų ir duetininkų jau 
dainuoja draugo židžiūno išleistas dai
nas. Ig. Kubiliūnui specialiai autorius 
parašė “Nacių Maršą.” 0 Petras Gra
bauskas, Alekas Velička ir kiti ant es
trados ar šiaip sueigėlėje palinksmina 
publiką “Atlikto Kriukio”-R. židžiūno 
komiškomis dainomis.

Savo rimtų ir komiškų dainų rinkinį 
drg. židžiūnas tuoj išleis ir, kadangi ka
ro metu sunku yra gauti popieros, tai 
turėjo tiražą apriboti iki 1,000 kopijų. 
Kurie dainininkai ar šiaip dainas mylį 
asmenys ar grupės norėtų pasinaudoti 
proga ir užsisakyti “Daug Labų Dienų,”
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Rojus Mizara, Demokratiniu Lietuvių Suvažiavimo sekretorius, daro pranešimą.

ŠYPSENOS
NAUDA Iš JUOKŲ

Kaip mielas asmuo juokaulyvas!
Visuomet jis linksmas ir gyvas,
Jo niekad kalboj neužgausi, 

Jis niekad nekirs tau per ausį.

J uokai duoda žmogui sveikatą, 
Pailgina amžį daug metų, 
Suvaldo žalingą piktumą

Ir prideda veidui gražumo.

Nuo vyro, kurs juoktis negali, 
Skubėk kuogreičiausiai į šalį, — 
Pikčiurna tokis nelaimingas

Visuomet yra pavojingas.

Patirta jau buvo ne kartą,
Kaip staiga pikčiurnos tie kerta;
Jie gali tau galvą užgauti,

O kartais — revolveriu šauti 1
I

Kad to nesulauktum nei vienas, 
Mokykimės juoktis kiekvienas, — 
Su šypsena visad ant veido,

Atprasim nuo barnio ir vaido.

Kas juokias — nebūna nervuotas,
Jį valdo išlavintas protas;
Ir būdas jo aiškiai parodo,

Ką juokas, už dyką, mums duoda!
Atliktas Kriukis.

Vertingas Patarimas
Ar kas girs, ar kas kolios, — 
Niekad nepamesk galvos!

A. K

NAUJOS REZOLIUCIJOS
Debesiais dangus parūko,
Žemė mūsų apsisuko, 

Ir turim vėl kitus 
Naujus metus!

Prižadėk pasitaisyti,
Šįmet dar blogiau daryti, —

Rūkyk, ir gerk, ir sirk — 
Be laiko mirk!

Į mokyklą neik už dyką,
Nes tam laiko nebeliko;

Tau laikas: pinigai — 
Miegok ilgai!

Lysk į skolą sulig kaklo, 
Būk sekėjas vargo aklo;

patariame pasiskubinti ir prisiųsti už
sakymus pačiam autoriui—R. židžiū- 
nui, Laisvės adresu arba užsisakyti per 
Laisvės administraciją.

Juozas Byronas.

H----------------------- - ---------------------------------------

Binghamton, N. Y.
i —-------

Gruodžio 24 dienos Laisvės 
korespondencijoj iš mūsų mies
to j\‘ykę klaidų, kur aprašy

tos laidotuvės ir gimtadienis. 
Ten pasakyta, kad pokilį su
rengė Moterų Skyrius, o turė
jo būti Moterų Skyriaus na
rės. Pasakyta, kad Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimui 
paaukota $14, o turėjo būti 
$15.

Tada nebuvo paminėta gruo
džio 5 dienos komisija ir jos

> draugų vyrų vardai, su auk avu
čių $12, tai dabar aukavusių 

Kardus paduodu:
Po $2 aukavo: E. A. Mal- 

daikiai, J. A. žemaičiai, J. M. 
Kazlauskai, A. J. K. Navalins-

j kai ir J. M. Luzinai.
N. Simonaitienė ir J. K. - 

Waijcek po $1.
Pokilyj aukavusių paduota 

Į neteisingai vardai, kur pasa- 
, kyta aukavo E. Weckershaw, 
Į o turėjo būti E. Wickersham, 
vietoj S. Chorus, turėjo būti S. 
Cherna ir vietoj Kubilienė, tu- 

įrėjo būti M. Kulbienė. Atleis
kite, kad įvyko šios klaidos.

Nepaisant, kur- eisi, — 
Žinos visi!

Imk meluot ir veidmainiauti,
Kad sau gėdą už tai gauti;

Vis imk, kitam neduok, — 
Politikuok!

Laikraščius užsirašykit,
Bet nei vieno neskaitykit;

Lai skaito juos kvaili,
Žiopli, akli!

Niekur cento neaukokit,
Savo pilvą tik dabokit, —

Tai žmonės visados
Tamsoj miegos!

Žemė mūs lai sukaliojas,
Naujas metas lai kartojas;

Tik būkite tamsiais, —
Jus nepakeis!

Naujas metas kožną dieną,
Kožną naktį — mums vis viena!

Nepaisykit, draugai, —
Ir bus blogai!

Atl. Kriukis.

Beje, drg. D. M. šolomsko 
, atskaitoj pasakyta, kad iš 
. Binghamton gauta nuo J. K.
Navalinskienės ir H. Pagiega- 
lienės $19 aukų Apšvietos 
Fondui, turėjo būti nuo J. K. 
Navalinskienės ir K. Juozapai-

I tienės. J. K. N.

Jau Pergale Arti
Matau tave pavasarį, 
Paskendusią žieduos, 
Menu vosilką mėlyną 
Banguojančiuos rugiuos.

Menu ir sesių dainą
Tyliajam vakare.
Menu rasotą rytą 
Su vyturio giesme.

Meru tave, o, tėviške,
Sukaustytą šalnos.
Krūtinę skausmas plėšia
Dėl tavo nedalios.

Girdžiu, kaip vargas vaikšto, 
Kaip varsto jis duris.
Kas motiną, kas sesę
Paguosti beišdrįs?

Juk brolį išvežė vergijon,
O mylimas—toli.
Kaimų tik griaučiai styro, 
Pakarta ne keli.

Kaišysis vėliavom raudonom
Mūs žemė nuostabi.
Už tėviškę į kovą—
Jau pergalė arti!

V. Valaitis.
Raudonosios Armijos lietuviškųjų 

junginių karys.

I So. Boston, Mass.
Gruodžio-Dec. 26 d. įvyko ‘ 

Į įspūdingas programas Unita- 
i rų žinyčioje ant 70 G St. Tas 
į programas yra svarbus lietu
viams dėl to, nes Rev. B. F. 
Kubilius persikėlė su savo be- 

' veik visais buvusiais Metodistų 
' žinyčios nariais į naują vietą, 
būtent “Hawes Unitarian 
Church” ir nuo šio sekmadie
nio lietuviai pradės veikti ofi
cialiai viršminėtoje vietoje.

Kalbėjo Amerikos žymūs 
kalbėtojai ir programą išpildė 
geri dainininkai bei artistai.

Dr. Fritchman, kuris yra re- 
! daktorius plačiai skaitomo 
“Register” magazino ir taipgi 
prof. Curry kolegijos, padarė 
didelį įspūdį su savo prakalba, 
nes jis sveikino susirinkusius 
lietuvius, kurių buvo apie 250. 
Jis sakė: jūs lietuviai esate lai
mingi, kad turite tokį gabų, 
laisvą žmogų, kaip Rev. Kubi
lių, su kuriuo jūs galite kartu 
dirbti ne tik žinyčios darbą, 

' bet ir visuomenės darbą su- 
truškinimui fašizmo amžinai.

Dr. Eliot, sūnus buvusio pre
zidento Harvardo Universite
to irgi pasakė labai puikią pra
kalbą. Jis ragino lietuvius lai- 

! Lytis savo persitikrinimuose. 
Jis sakė, jei jūs remiat Rusiją, 
tai jūs esate mano draugai ir 
visos Amerikos draugai; jis sa
kė — tik tas šiandieną Rusijos 

! neremia, kas yra fašistas.
Rev. B. F. Kubilius kalbėjo 

I trumpai lietuviškai, jis sveiki- 
' no susirinkusius ii’ ragino rem
ti naują žinyčią. Jis pareiškė: 
čia jūs galėsite veikti be per- 

i sekiojimo ir be varžymo jokios 
Į sektos.

Dr. De Luca sveikino lietu
vius ir pareiškė, kad nebus 

; persekiojami nė vyskupų, nė 
kunigų; jis sakė, kad čia lie- 

i tuviai galės dirbti brolišką 
I darbą dėl geresnės ateities ir 
laisvės žmonijos.

Dėl Šių iškilmingų ceremoni
jų buvo pakviesta dainuoti ge
rai žinoma dainininkė Ona Ku
bilius ir Curry College Kvar
tetas.

Po iškilmių labai daug naujų 
narių prisirašė prie žinyčios.

Dalyvis.
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Detroito Žinios
skamba, man rodosi, būtų sma
gu klausytis, jeigu jos daly
vauti] laike radio programos 
sekmadieniais. Apart moterų 
dalyvių programoje dalyvavo 
ir Aido Choras. Apie
Chorą būtų labai daug ką pa
žymėti, nes dainavo
puikias dainas, bet vyrų cho-

rau-

Aido

ne tik

ras labai atsižymėjo su 
donarmiečių dainomis.
garbė mūsų choro mokytojui 
Walteriui Gugui ir pijanistei 
Stellai Smitrevičienei. Gaila,

Apie LMP Kliubo Veikimą
Aš tikėjaus, kad kas nors 

iš detroitiečių plačiau parašys! 
į laikraštį apie Lietuvių Mo
terų Pažangos Kliubo koncer
tą ir LMP Choro dvimetinį ju- 
bilėjų, gruodžio 12 d., 1943 
m., bet iki dabar dar niekas 
neparašė, apart vieno draugo,. 
kuris trumpai buvo suminėjęs, j 
kad įvyko moterų koncertas, j 
Man rodosi, būtų prastai, kad 
tokį įvykį praleisti neaprašius.

Pirmiausia noriu priminti, kad nebuvo pakviesta d. Zig- 
kad Liet. Moterų Pažangos Į mantienė ir jos dukrelė Ruth. 
Kliubo Chore buvo geresnių Buvo pakviesta kalbėtoja Miss 
ir prastesnių pasiryžimų vei- M. J. Bare nuo Amerikos 
kime, net buvo tokių pareis-, Raudonojo Kryžiaus. Ji kalbė- 
kimų, kad moterų choras ne- jo apie penkias minutes ir po 
daro’ didelės svarbos lietuvių jos kalbos lietuvės I 
judėjime. Man atrodo, kad to-, surinko aukų dėl Amer. 
kis pareiškimas yra negerasCross $70.14. 
jeigu ką didžiuma nutarė irj 
gali veikti, tai negali būti 
abejonės ar svyravimo apie, 
tokius dalykus. Moterų choras, 
lošia svarbią rolę lietuvių vei
kime ir pažangiame judėjime. 
Kol yra noras pas moteris dai- Į 
nuoti ir dalyvauti dailės srity
je, tol dirbkime bendrai, kad 
moterų choras ilgai gyvuotų.

Štai jau minėjome dvimeti
nį moterų choro jubilėjų ir ga-1 
Įima pasidžiaugti, kad paren-Į 
girnas pavyko šimtu 
čių, dailės žvilgsniu, 
niai ir moraliai gerai. 
mA buvo biskį perilga, 
ne rengėjų kaltė, kad baletų j 
šokikai 
valandos ir jų negalėjo sutruk-Į 
dyti. Kita programos dalis iš
ėjo sklandžiai ir trumpai. LM ; 
Pažangos Choras labai puikiai į 
pasirodė su dainomis. Jeigu! 
paimtumėt į atydą, kiek ten 
reikėjo energijos ir triūso pa-, 
dėti, 
Taipgi garbė d. Altschuler už 
jos energingas pastangas, su- 
mokyti tiek dainų. Mūsų my- nę 
Urnas radio duetas F. Krakai- 
čiūtė ir S. Masytė puikiai su
dainavo keletą dainelių. An
tras radio duetas U. Palevičie- 
nė ir N. Beliūnienė irgi gra
žiai dainavo. Birutė Palevičiu- 
tė puikiai skambino pijanti 
porą gabalėlių. Man atrodo, 
kad ji yra talentuota muzikos 
studentė, nes labai sugabiai

amžiaus, bet dar akys gerai I 

tarnauja ir mėgsta skaityti.1 
laikraščius. Tai malonu,-kada Į 
gauni sū tokiais žmonėmis pa-i 
sikalbėti ir kad dalyvauja mū
sų parengimuose.

*■ - i

Kas Kaltas?
Gruodžio 20 d. sugrįžę dele

gatai iš Brook lyno Demokrati
nių Liet. Suvažiavimo davė ra
portus, suvažiavimo įspūdžius 
ir, mano supratimu, to būtų 
užtekę. Bet kur buvęs, kur ne
buvęs, vienas delegatas netu
rėjo ką daug pasakyti, tai pra
dėjo priekabių jieškoti prie 
Liet. Moterų Pažangos Kliu- 
bo, kad neprisiuntė delega
čių, nepridavė moterų veikimo 
raportų suvažiavimui ir t.t. 
Būk tai, kad nieko kliubietės 
į spaudą nerašo iš savo veiki
mo, kad rašo tik kur, kada va-
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Easton, Pa.
Kaip Keleivis Mulkina Ncgra- 

motnus Savo Skaitytojus
Keleivis (No. 52). rašo: 

Prezidentas Rooseveltas, Tehe
rano 
(liną 
kam 
ravo 
tas?

konferencijoj, Staliną va- 
“realrstu.” Bet, sakau, 

jis tais ženklais apdeko- 
tą prakilnų žodi realis- 
Tamc pačiame straipsny- 
prie pat galo, Keleivio 

vic-Maikis rašo : Prezidentas 
noje rusų puotoje suskaitė 
toastus - stiklų pakėlimus, 
dingą, visi tie pakėlimai 
likti “blaivai.”

Bū-
at-

oro kautynėj, ten kur Tunisi- 
joj. Dabar, po metų laiko, Ka
ro Depai’tmentas pranešė tė
vam, kad jų sūnelis Juozukas 
tikrai žuvo kovoj už šios ša
lies laisvę ir demokratiją.

Antras drg. Januškio sūnus, 
Edward J. Johnson, tarnauja 
o r 1 a i v y n e parašiutininku, 
Camp Makall, N. C.

Užuojauta nuo visų demo
kratiškai nusistačiusių žmonių.

Waterbury, Conn. Bridgeport, Conn.
Pranešimai

Waterburio drapanų rinki-į 
mo krautuvė dėl Sovietų Są
jungos pagalbos persikėlė nuo 
West Main Street 
Cooke Street. Prašome, 
rite drapanų, jas tenai 
tyti.

Pereitą šeštadienį ir sekma- 
idienį lankiausi Bridgeporte ir 
ta proga aplankiau brūklynie- 

ičius drg. Petrą - Eleną Bara- 
ant 19C ! naus^us- tik-ką neseniai

} Į susilaukę pirmagimio sūnaus. 
, U j Petras-tėvas matėsi sūnum la- 

^11S a" bai patenkintas, nes nuolat sū- 
; nelį šnekina-mokina gyvenimo 

sausio į taisyklių,, o “ateities žiedas,” 
kad ii’ tik keleto savaičių, viską 
“šaltai” be šypsos, atydžiai tė-

Pirmadienio vakare, 
10-tą, 8-tą valandą, įvyks dis
kusijos apie problemas mažės-i 

Įnių valstijų Europoj, kamba-įvo informacijas priima. 
Iriuose YMCA. Dalyvaus nor- 
! vegas Karlsruud, graikas Sa- 
karafos, austras dr. Rogows- j B’u einame pasiwdkščioti j Sea- 

Įky ir K. Stanislovaitienė, kai-j side parką po tais medžiais, 
po pirmininkė. Prašome visų Į ^ur seiliaus (dar kai vaikų ne- 

Į atsilankyti. Įžangos nebus. j turėjo) Dzūkelis parašydavo

YMCA taipgi pradeda eilę i (Tąsa 5-me pusi.) 
i prakalbų — net šešias iš visoj- 
I Sezono bilietas už visas šešias 
įtik $1.10. Tarp kalbėtojų ran-!fi; 
' dasi gen. Victor A. Yakhon-|» 
Į toff, kuris kalbės apie Rusiją,! J 
j ir William S. Gailmor- 
Afriką ir Viduržemį, 
kas trečiadienio vakarą, 
dedant sausio 26-ta, :
Womens Club. Bilietus galima Į 
įsigyti pas narius Russian War! 
Relief komiteto.

Aukos Laisvei ir Sovietų 
Sąjungai

Draugas J. Zabotko mūsų 
kirpykloj apsikirpo, apsiskuto 
ir užsimokėjo prenumeratą už 
Laisvę. Apart to, paaukavo 
Laisvės popieros fondui 50c ir 
dėl Russian War Belief $3. 
Ačiū jam.

Sekmad. oras labai .švelnus—

Keleivio skaitytojas, nesu
prasdamas tų paprastų grama
tiškų ženklų, pradėjo rėkaut, Į 
manydamas, kad Keleivis jau Į 
pasitaisė. Nieko panašaus. Aš1 
jam paaiškinau, kad realistas; 
ir blaivas su tokiais “—” žen-i 
klais, pagal flukterišką Kelei
vio filozofiją, reiškia, kad Sta-i 
linas nėra realistas, o tie blai-1 
viejie buvo visi girti. Preziden-j 
tas, aiškindamas savo įspū-j 
džius reporteriam, ir nesapna-' 
vo, kad rasis toks žmogus iš 
po Keleivio legijono, kuris iš-Į 
kraipys jo mintis. Keleivio 
skaitytojas pasipiktino tokiu. 
Keleivio veidmainiavimu.

Januškiam Buvo Liūdnos 
Kalėdos

Laisviečio drg. J. Januškio Į 
sūnus seržantas Januškis-John- j 
son, Jr., buvo orlaivyno kul-Į 
kosvaidininkas ir pernai žuvo ,

j ieškojimas jokios 
neturi. Moterų Kliubas 
išrinkti delegates, bet 
neapsiėmė, 
delegates

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

f LIETUVIS GYDYTOJAS H |) 1C £ 
vyks S 278 Harvard Street

i kampas Inman St., arti Central Skv. 
i>la CAMBRIDGE, MASS.

Į | Tel. TRO bridge 6380
I g OFISO VALANDOS: 

10-12 ryte, 2-1 ir 6-8 vakare
W Nedėliomis ir entadieniais

Baletų šokikai buvo iš Ri- 
cardean šokių Mokyklos, pen
kios skirtingos grupės ir šo
ko įvairius šokius. Publikai bu
vo gražus reginys.

Užbaigoje, moterys turėjo 
įrengusios labai patogiai sta
lus žemutinėje svetainėje, kad 
svečiai galėjo liuosai ir drau- 

ai vaišintis, nes buvo ga- 
vietos ir moterys draugiš- 

Pu- 
sve- 
gra-

tai paliko

vertės 
norėjo

i niekas 
rinkti
Konferencijos.

Moterų Kliubo 
veikimas ir metiniai raportai 
abiejuose laikraščiuose, bet 
jeigu tokis delegatas nemato 
tų raportų, tai niekas nekal
tas.

telpa visas
įmonėj,

iJ

na 
kai patarnavo prie stalų, 
klikos buvo pilnai kupina 
tainė. Parengimas duos 
žaus pelno dėl rengėjų.

Norisi priminti apie svečius 
ir viešnias iš tolimesnių kolo- 

užėmė daugiau pusėsjnijų. Malonu buvo pasitikti d. 
farmos, gyvena 
į vakarus nuo

nuosim- i 
f mansi- ( 
Progra-j 
bet tai !

ne tik Detroito

Esudieno nuo 
virš 60 mylių 
Detroito. Kiek 
Esudžiai* buvo 
gyventojai, bet ir veikėjai. An-;
tras svetys buvo tai d. Jurgis! 
Čepaitis iš Mt. Clemens, Mich. į 

kolei tiek dainų išmoko! i Jis buvęs detroitietis. Jis išau-į 
(gino savo 
Kra k aitienę 

ir vieną 
tis .jau arti 
bet, esant progai, visados da-į 
lyvauja detroitiečių parengi-j 
muose, ir yra narys LLD 52 
kp. Taipgi negalima praleisti Į 
ir mūsų vietinių žmonių nesu
minėjus.

šeimyną čion: d. I 
ir d. Pupkevičie-Į 
sūnų. Geo. Čepai-Į 
80 metų žmogus,

Alvinas.

Streikavo Taylor-Wharton 
2,100 Darbininkų 

»
Gruodžio 27 d. buvo sustrei

kavę Taylor Wharton Co. 1,- 
300 darbininkų. Ir tos pačios 
k o m p an i jos
High Bridge, 800. Viso 2,100 
darbininkų.
dfėną reikalaudami pakėlimo 
algos i>o 17 centų Į valandą. 
United Steel Workers Unijos, 
CIO, prezidentas Philip Mur
ray Įsakė visiem darbininkam

Įgrįsti prie darbo. O pakėlimas

vieną

M. Geraltauskienč ir A. Kra- 
kaitienė sudainavo porą due
tų ir jų balsai labai sutartinai į la.

Dauguma westsides 
>ažįsta seną žmogų 

Vincą Čiurlionį. Jis kiek gali 
remia darbininkišką veikimą 
ir buvo Vilnies skaitytojas, 
bet dabar sakėsi, neturįs iš ko 
Vilnį užsirašyti, tai labai gai- 

irš 70 metų

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

= KNYGA IS 164-rių PUSLAPIU
5 KAINA 25c UŽ EGZEMPLIORIŲ

Turiningas moksliniais raštais, istorinėmis 
informacijomis ir poezija.

Tuojaus įsigykite tą svarbią knygą ir naudokitės jaja.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, 6, N. Y.

BRONIAUS VARGŠO 
(LAUCEVIČIAUS) 

GYVENIMAS IR DARBAI 
l’ARĄSĖ D R. A. PETRIKĄ

• • 82 Puslapių. • • Kaina, 15c • •

Bronius Vargšas-Laucevičius buvo žymiausias Ame
rikos lietuvių rašytojas, apysakininkas, dramaturgas 
ir visuomenininkas. Svarbu kiekvienam susipažinti su 

jo gyvenimu ir atliktais darbais.
• •

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(Dalį atsakymų dėl tos kri
tikos praleidžiame, nes jau 
pirmiau viena draugė smulk
meniškai 
“k ritika” 
padaryta 
riausiai 
Red.)

praleid žiame,
viena
atsakė. Pagaliau, ta 
netilpo spaudoj, ji 
ant vietos, tai ge- 
ten ir atsakyti. —

1
10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

FOTOGRAFAS
Trankiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 

sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St. Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLcninore 5-6191

512

I
 CHARLES’

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos306 Union
Savininkas 
Kainos 
Avenue

? Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

1 Le VANDA I
FUNERAL PARLORS g

Incorporated .ft

J. LEVANDAUSKAS L 
Graborius-Undertaker

| 337 UNION AVENUE | 
I BROOKLYN, N. Y. | 
I Tel. STagg 2-0783 T
| NIGHT — IIAvemeyer 8-1158. j;F. W. SH ALINS

(Shalinskas)

FUNERAL HOME 1 
84-02 Jamaica Avenue f

Opposite Forest Parkway A 
WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves j

$150 ■
Koplyčias suteikiam nemoka- į

i mai visose dalyse miesto. r 
.į Tel. Virginia 7-4499 L

Tai v 
laimėjo.

V. J. Stankus.

| Lietuvių Kuro Kompanija^

. .........-

LIETUVIŠKAS | | J. GARŠVA 
TRAKTYR1U S |

LIETUVIŠKAS

J, (VALGYKLA IR ALINK)
J Didelis pasirinkimas visokių
i Vynų ir Degtinės■į Kasdien Turime
’ KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

I Juozas Zeidat
Savininkas

į 411 Grand St. Brooklyn

Graborius-Undertaker S.
Laidotuvių Direktorius |
Išbalsarnuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių. S
VELTUI ŠERMENINĖ | 

(KOPLYČIA) S
Parsamdo automobilius ir ka- S 

S fi: rietas veselijom, krikštynom § 
S’ į ir kitkam. 4
|'| 231 BEDFORD AVENUE | 
| ' g BROOKLYN |

# Telephone: EVergreen 8-9770 4

K &

Distinctive Style and Unexcelled Value inDIAMOND ENSEMBLES
7Zfs/ in her heart- Virst in Quality

No. ()8<>, / ii<ly 
( totby. Mjuhed 
lovely modern 
tings of 14 K 
gold. Love! 
diamond.

Both for

ę $7500

No. 070, Lady Crosby. Charm- 
hu, pai c i a gold rings m 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

No. • 100, Lady 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality.

i This lovely pair 
of rings in 14K 
mild, Superbly 
brilliant dia
mond.

) Both for
»85°o

bi

No 1*0, Lady Both for 
Crosby. Identical '
'designs UK gold $1AAOO..rings with splen- *lllllWW
did diamond. I V V •All "Lady Crosby” Ensembles 

in /Osraeiife Presentation Box L..  _...... ...
All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

. ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St Brooklyn, N. y.

TeL STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

ŠJ®® ® ®-® ®® ®® ® ® ®
IMATEUŠAS SIMONAVICIUS K
P GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

M Vietos ir impor- 
S tuotos degtinės ir 

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

Brooklyne, užeiki- 
M te susipanžinti.

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

® 426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Uewes St. clcveitcrio stoties. Tel. EVergreen 4-9508| GREEN STAR BAR & GRILL |Si Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadieni
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS.

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

Telefonas E V. 4-8698
459

(Skersai nuo Republic Teatro)

!• CHARLES J. ROMAN |
(RAMANAUSKAS) J?

LAIDOTUVIŲ g
DIREKTORIUS i

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

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
• PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

I < ?

/
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Naujų Skaitytojų
(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:

S. Penkauskas, Lawrence 1117 J. Kalvelis, Bridgewater ......... 310
P. Beeis, Great Neck 1034 S. Puidokas, Rumford .............. 284
V. Vilkauskas, Nashua 1027 M. Paulauskas, Pittsburgh ..... 274
V. J. Stankus, Easton.............. 957 J.

P.
Simutis, Nashua ..................
Šlajus, Chester ......................

240
217

Geo. Shimaitis, Montello ........ 937 C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 215
V. Smalstienė. Royal Oak ....... 914 V. Jokymas, New Britain ....... 208
ALDLD Mot. Sk., Binghamton 900 K. Mikolaitis, Baltimore .......... 194
J. Mockaitis, Bridgeport ....... 869 J. Matačiūnas, Paterson ............ 186
J. Grybas, Norwood ................ 772 A. Venskevičiene, Cambridge .... 182
ALDLD 136 kp. Harris.-Kearny 766 A. J. Navikas, Haverhill ........... 182
A. Balčiūnas, Brooklyn .......... 654 A. Gudzin, Schenectady ........... 169
D. P. Lekavičius, Pittsburgh 652 O. Kalakauskienė, Brooklyn .... 157
P. Šlekaitis, Scranton .............. 613 J. Margaitis, Windsor ............. 156
J. Ramanauskas, Minersville 606 C. Legunas, Springfield 111
A. Tamošiūnas, Hudson 555 A. Kupstas, E. St. Louis ......... 104
M. Smitravičienė, Detroit 531 M. Urba, Easton ........................ 92
J. Rudmanas, New Haven ......... 477 S. Shaltys, Rockford ................ 78
S. K. Mažanskas, Cleveland .... 468 V. Kisielius, McKees Rock ..... .. 60
A. Valinchus, Pittston ............ 436 P. J. Martin, Pittsburgh .......... 52
J. Urbonas, Pittsburgh ............ 432 K. Abekienė, Chicago ............. . 52
M. Slekienė, Gardner .............. 429 A. Arison, Stratford .................. 52
J. Bimba-R. Aučius, Paterson .. 400 R. Kalvaitienė, Maspeth .......... .. 26
A. P. Dambrauskas, Haverhill 390 M. Stakoff, Brooklyn ................ 16
ALDLD 20 kp. Binghamton .. 389 LAISVfcS DARBININKAIV. Padgalskas, Mexico ............ 384
J. Blažonis, Lowell .................... 330 Geo. Kuraitis .............................212
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 321 P. Buknys, Brooklyn .............. 192
J. Žilinskas, Lewiston .............. 319 V. Tauras-R. židžiunas ............ 28

K. Čiurlis, kuris bendrai darbuojasi su vajininkais K. 
Kazakevičium ir K. Žukauskiene, prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir keletą atnaujinimų.

ALDLD 50 kp., Rochester, gražiai pasirodė. Kuopos 
vajininkai, J. Stanley, V. Černiauskas ir P. Žirgulis, pri
siuntė keturias naujas prenumeratas ir didelį pluoštą 
atnaujinimų. Pralenkė geroką skaičių vajininkų ir jau 
yra laimėtojų tarpe.

S. Penkauskas prisiuntė atnaujinimų. Jis pralenkė 
greatneckietį P. Bečį.

D. P. Lekavičius prisiuntė naują prenumeratą ir at
naujinimų, taipgi Ch. Legunas prisiuntė naują prenu
meratą.

Punktais pašoko prisiųsdami atnaujinimų: A. Tamo
šiūnas, Hudson, N. Y.; M. Smitraviečiene, Detroit, Mich, 
ir J. Simutis, Nashua, N. H.

Pirmadienį jau paskutin ė vajaus diena. Pažiūrėsim, 
koki bus rezultatai — kas laimės?

Ačiū už pasidarbavimą.

Binghamton, N. Y.
Liūdną žinią gavo M. Milu- 

sevičius, kuris užlaiko apsiavų 
krautuvę, 81 Glenwood Ave., 
kad jų sūnus karys Juozas, 21 
metų, žuvo kovoj už žmonijos 
laisvę Italijoj, lapkričio 8 die
ną, 1913 metais.

J. MILUStVlčIUS 
Žuvęs kare 11-8-43 — kur 
nors Italijoje.
Taip pranešė Karo Depart 

mentas. Jaunuolis žuvo kovoj 
kaipo didvyris už visos žmoni
jos laisvę. Tai bus pirmutinis 
lietuvis žuvęs iš mūsų miesto. 
Visi demokratiškai nusistatę 
lietuviai reiškiame jaunuolio 
tėvhms užuojautą, jaunai jo 
žmonai ir dviem kūdikiam. Du
krelė yra 2 metų, o sūnelis gi
mė gruodžio 20 diena; 1943 me
tais.

Milusevičiai yra katalikiškų 
pažiūrų žmonės, bet draugiški, 
ir dalyvauja įvairiuose paren
gimuose. Draugė Milusevičienė! 
yra Lietuvių Literatūros Drau-i 
gijos Moterų Skyriaus narė. 
Varde progresyvių išreiškiu gi
liausią užuojautą Milusevičių 
šeimai, ypatingai tėvui, moti
nai, abiem broliam ir kitiems 
giminėms, o mes visi pirksime 
daugiau karo bonų, kad parė
mus tas kovas už demokratiją 
ir žmonijos laisvę, už ką žuvo
Juozas. J. K. Navūlinskiene. nejoj

Laisvės Administracija.

| St. Petersburg, Fla. i
į Tik Kvailys Gali Šaipytis iš j 
5 Komunizmo, Sako Sen. Pepper

Floridos senatorius C. Pep-
■ per, kalbėdamas čia biznie-
■ riams, Rotary Kliubo nariams, 
'tarpe kitko, pareiškė:

“Kas tapo atsiekta bendrai 
į trijų alijantų šalių vadų prie 
j konferencijos stalo, tai yra tie
siog stebuklas. Mes dasiprotė- 

! jome imti ir duoti idealo ir 
I bendrai stumtis pirmyn. O bi
jodami kooperacijos, būtume 
: viską pralošę.

“Kaip karo, taip ir taikos 
I laiku,“ — senatorius pridūrė, 
I “mes noriai turime klausyti 
i Rusijos. Ne vyras tas, bet kvai- 
| lys, kuris gali šaipytis iš ko- 
i munizmo. Rusija šiame kare 
’ daugiausiai atsiekė ir turi ga
limybių daug atsiekti ateityje, 
komunistinės valdžios vadovy
bėje.’’ J- N. S.

Bridgeport, Conn.
i • (Tąsa nuo 4-to. pusi.)
I visokiausių nuotikių apie šio 
• miesto prašmatnybes. Čia, va. 
j Petras man rodi). — Tas dvi- 
I aukštis namukas parke tai yra 
, mūsų 'beisbolininkams salė, 
1 persirengimui ir po lošimui nu- 
; siprausimui ir blogam orui

ĮVAIRIOS ŽINIOS
švedai girdėjo, kad Ro- 

senbergas, pagoniškas na- 
j cių vadas, jau šaukia atgal 
vokiečius į krikščionių baž
nyčias.

Sovietų kariai, čiuopda
mi sniegu, prasiveržė i vo
kiečių Užnugarę ties Gome
liu ir suėmė kelis nacių ofi- 
cierius.

Eina gandai, kad Rumu
nijos karalius prašysiąs tai
kos.

Amerikiečiai Nauj. Gui- 
pasivarė pirmyn.

VYRAI AR MOTERYS
AMŽIAUS 18-45

PAKUOTOJAI
DAUGEMENINlUl VAISTŲ 

BIZNIUI
5 DIENŲ SAVAITĖ 

PUIKI PROGA
KREIPKITfiS Į MR. H. KALTMAN

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

______________ ______ <™> i
TURRET LATHE OPERATORIAI 1 

Patyrę 
TAIPGI

OPERATORIAI BE PATYRIMO 
Mokintis Siame Fabrike 

PARTMAN TOOL & DIE WORKS 
162-08 Crocheron Ave., 
FLUSHING, L. I.

(Arti 162nd St., Northern Blvd.)
(O

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PRADINĖS
BŪTINI KARO DARBAI 

DRILL PRESS
Sustatymo ir Stalų Darbai

NUOLATINIAI DARBAI
APEX WATCH CASE

304 EAST 45TH ST.
Iš būtinu darbu reikia turėti paliuosuvimą.

~  (8)

esant, ten treniruotis, viduj 
jiems žaislavietė.

Kad oras šiltokas Bridgepor- 
te visada, galbūt, tai girdėjau 
net ve kokį kliube kurijozą. 
Vieno kliubiečio burdingieriai 
nusidiskusavo išparduoti savo 
bording-auzės visas duris. Stir
na pasakoja savo bendrams, 
žiliui ir Baronui: “Vo kokiam 
paraliui tų durų reikia, tuose 
namuose, kur ir 'be apšildymo 
kambarių yra gana šilta, josi 
tik trukdo įeiti čystam orui iš 
lauko.’’ Pranciškus (kitas bur- 
dingieris) net šiaip aiškino: 
Girdi, bosas nekūrena stubos 
dėlto, kad jis žino: Stirnom 
niekad nešalta, o kas dėl ma
ne, tai aš kliubo šilumą labiau 
laikinu ir ja veik 18 vai. į pa
rą naudojuosi.

Neperseniai čia mirė pasitu
rinti biznio savininkė Mrs. Ži
linskienė. Kad mirė, tai ne tiek 
svarbu, mirti reikės visiems, 
svarba tame, kad velionės šer
menyse lankėsi ir miesto ma
joras Mr. McLeayy, iš to ma
tosi, kad Mr ir Mrs. Žilinskai 
šiame mieste turi įtekmės.

Saus. 16 bridgeportiečių teat
ro grupė ruošiasi vykt New 
Haven’an ir ten sulošti naują į 
ir gražią komediją “Mirties La
žybas.’’ Užtikrinu, kad rengė
jai, o ypač žiūrovai nesigailės 
šią komediją pamatę; gardžiai 
pasijuoks, na ir sekančiam te
atrui turės noro\jin atsilankyti.

Dzūkelio Draugas.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. sausio, 7:30 v. v. Toj pačioj 
vietoj, 171 Main Street. Susirinkime 
išgirsimo raportus iš atsibuvusio 
Dem. Liet. Suvažiavimo Brooklyne. 
Taipgi svarbu užsimokėti duokles. 
Kviečiame narius dalyvauti. (5-6)

Chest£r,pa.
Rusų-Ukrainų Medikalčs Kom. 

ruošia koncertą, pelnas skiriamas 
Sovietų Sąjungai. Įvyks sekmad., 9 
d. sausio, 7:30 v. v. St. Hedwigs 
Lenkų Bažnyčios saloje. Iš Phila- 
delphijos dalyvaus Rusų Choras ir 
orkestrą. Kalbės Miesto Majoras ir 
iš Mideajos Teisėjas. Taipgi lietu
viškai dainuos Jessie Wall, iš Wil
kes-Barre, Pa. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti. — P. Šlajus. (4-6)

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks sausio 10 d., 7:30 v. v., 
Liet, salėje, 29 Endicott St. Malo
nėkite visos dalyvauti ir naujų na
rių atsivesti. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti.—A. W. (4-6)

montellomass.
Pasilinksminimo vakaras, dienraš

čio Laisvės naudai, įvyks šeštadienį, 
8 d. sausio. LT Namo apatinėj sa
lėje. Bus šokių muzika, įvairių už
kandžių. Taipgi bus užbaigimas 
dienraščio Laisves vajaus. Kurie at
sinaujins ar naujai užsirašys, tiems 
kuom nors pamylėsime. Įžanga vel
tui. Pradžia 7:30 v. v. — Kom.

(4-6)

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas ALDLD 11 kp. 

įvyks 9 d. sausio, 29 Endicott St., 
11 vai. ryto. Visi dbaugAi prašomi 
dalyvauti, apart eilės svarbių kuo
pos reikalų, išgirsime raportą iš 
Demokratinių Liet. Suvažiavimo.

J. M. Lukas, sekr. (4-6)

TEKINTOJAI
MAŠINISTAI

PIRMOS IR ANTROS KLASĖS

TOOL IK DIE MAKERS
SIUVAMU MASINU MECHANIKAI 
MACHINE TOOL OPERATORIAI

ABELNAI FABRIKO DARBININKAI 
LAIKO TEMIJIMUI VYRAI

ASSEMBLERS
OPERATORES

PATIKRINTOJOS 
MERGINOS - MOTERYS 

ŠEIMININKES
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
DIENINIS ŠIFTAS

GERA ALGA. PASTOVUS DARBAS
KAFETERIJA ANT VIETOS 

KREIPKITĖS į PERSONNEL DEPARTMENTĄ
TARP 8:30 IR 12 PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Ine.
47-10 AUSTEL PLACE

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

Hunters Point Ave., L. I. C.) (6)

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI.
PASTOVUS DARBAS 

KAFETERIJA ANT VIETOS
KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPARTMENTĄ

TARP 8:30 IR 12 PIETŲ

WALDES KOH-I-NOOR, Ine.
47-10 AUSTEL PLACE

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

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

GAMYBOS DARBININKAI
Nelavinti

Amžius Nora Kliūtis, Jei Tik 
Sveikatoje Kvalifikuoti. 

AUKŠTOS ALGOS. VIRŠLAIKIAI. 
Kreipkitės Lever Bros. Co.

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

FOUNDERS DARBININKAI

ASLOS MOLDERIĄI
VIEN TIK PATYRĘ

Paprasti Darbininkai
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo. 
^Kreipkitės Kasdien 9 A.M.— 5 l’.M.

( COLUMBIA
MACHINE WORKS

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

Stoties).

BERNIUKAI
17 ar senesni. Jei draftas atidėtas, j 
Mokytis gerą amatą. Nuolatinis i 

darbas. Greitas pakilimas. s 
SPECIALTY PAPER BAG CO.

585 EAGLE AVE., BRONX. 
Kreipkitės Bile Laiku.

VYRAI
Mes turime gerų 

NUOLATINIŲ 
pilnam laikui vietų šiuose 

department uose:
Tablety ir Gurno Aptraukėjai 

GUMO APDIRBĖJAI
BENDRAI FABRIKO DARBUI
Jums proga įsigauti į būtiną pra
monę su puikia pokarine ateitim. 
Gerai apmokami darbai su daug 

viršlaikių.
Puikiausios darbo sąlygos—-Kafcte- 
ria, Grupių Apdrauda, Reguliarės 

vakacijos su alga.
Fabrikas arti geros transportacijos 

visų rūšių.
Darbininkai dabar dirbą būtinus 

darbus nesikreipkite.
WHITE LABORATORIES, INC.

113 NORTH 13TH ST., 
NEWARK, N. J.

____________________________________________ (6)

DŽIAN1TORIAI
PILNAM LAIKUI. APARTMENTAS, GESAS.

ELEKTRA- PRISIDEDA ALGA.
QUEEN8BORO CORP.,

81-20 37TH AVE., JACKSON HEIGHTS, L.I.
(U)

PEčKURYS (naktim) _ DOORMAN 
(Naktim) - APVALYTO J AS (Dienom) 
Rezidencijiniame Viešbutyje. Nuola
tinis darbas. Patogiausios darbo są
lygos. $107 į mėnesį. Kreipkitės į 
Mr. KLEIN, 325 W. 45th St.

....... (7) 

MAŠINISTAI, ENGINE LATHE, GRĘŽIA
MŲJŲ PRESU OPERATORIAI: MAŽA 

DIRBTUVE. KREIPKITĖS
10-12 AR 2-4. BACON, CRANE & HOIST 
CORP., 33 DIVISION AVE., BROOKLYN.

(0)

REIKIA VYRŲ. Patylimas nereikalingas. 
Privalo thrčti pąliuosnvimą ar pareiškimą 

atliekamumo.
TRIANGLE STEEL PRODUCTS CORP., 
245 RUSSELL ST., BROOKLYN, N. Y.

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

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10310 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7113—5th Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to We conuhYed off the premises.

CHARLES GREENBERG 
Raydel’s Food Center

7113—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

Niujorkiečiai, kurie nori tu- 
rasti darbo, jie suranda jį per 
darbininkų jieškojimUs Laisvė
je.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS

TAIPGI PATYRŲ VYRAI, 
1NDŽIN1ERIAI 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS 
16 karinių darbų nepriimami

S CHR AFFT’S
KREIPKITĖS VISA DIENĄ
56 WEST 23RD ST., N. Y.

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

(X)

VYRAI — KARINIS 
DARBAS 

PROGOS PAKILIMUI 
IR VIRŠLAIKIAI 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
BENDRAS FABRIKO DARBAS 

GEROS DARBO SĄLYGOS
Užkandžių Patogumai darbininkams 

i KREIPKITĖS 8:30 A.M. IKI 2:30 P.M.

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

Employment Dcpt., 84-90 Vandam St., 
7th Ave. subve Iki Houston St. 
8th Aie. Htibvc iki Spring St.

Iš būtinų darbų reikia turėt paliuosavimo 
pareiškimą.

(6)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfcTOJAI
Patraukianti alga 

, Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET1 

343-4TH AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MR. ULES.
(X)

REIKIA VYRŲ
SUSIPAŽINUSIU SU BUFFING 

LATHES. TAIPGI MEDŽIO 
DARBININKŲ.

RIVERSIDE PRODUCTS CO.
258 EAST 139TH ST.

BERNIUKUI
PROGA MOKYTIS AUKSINIŲ 

RAIDŽIŲ ĮSPAUDIMO.
$26 Už 48 VALANDŲ SAVAlTŲ. 

NUOLATINIS DARBAS 
STATIONERS SPECIALTY CO.

19 West 21st St., N. Y. C.
(8)

PAPRASTI DARBININKAI
GEROS DARBO SĄLYGOS 

GERA ALGA, NUOLATINIS DAR
BAS. NEREIKALINGA KALBĖTI 

ANGLIŠKAI.
Kreipkitės

CYPRESS HILLS CEMETERY 
JAMAICA AVE. & CRESCENT ST.

______________BROOKLYN, N. Y.__________ (8)

ELEKTRA LYDYTOJAI
PATIKRINTIEMS ARMIJOS 

LĖKTUVAMS ELEKTRA 
(ARC)

LYDYTOJAI
GEROS DARBO SĄLYGOS
Privalo turėti paliuosavimo 

pareiškimą.
CITY TANK CORP.

53-23 97TH PLACE 
CORONA, L I.

___ _________________________________________(8)

BERNIUKAI IR VYRAI
PAGELBININKAI IŠSIUNTIMŲ 

dėpaRtmente 
$25 PRADŽIAI 

PROGOS PAKILIMUI 
FELSENTHAL

1 EAST 33RD ST.
. ■ - (8)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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

SCHRAFF,T’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Rezidencijiniame viešbutyje.

C dienos, 42 valandos, Sekmadieniais 
nedirbama.

Geri Tipai. Reikia Paliudijimų
KREIPKITĖS Į MRS. PHILIP

FRANKLIN TOWERS HOTEL
333 WEST 86TH ST.

____________________________________________ (7)

MOTERYS IR MERGINOS
Pilno ar dalies laiko darbai.

PARDAVĖJOS. TAIPGI PRIE
VALGIŲ BUFETO DARBAS

Geros darbo sąlygos.
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 

pareiškimo.
Kreipkitės

• F. W. WOOLWORTH
82 NASSAU ST.

(9)

MERGINOS
Nuolat, apskritų metų darbas. 

Greiti pakilimai.
SPECIALTY PAPER BAG CO.

585 EAGLE AVE. BRONX.
Kreipkitės Bile Laiku.

MERGINOS
Uždirba $20-$30 į 5 dienų savaitę. 
40 valandų. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolat, malonus, lengvas dar
bas, pakavimas plaukam špilkas.

ROYAL HAIR PIN CORP.
7 WEST 45TH ST., N. Y. C. 

(3-čios lubos)
_________________________________________________(_12)

Kambarių Tvarkytojos. Rezidenci
jiniame Viešbutyj. Nepaprastai Ge
ros Darbo Sąlygos. Valgių Rūmas. 
Lašai-Showers. 39 Valandų Savaitė 
$18. Kreipkitės į Housekeeper. 
Hotel Alden, 82nd St. ir Central 
Park West. 
_ _____________________________

MOTERYS-MERGINOS
Lengvas fabr’.o darbas. Mokančios naudoti 
adatą, mokytis puošnių kvaldavimų ir išsiu- 

vinėjimo amato. 
$22 UŽ 40 VALANDAS

VOGUE
313 W. 37TH ST.

(8)

MERGINOS
IR

SENYVOS MOTERYS
LENGVAS DARBAS

PAKUOTOJOS
MUZIKOS LAKŠTŲ 

DIDELĖ FIRMA
40 VALANDŲ SAVAITĖ

5 DIENOS
G. SCHIRMER, INC.

48-02 48th AVĖ., 
WOODSIIDE, L. I.

(IRT Flushing local nuo Grand 
Central iki Bliss St. stoties.)

(io)

KAMBARIŲ TVARKYTOJA — 
MAUDYNIŲ PRIŽIORftTOJA. 

MRS. KIRBY, HOTEL ESPLANADE, 
305 WEST ENb AVĖNŲE.

__ __________________________________________ (7)

MERGINOS
PATYRIMO NEREIKIA

MOKYTIS GERAI APMOKAMO 
AMATO

$20 j Savaitę (40 valandų) laike inokinimosi. 
Greiti pakiliipai nuolatiniam darbui.

KREIPKITĖS VISĄ SAVAITŲ 
STYLECRAPT PAPER BOX CO. 

145 SPRING ST., N. Y. C.
........................   . J9)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS
SALDAINIŲ PAKUOTOJOS 

IR BENDRAM FABRIKO 
DARBUI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
48 IR 54 V A LANDŲ .SA VAITO 

PROGOS BPNŲ GAVIMUI 
Linksmos darbo sąlygos.

Užkandžių patogumai darbininkėms.

HENRY HEIDE, INC.
HUDSON IR VANDAM STS.. N. Y.
Employment Dcpt., 81-90 Vandam St., 

7th Av<-. sub'c iki Houston St. 
8th Air. suhve iki Spring St.

Iš būtinų darbi) reikia turėt paliuosavimo 
paiciskimą. (6)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODES 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

16 karinių darbų nepriimami

S C H R A F F T ’ S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

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

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

(X)

MERGINOS BENDRAM DARBUI 
LENGVAS DARBAS. PATYRIMAS NERET* 
KALINGAS. MALONIOS DARBO SĄLYGOS.

NUOLATINIS DARBAS.
D’AMORE KNITTING MILLS, 

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

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM

APLIKANTAI 18 METŲ
AMŽIAUS AR VIRŠAUS

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

APMOKAMOS VAKACIJOS. f
MALONIOS DARBO, SĄLYGOS 

Kreipkitės į Personnel Ofisą
HOTEL PARAMOUNT

46TH ST., WEST OF" BROADWAY 
W

MERGINOS IR MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas

$20 Už 40 VALANDŲ SAVAtTlg.
ELAINE NOVELTY CO.

344 W. 38TH ST. 
______________________________ (6)

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Ix’ngva*, malonus Fabriko Darbas 

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA 

HARRY BRODER
5 EAST 47’1’H ST.. N.Y.C. 

Just Off 5th Avenue 

__________________________________________  
MERGINOS MOKYTIS IšVEDŽIOT BfcAb 
ZINIUS ANT FOTOGRAFINIŲ NEGATYVŲ^ 

TRIANGLE LITHOPRINT,
157 WILLIAM STREET (2-ROS LUBOS).

_ ______________________ <21
MOTERYS VALYMUI. MRS. 
KIRBY, HOTEL ESPLANADE, 
305 WEST END AVENUE. 
_________________________________________ ^(7)

NAMŲ APTARNAUTOJA 
Prižiūrėjimui vienų metų vaikučio 
ir atlikimui lengvo aptarnavimo dar* 
bo. ProfesijonalŲ seimą. Pageidauja
ma nakvoti ant vietos. Pasitarimai 
i>enktadienio vakare ar sekmadieni 
jx> pietų.

50 W, C7TH ST., APARTMENT 4F. , 
MERGINOS, mokytis nuolatinį amalą. Leng
vas fabriko darbas; pradžiai 65c j valandą. 
Greiti pakilimai norinčiom dirbt darbininkėm. 
BROWNER & BALTER, 100 W. 81tt St.

. . .
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šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

NewYorko^fe^fe?lni(n
Brooklyniečiy Sveikinimai 

Demokratinių Lietu vii) 
Suvažiavimui

buvo nemažai
ne-

Didžiu m a brooklyniečių 
sveikino suvažiavimą jo masi
nėj sesijoj ir jų aukos jau bu
vo paskelbtos pirmesnėse lai
dose. Tačiau
žmonių, kurie į tą sesiją 
galėjo pribūti arba priduotos! 
aukos kaip nors užsiliko ne-Į 
paskelbtos, tai jos skelbiamos^ 
čionai.

A. J. Skirmontai, I Brown , 
Place, Maspeth, L. L, aukojo j 
$25. Jie suvažiavime negalėjoj 
būti dėl ligos šeimynoje, tad 
atėję į Laisvės ofisą pridavė 
auką su prašymu perduoti su
važiavimo komisijai.

Petras Kapickas, .’>2 Ten

suvažiavimą su $25.
Jurgis Kuraitis pridavė su

rinkęs $29 po sekamu sveiki
nimu :

šeštadienis, Sausio 8, 1944

Filmos-Teatrai

“Ta mūsų šalelė, mūsų gim
toji Lietuva, kuri visuomet bū
na karo tiltu, bus nacių nute- 
riota. 'Taigi, jos atbudavojimui 
(kai .ji bus išlaisvinta nuo Hit
lerio budeliškų gaujų) priside
dame ir mes nors su maža au-

“Auko.jo sekamai:
Mateušas Simonavičius, 426

PO 1 DOLERI AUKOJO:
Simas Deps
Louis Patkavich
Antanas Čėsna 
Vincas Lazauskas.

KITI AUKOJO:
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 1-ma kuopa, Brooklyne, iš 
iždo skyrė $10, pridavė K.

“DRAUGAI IR DRAUGĖS 
DELEGATAI:

“Jūs suvažiavote iš visų 
kampelių Jungtinių Valstijų 
visi vienam tikslui — pagel
bėti laimėti karą prieš Ašies'kartu su tomis aukomis, 
nevidonus-budelius fašistus Fu 
ropos 
šluoti 
veido, 
naują 
nių pamatų.

' Rušinskienė.
Juozas Banaitis iš Flushing 

sveikino suvažiavimą su $1. ' 
Suvažiavimui atsiųstos-atneš- 

tos aukos, kaip žinia, bus pa
naudotos Lietuvos išlaisvinimo 

! ir atbudavojimo reikalams 
ku-

i rios dar suplauks vėliau De- 
karo fronte, taipgi nu-' mokratinių Lietuvių Suvažiavi- 
fašizma nuo viso žemės i mo išrinktos Amerikos Demo- 

Tuomet budavosime, kratinių Lietuvių Tarybos
pasauli ant demokrati- įsteigtam Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Komitetui.

Jaunuolės Pateko j 
Plešiky Nagus

Kokios Politikos Laikysis 
Komunistai; Ką Jie Siūlo 

Šiuose Rinkimuose?

masinia- 
pirmadienio

ir 8th Avė.,

Tuo klausimu kalbės Ameri
kos komunistų va. 
Browder didžiajame 
me mitinge šio 
vakarą, Madison 
dene, 50th St. 
New Yorke.

Mitingas rengiamas paminė
ti didįjį pasaulio darbininkų 
klasės vadą Leniną sukakty
je 20 metų nuo jo mirties ir 

angliško darbi
ninkų dienraščio Daily Wor
ker 20 metų sukaktį.

Browderis savo prakalboje, 
be abejo, pareikš nuomonę vi-

apvaikščioti

Peter V. Cacchione ir Benja
min J. Davis, Jr.; buvęs tary
bos narys Adam Clayton Po
well; komunistų Nacionalio 
Komiteto pirmininkas William 
Z. Foster ir narė Elizabeth 
Curley Flynn; Jūrininkų Uni
jos vadas Frederick N. Myers; 
Daily Worker vyriausis redak
torius Louis Budenz ir kolum- 
nistas Mike Gold.

Profesionalai teatrininkai su 
būriu scenos mėgėjui perstatys 
gražų masinį spektaklį “Great 
Tide Rolling,” specialiai paga
mintą tam vakarui.

Žinios iš Karo Frontų
Embassy Newsreel Teatruo

se, 42nd, 46th, 50th ir 72nd 
St., .New Yorke, rodomos ofi-

V. Laivyno filmos išdalės J.
orlaivius vežiojančių laivų vei
klos prie Marshall Islands; ap
sigynimas nuo japonei torpedi
nių orlaivių, konvojų gynimas 
Atlantike, bombardavimas vo
kiečių Italijos 
dams, trijuose 
m a “Europe’s 
46th St. teatre 
of Time filmą,
namečius prasikaltėlius.

dėlto palikta ketvirtai savai
tei, kaip praneša teatro vedė
jai. Vien tik gale pereitos sa
vaitės, Naujų Metų šventėmis, 
per keturias dienas teatrą 
ėjo 98,900 publikos.

V a d o v a u j a m ose rolėse 
Greer Garson ir Walter

Propeleris Užmušė Merginą

per-

Pid- 
geon su grupe kitų žymių ak
torių ir, kaip visada, yra pui
kūs scenos aktai.

Grace Scanlon, 26 m., vir
šininke orlaivių išbandymo 
grupės Grumman Aircraft En
gineering Co., Bethpage, L. L, 
tapo užmušta lekiančiu gaba
lu nuo propelerio Charles Ger- 
win’o orlaiviui apsivertus ne
toli tos vietos, iš kur jinai tė- 
mi.jo išbandymą orlaivio.

kalnuose. Prie- 
teatruose rodo- 
Crossroads,” o 
rodoma March 
yra apie nepil-

pa- j

pa-

Metropolitan Operoje
Sekmadienio vakarą, sausio 

9-tą, bus nepaprasta sudėtinė 
programa dalyvaujant dauge
liui operos žvaigždžių ištrau
kose iš kelių operetiškų daly
kų, tarpe tų iš Faust, The Bar
tered Bride, Mignon.

Trafiko policistas Pat Ma
lone tapo automobilisto už
muštas pareigose prie Man
hattan Tilto. Užmušėjas pabė
go.

Įžanga nuo 50c iki $1.65. Lais
vės skaitytojai kviečiami patys 
dalyvauti ir prašomi apie tas 
svarbias dvejopas sukaktuves 
ir jų įdomią programą 
nešti kitiems.

pra-

N.

Traukinys Užmušė Mergaitę
Karen Grane, 9 m., perei

tą ketvirtadienį su savo dvy
nuke sesute buvo paliktos na-

“Ravaged Earth” Būtina 
Pamatyti Kiekvienam

Filmos “Ravaged Earth” 
matymas nepaliks jumyse 
d žiu sapnų-svajonių, nes ji 
rodo necenzūruotas, ti
žiauraus karo scenas ir dar 

I daugiau, negu karo scenas—ji 
parodo japoniškų “arijonų”- 
“supermanų” karo vedimui no 
būtinus žiaurumus su užgrob
tų kraštų civiliniais gyvento
jais—moterimis, silpnais senu
kais, kūdikiais, su kiekvienu 
pavergtu žmogumi.

Visa tai nėra malonu maty
ti, bet būtina, kad pažinti prie
šą ir sėkmingiau prieš jį ka
riauti karo fronte, taipgi, kad 
išravėti jo kožną šaknį ir lie
kaną namų fronte.

ant Queensboro Tilto, smogė Į i 
akmens sieną ir sustojo sker-' 
sas ant kelio, bet 1 1 keleivių 
išliko visai nesužeisti, o vieno

gą ir išlindo kiaurai, tačiau 
išėjo tik apibraižytas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKU JSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
sfeičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
919-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

L^UVfM

i so
Literatūros Draugijos į;;

Kuopoms
Plėšikams pavyko dvi šešio

likines mergaites, Mabel B. 
Trainor ir Margaret de Vita,

2-ro
Apskričio konferenci-
artinasi metinė

Lorimer St., Brooklyne. nist'ii
Kuopos išrinkite delegatus! 

ir pasirūpinkite pasimokėtii 
Mergaitės į metines narines duokles ir už-j 

teisme prisipažino kaltomis ir! vilktas mokestis, 
tapo pasiųstos neribotam lai-! 
kui į Bedford pataisų kalėji-į dar labai daug kuopų neišnn- 
mą.

šlapi, nedenganti anglis bu
vus priežastimi didelio vėlavi
mo IRT traukinių pereito 
ketvirtadienio rytą.

Draugai
J a u

ALDLD
__.65 Jane St. ir 31 Bethune St. i ia. Įvyks sausio 16 dieną, 419

New Y'orke, prisikalbinti vi
liokėmis jiems vyrų j tokias 
vietas, kur patogu 
taipgi būti sargais.

Earl Browder
Amerikos Komunistų Parti

jos Nacionalio Komiteto, ku- 
į ris, kaip skelbiama spaudoje, 
i iš visų šalies kraštų šiomis 
! dienomis suvažiavo į New Yor- 
į ką apsvarstyti ateinančių rin
kimų, karo laimėjimo, kovos 
prieš fašizmą namų fronte ir 
kitus svarbius klausimus.

Mitinge taipgi kalbės komu- 
miesto tarybos nariai

jos išėjo pasibėginėti ir 
manė pašokinėti gelžkclio 
giais. Įsismaginusios visai 
girdėjo, kai traukinys iš 
pabalio atėjo. Karen tapo
vietos užmušta, o kita dvynu
kė Carol labai sužalota.

Mergaičių tėvas, buvęs po- 
licistas Crane nuo šeimos pra
sišalino 1938 m.

užsi- 
bė- 
ne- 
už- 
ant

o i

ko delegatų į suvažiavimą. Tos 
kuopos sušaukit special} susi
rinkimą ir išrinkit delegatus— 
pasirūpinkit savo reikalais, 
dalyvaukit konferencijoj. Mū
sų visų pareiga dalyvauti.

MIRĖ

rodoma jau antra savaitė 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Vaikai

“Madame Curie” Sumuša
Rekordus

Radio City Music Hall ro
domoji filmą “Madame Curie” 
apie garsiąją mokslininkę re
kordiniai lankoma publikos ir

B PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE $

i O LIETUVIŠKAS KABARETAS |
11 O, STANLEY MISIŪNAS >

/ Ih^x-x4 SAVININKAS PaSAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI IR

\ y/ 1 : ur -X

ijEWtrsrar dūūnST
VSCHOLES BAKING 1//J
jĮį i’ }———-— ------------------------------------------------- ------4 t Av

Z 532 Grand Street, Brooklyn jŠ
Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir

Visokius Pyragus Bei Keiksus
Mos perkamo goriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj nė

ra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite pinigų, 
nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, j krautuves 

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

LIETUVIAI karštai, entuziastiškai sveiki
na šį galingiausių iš visu judamųjų pa
veikslų nes jis parodo, jog LIETI VIAI 
bus netrukus atvaduoti nuo Koriki,-Nacių ! 
Trys milijonai dolerių išleista šiam ju- 
džiui pagaminti. Jūs matysite savo kaimu 
—savo asmeniškus draugus šiame judyje. 
Jūs verksite juoksitės jūs dalinsitės jų 
džiaugsmais ir liūdesiu jūs būsite sužavė
ti—mes tatai užtikriname.

“THE NORTH STAR”
(Šiaurinė Žvaigždė)

Su 24 didžiausiais Amerikos aktoriais 
Slaviūnų liaudies šokiai. Derliaus Suvaly- 
mo Pokilis, muzika, šokikai-šokikės. dai
nininkės . . . gražus romansas ir geležinis 
pasiryžimas išnaikint nacius virpins jūsų 
jausmus tūkstantį kartų. Dabar tatai rodo

NEW VICTORIA
BROADWAY IR 46TH ST.

Visos vietos rezervuotos 
Nuolatinis Rodymas. NEBRANGI ĮŽANG. 
Vėlus rodymas vak. Atdaras 9 vai. ryto.

Finansų rast. J. Skiparis.

Kiaušinių kainos nupuolė 
nuo 4 iki 11 centų per tuziną.

Agatha Venckunas, 57 me
tų amžiaus, gyvenusi 6508 
Grand Avenue, Maspeth, N. 
Y., mirė sausio 6-tą, Brooklyn 
State Ligoninėje. Bus palaido
ta sausio 11-tą, šv. Jono ka
pinėse. Pašarvota namie.

Paliko nuliūdime dvi dukte
ris Mary ir Catherine ir du 
sūnus George ir Peter.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva, 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

' Plačiai žinomas bartenderys Vincentas vį?
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsij Kk

PARAMOUNT CABARET |
GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus.

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.
Z**’*W*"*'4X. (Mes esame darę regėji- 

W V < mo pataisymus viršaus
' ai" / r daktarų ir kitokių 

profesijų žmonėms, taip- 
\ j gi jų šeimoms ir jų

cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N.
Telephone Stagg 2-8342

pa-

THE THEATRE GUILD perstato 
PAUL ROBESON 

MarKarct’OH Webster Veikale 

OTHELLO
JOSE FERRER UTA HAGEN 

MARGARET WEBSTER JAMES MONKS
SHUBERT THEA.. W. 41th St., CI. 6-5990 
Vakr. 8:30, Popiet Ketvirt. ir ftest. 2:30

RADIO CITY 
MUSIC HALL
Nepaprastas įvykis judamuose 
paveiksluose . . . Vėl drauge vaidi
na mylimosios "Mrs. Miniver" 
žvaigždės . . . labai smagioj ir at
mintinoj meilės istorijoj.

GREER GARSON — 
WALTER PIDGEON

Metro-Goldwyn-Mayer’s

‘MADAME CURIE’
Didis Kalėdinis vaidinimas scenoj 
— plačiai išgarsėję Music Hall’s 

reginiai "The Nativity”. . . ir 
smagus šventadieniškas vaizdelis 
“Good Cheer” ... su Rockettes, 
Baleto Grupe ir Simfonijos 
Orkestrą.

BROADWAY’S SMAGIAUSIA 
ŠVENČIŲ PRAMOGA! 

DOROTHY LAMOUR * DICK POWELL 
VICTOR MOORE

“RIDING HIGH”
(Technikinėmis Spalvomis)

Ir dar Asmeniškai TOMMY DORSEY ir 
Jo Orkestras su GENE KRUPA, taipgi 
EDWARDS SISTERS ir PAUL REGAN 

PARAMOUNT XTT T v

Alfred Kulber, 43 metu am- 
žiaus, gyvenęs 317 — 84th St., 
Brooklyn, mirė sausio 6-tą na
mie. Bus palaidotas sausio 10- 
tą, šv. Jono kapinėse. Pašar
votas namie. Jis buvo detekty
vas prie 
ties, ant 
ne.

Paliko
len ir tris dukteris Eleną, Ga
biją ir Aldoną, taipgi motiną 
Mrs. Oną Kulbokienę, seserį 
Mrs. Alice White ir brolį John 
Kulber.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

64-tos Policijos Sto- 
5-tos Avė., Brookly-

nuliūdime žmoną He-

LITUANICA SQUARE RESTAURANT |
PIRKITE ANKSTI

f Stanley Rutkūnas
g SAVININKAS

’ 282 Union Avė.
BROOKLYN

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS 
ŽINIŲ JUDŽIUS. J. V. SUPLEŠKINA 
JAPONŲ LFlKTUVLAIVJ
MATYK SUJAUDINANTJ ATLANTO 
KONVOJŲ. NEW BRITAIN MŪŠĮ.
MATYK SENSACINGĄ, ĮKVEPIANTĮ 
KARO DEPARTMENTO JUDI

“TO ALL HANDS”
EXTRA: GARSUS, ŠAUNUS IR 
NAUJAUSIAS MARCH OF TIME JUDIS 
"JAUNIMAS KRIZYJE” ir dar 43 žinių 
judžiai iš viso pasaulio. Puikiausi judžiai 
mieste.

L1 P A C Q V Newsreel .Theatre 
D In D A 0 0 Į Broadway ir 46 St.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Charles Green, 

nuo senai gyvena Detroit, Mich. 
Girdėjau, kad turi saliūną. Prašau 
jo paties atsiliepti arba jei kas su
teiks man apie jį žinių, būsiu dė
kingas. Frank Yacunskis, General 
Delivery, P. O. New York.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergrecn 4-9012

The Gift of 
a Lifofimtl

STEBĖTINA MUZIKALI: ŠVENČIŲ PROGRAMA!
ALICE FAYE CARMEN MIRANDA PHIL BAKER

Sokitj Swing Karalius BENNY GOODMAN ir jo Orkestras

“THE GANG’S ALL HERE” .
EUGENE PALLETTE * CHARLOTTE GREENWOOD * EDWARD EVERETT 
HORTON * TONY DE MARCO IR DAR PUIKIAUSIAS MIESTE VAIDINIMAS 
SCENOJ ru JIMMY DORSEY ir Jo Orkestru su Kitty Kallen, Paul Carley, Ray
English ir žvaigždė scenos, judžių ir radijo — BILL ROBINSON.

ROXY, 7th Avenue ir 50th Street

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar ir Grill, su pilnais 

gėrimo laisniais. Yra ir Valgykla. 
Randasi fabrikų sėkcijoj, arti 
Schaefers Brewery. Geras biznis tin
kamiem žmonėm. Savininkas, po 18 
meti} nori pasitraukti. Pardavimo 
kaina prieinama. Savaitinė įeiga 
$700-800. Antrašas:’ 409 Kent Avė., 
Brooklyn, N. Y. (5-7)

Parsiduoda Bar ir Grill, su pilnais 
gėrimo leidimais. Savininkas nesvei- 
kuoja, todėl nori parduoti prie pir
mos progos. Dėl daugiau informaci
jų, kreipkitės po antrašu:

52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukityn.

GODDESS 
of TIME 

17 jiwili

(4-6)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST.

$3.00

125.00

Ekspertai 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojai

Daimontui

s375°
lant Prices Subject to Federal Tax*

701 Grand St
TeL Stagg 2-2178

IT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakanUa.




