
KRISLAI
Tikras Žmonių Balsas.
Susipratę Lenkai.
Trumpos Ceremonijos. 
Ką Daryti su Fašistais? 
Nesusikalbėjome.

Rašo A, BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Ar visi skaitote pasveikini
mus Demokratiniu Lietuvių Su
važiavimui? Tai tikras žmonių 
balsas. Jie reiškia savo troš
kimus — reiškia iš širdies, 
kaip išmano ir supranta.

Todėl demokratiniam lietu
vių judėjimui ir sekasi, kad jis 
turi tiek daug atsidavusių, 
nuoširdžiai pasišventusių da
lyvių.

Kanadoje, matyt, yra grupė 
susipratusių lenkų. Jie pasi
vadinę Sąjunga Padėt Lenkia 
jai ir Talkininkams.

šita kanadiečių grupė viešai 
ir griežtai pasmerkė taip va
dinamą Lenkijos valdžią ištrė
mime. Jie sako, šita valdžia 
“nekalba už Lenkiją.”

Ji negali kalbėti už tikrą
ją Lenkiją, nes ji neatstovauja 
Lenkijos liaudies. Jos susikir
timas su Sovietų Sąjunga yra 
nepateisinamas. Ji turės arba 
keisti savo gaires, arba su ja 
niekas negalės susikalbėti.

Pereitą ketvirtadienį buvo 
geras Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopos susirinki
mas.

Pernai pirmoji kuopa turėjo 
118 narių, šiame susirinkime 
geras narių skaičius pasimokė- 
jo duokles už šiuos metus.

Kuopa nutarė šiemet anksti 
pasiekti visus narius ir išrink
ti duokles. Prie valdybos pa
skyrė dar tris narius duokles 
kolektuoti.

Populiarus amerikiečių žur
nalas “New Masses” pakėlė 
klausimą : Ar reikia leist Ame- 
rikoje fašistams laisvai skelb
ti savo idėjas, naudotis demo
kratinėmis teisėmis savo nuo
dų platinimui?

Kreiptasi prie žymių visuo
menininkų ir klausta jų nuo
monės. Pirmutinis atsiuntė at
sakymą Earl Browderis, Ko
munistų Partijos sekretorius. 
Browderis mano, kad fašis
tams neturėtų* būti leista save 
propagandą vesti.

Kai Amerikos jauni vyrai 
turi guldyti galvas kovoje 
prieš fašizmą Europoje, tai be 
galo sunkus nusidėjimas čio
nai fašistams leisti savo idėjas 
skelbti!

žymusis vokietis novelistas 
Heinrich Mann pilnai sutinka 
su Browderiu.

Carl Murphy, Afro-Ameri
can Newspapers prezidentas, 
juodveidis, priešingas atėmi
mui fašistams demokratinių 
teisių.

Howard Fast, autorius gar
siosios knygos “Citizen Tho
mas Paine,” stoja už suvaldy
mą fašistų.

Rev. Stephen H. Fritzman, 
“Christian Register” redakto
rius, taipgi priešingas duoti fa
šistams demokratines teises. .

Mary E. Wooley, Mt. Holy
oke College buvęs preziden
tas, stoja už fašistų sudraudi- 
mą.

Lewis Merrill, prezidentas 
CIO profesinių darbininkų uni
jos, sako, fašistų vieta kalėji
me.

Paduosiu pavyzdį, kaip sun
ku yra iš centro padėt drau
gams išspręsti vietines proble
mas.

Neseniai vienas draugas ra
šė, kad pas juos eina dideli 
ginčai. Jo supratimu, pas juos 
yra žmonių, kurie patys brai
do baloje ir bando mus visus 
įtempti.

Taip jis supranta, taip jam 
atrodo. Klausia, ką daryti?

žinoma, jam atsakiau. Da
bar nuo jo gavau tokį laiškutį:

“Nuo jumis laišką gavau, 
ačiū. Perskaitęs laišką, stebė
jausi tuomi, jog jūs turite to
kią viršgamtišką akį ir galite 
permatyti mūsų veikimo pade-
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Sovietai Paėmė Tvirtoviškus 
Geležinkelių Centrus, 

Mozyrį ir Kalinkovičius

Londoniške Lenkų Valdžia Šaukia 
Ameriką ir Angliją Tarpininkaut 

Ginče del Sienos su Sovietais

London.— Raudonoji Ar
mija atėmė iš nacių galin
gai aptvirtintuš Mozyrio ir 
Kalinkovičių miestus prie 
šiauriniai - rytinių Pripia- 
tės balų kampo, Baltarusi- 
jo. Paskui raudonarmiečiai, 
maršuodami palei geležin
kelį linkui Pinsko, užėmė 
Skrygalovo miestelį, 20 my
lių į vakarus nuo Mozyrio, 
kaip pranešė United Press 
šeštadienį.

Kalinkoviči yra keturių 
svarbių geležinkelių maz
gas, einančių į šiaurius-pie- 
tus ir rytus - vakarus. Aps
kričio miestas Mozyr turėjo 
apie 20,000 gyventojų pirm 
karo. Per Mozyrį eina gele
žinkelis į pietus pro Koros- 
tenį, Žitomirą, Berdičevą, 
Vinnicą ir iki Bessarabijos- 
Rumunijos sienos.

Atvadavę Mozyrį ir Ka- 
'inkovičius, Sovietai gręsia 
suvaryt dešimtis tūkstančių 
vokiečių į Pripiatės balas- 
v,aistus ir sunaikint juos 
bei suimt.

Šalia Kalinkovičių ir Mo
zyrio, Raudonoji Armija 
Šiame Baltarusijos fronte 
atkariavo dar Klinsk, Ko- 
ury ir Kozėnki geležinkelio 

stotis ir 40 kitų gyvenamų
jų vietų; užmušė 4,000 prie

šų, pagrobė 11 visai sveikų 
tankų ir daugius kitų karo 
reikmenų.

Į vakarus ir pietų vaka
rus nuo Sarny, Vakarinėje 
Ukrainoje, sovietinė ka
riuomenė paėmė Rovno gu
bernijos apskričio miestą 
Stepaną ir daugiau kaip 30 
kitų gyvenamųjų punktų.

Į pietvakarius ir vakarus 
nuo Novogrado Volynskio 
raudonarmiečiai išmušė hit
lerininkus dar iš kelių gyve
namųjų vietų.

Vinnicos Mūšiai
Į rytus nuo Vinnicos, pie

tinėje Ukrainoje, Sovietų 
kovūnai atmetė atgal di
džiausias nacių tankų ir 
pėstininkų atakas ir nu
šlavė apie 4,000 vokiečių. 
Nuo Vinnicos tėra tik pora 
desėtkų mylių iki svarbiau
sio vokiečiams geležinkelio, 
einančio iš Odessos į Var- 
šavą. Kai Raudonoji Armi
ja perkirstų šį geležinkelį, 
tai apie 750,000 hitlerininkų 
nustotų paskutinio tinkamo 
jiems kelio pasitraukti į 
vakarus. Štai kodėl vokie
čiai taip desperatiškai gina 
Vinnicą.

Per dieną Sovietai sudau
žė 101-ną vokiečių tanką vi
suose frontuose.

Sovietą Karas su Finliandija Sustiprino Talkinin
kus, Sako Amerikos Armijos Knyga

Washington. — Sovietų cierių lavinimo kursams, 
karas su Finliandija (Suo
mija) 1939 m. ir Raudono- lyje pareiškiama, kad, girdi, 
sios Armijos atėjimas į nors 
Baltijos kraštus buvo pa- munizmo, 
teisinami žygiai, reikalingi palankiai žiūrėti į rusų ap- 
Sovietų Sąjungai apsiginti, sifynimo kovą” ir į jų tei- 
ir jeigu Sovietai nebūtų sę turėti tokią valdžią, ko- 
padarę tų veiksmų, tai visas kia jiem patinka.

Šiame oficialiame vadovė-

“nereikia užgirti ko,- 
tačiaus, reikia

London. — Emigracinė 
lenkų valdžia kreipiasi į 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų valdžias,, kad jos tar
pininkautų nustatymui sie
nos tarp Sovietų Sąjungos 
ir Lenkijos. Londoniškiai 
Lenkijos valdovai sako, kad 
jie norį susitaikyt su Sovie
tais, bet, girdi, negalį pri
imt “vienpusiško” Sovietų 
sprendimo dėlei rubežiaus 
linijos. Tas klausimas, esą, 
turėtų būti išspręstas per 
bendras derybas tarp Jung
tinių Valstijų, Anglijos, 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Taip emigracinė lenkų 
vyriausybė atsiliepė į So
vietų pasiūlymą iš sausio 
11 d., kuris sakė, jog siena 
tarp Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos turėtų eiti Curzo
no linija, kurią Anglijos 
valdžia po praeito karo nu
žymėjo, kaip tautiniai tin
kamą rubežių tarp tųdviejų 
kraštų. Tame pasiūlyme, 
tačiaus, Sovietai sutiko už- 
leist Lenkijai tūlas vietas į 
rytus nuo Gu^zbno linijos, 
jeigu tose vietose pasirody
tų dauguma lenkų gyven
tojų.

Londoniškė Lenkijos val
džia dabartiniame savo pa
reiškime, suprantama, at
meta 1939 m. rubežių, su
grąžinantį Sovietų Sąjun-. 
gai Vakarinę Ukrainą ir 
Vakarinę Baltarusiją, kurių 
milžiniška dauguma gyven
tojų yra Ukrainai ir balta
rusiai. Jie per laisvus visuo
tinus balsavimus 1940 me
tais nuslegiančia balsų di
džiuma nutarė įstoti į So
vietų Sąjungą. Jų sienų 
klausimas, todėl, jau demo-

kratiniai išspręstas, kaip 
neseniai rašė Pravda, So
vietų komunistų laikraštis.
LENKŲ PONAI BANDĖ 
SUKURSTYTI ANGLIJĄ 

PRIEŠ SOVIETUS
Pirm išleidžiant savo pa

reiškimą dėlei rubežių su 
Sovietais, lenkų valdininkai 
tris dienas karštai ginčijosi 
su Anglijos užsienių reika
lų ministeriu Anthony Ede
nu, kaip rašo United Press, 
amerikiečių žinių agentūra.

Jie stengėsi sukurstyti 
anglų valdžią prieš Sovietų 
Sąjungą, ir Edenas turėjo 
dėti kuo didžiausių pastan
gų, kad “sulaikyt lenkus 
nuo, priešiško pareiškimo,” 
atkreipto prieš Sovietų Są
jungą; “ir tik po to buvo 
paskelbtas toks (lenkų) pa
reiškimas, kad paliko atvi
ras deryboms duris” dėlei 
rubežių, sako United Press.

Vakarinė Ukraina ir Va
karinė Baltarusija buvo at
plėšta jnuo Sovietų Sąjun
gos ir »prijungta Lenkijai 
1921 m, po užpuolikiško, ne
pateisinamo Lenkijos karo 
prieš Sovietus. Tada Sovie
tų Sąjunga buvo nusilpus 
po pasaulinio karo ir po 
anglų-amerikiečių įsiverži
mų ir karų su caristais - 
baltagvardiečiais, o Fran
cijos imperialistai davė 
Lenkijai labai stiprios pa
ramos.

Rovno gubernijos Ukrai
nai ir lenkai partizanai sėk
mingai padeda Raudonajai 
Armijai prieš vokiečius, 
kirsdami naciam užnugarėn 
ir į šonus.

Amerikiečiai ir Anglai Oro 
Bombomis Sutriuškino Nacių 

Lėktuvų Fabrikų Centrą
London. — Naktį* į šešta-Į 

dienį kokie 700 didžiųjų' 
Anglijos bombanešių triuš
kino ir degino Braunšveigą, 
pramoninį 200,000 gyvento-1 
jų miestą vidurinėje Vokie-I 
tijoje. Per 23 minutes an- į 
glai paleido 2,200 tonų bom-1 
bu į tą fabrikų centrą, ku-l 
ris gamino Hitleriui lėktų-1 
vus Messerschmittus, ka- 
nuoles, traktorius, geležin
kelių įrengimus ir motori
nius dviračius. Menama, 
kad anglų lakūnai sunaiki
no paskutinį lėktuvų fabri
ką Braunšveige ir nušlavė 
faktinai visas kitas jo pra
mones., O Braunšveige buvę 
pastatoma visas penktada
lis Vokietijos lėktuvų.

(Fotografiniai lakūnų pa
veikslai rodo, kad Amerikos 
bombanešiai jau antradienį 
suardė Braunšveigo orlai
vių fabrikus, apart vieno.)

Tą pačią naktį šimtai len
gvųjų Anglijos bombanešių 
pleškino Berlyną ir Magde
burgą, chemikalų ir kitų 
fabrikų centrą ir geležinke

lio stotį. Dar kiti anglų lėk
tuvai atakavo karinius vo
kiečių punktus šiauriniame 
Francijos pajūryje.

Visuose šiuose žygiuose 
anglai neteko 38-nių lėktu
vų ir nukirto keturis nacių 
lėktuvus.
MASINĖS ORO ATAKOS 
PRIEŠ NACIŲ PAJŪRIO 

LINIJĄ
1,400 Amerikos ir Angli

jos lėktuvų dieną pirmiau 
perkūniškai trankė galin
gus vokiečių apsitvirtini- 
mus šiauriniuose Francijos 
pajūriuose, skindami kelią 
būsimam talkininkų įsiver
žimui antruoju frontu. Čia 
anglai - amerikiečiai nušo
vė 27 nacių lėktuvus, o savo 
nustojo 16 lėktuvų.

Nauji Nacių Lėktuvai.
Apsigynimui vokiečiai 

naudoja naujuosius rakieti- 
nius savo lėktuvus, kurie, 
pasak švedų, pakylą pus- 
penktos mylios aukštyn per 
2 minutes. O paprastam, ne. 
rakietiniam, lėktuvui tiek 
pakilti reikią 15 minučių.

Kongreso Reakcininkai Stengiasi Atimti Kariams 
Teisę Dalyvauti Prezidento Rinkimuose

Jeigu kongresas galutinai 
išleis įstatymą dėlei karių 
balsavimų pagal atskiras 
valstijas, tai didžioji jų 
daugumą, dėl įvairių tech
nikinių kliūčių, negalės da
lyvauti prezidento rinki
muose.

(Republikonai ir atžaga-

Talkininkų reikalas šian
dien “silpniau stovėtų,” — 
sako Amerikos karo de
partment© oficialiai išleista 
knyga. Jinai skiriama kaipo 
vadovėlis oficieriams, ame
rikiečių kariuomenės laik
raščių redaktoriams ir ofi-

Kovodami su Finliandija 
ir ateidami į Baltijos kraš
tus Sovietai, — kaip sako ši 
valdiška Amerikos knyga,— 
“stengėsi susidrūtint prieš 
ataką iš Vokietijos pusės; 
jie nesivadovavo tik šiaip 
noru imti svetimas žemes.”

Bombomis Užtaisyti Ispanijos 
Orindžiai Siunčiami Anglam

Prancūzai Atėmė iš Naciu į jau Beveik Sunaikinta 
Tvirtovišką Kalną Bulgarijos Sostinė

Francūzai vakariniame 
Italijos fronte atėmė iš vo
kiečių aukštą kalną Monna 
Casale, stipriai apginkluotą 
visokiais pabūklais.

London. — Laive, kuris 
iš Ispanijos gabeno Angli
jai krovinį orindžių, spro
go bomba, dar beplaukiant 
laivui per jūrą, ir sunaiki
no apie 300 dėžių orindžių.

Atplaukus laivui Angli- 
jon, surasta tarp dėžių dar 
viena bomba tokio dydžio 
kaip orindžis.

Dabar kiekvienas orin-

džis atsargiai peržiūrimas. 
Bijoma, kad fašistiniai ša
bo tažninkai galėjo nudažy
ti bombas panašia spalva, 
kaip orindžiai, ir įdėti jų į 
dėžes.

Darbininkams, tikrinan
tiems tuos orindžius, moka
ma ekstra daugiau algos, 
atsižvelgiant į gręsiantį jų 
gyvybei pavojų.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmo komisija rin
kimų reikalais 7 balsais 
prieš 5 atmetė prez. Roose- 
velto pasiūlymą išleisti ben
drą federalį įstatymą, kad 
visi Jungtinių Valstijų ka
reiviai galėtų balsuoti atei
nančiuose prezidentiniuose 
rinkimuose. Komisija užgy-
rė jau padarytą senato ta-i reiviai demokratai iš pieti- 
rimą, kad kiekviena iš 48- nių valstijų bijo, kad dau- 
nių valstijų turi pagal savo guma Amerikos karių bal- 
atskiras taisykles tvarkyt suotų už prezid. Roosevel- 
balsavimus savo piliečių, tą, jeigu jis kandidatuotų 
tarnaujančių ginkluotose 'ketvirtajai tarnybai. Tai 
Amerikos jėgose, tik, girdi, tuo tikslu jie, neva gindami 
Jungtinių Valstijų karo ir atskirų valstijų teises, sten- 
laivyno departmental turės giasi sulaikyt amerikiečius 
pristatyt jiems' reikalingus karius nuo balsavimo prezi- 
balsaVimams dokumentus, lentiniuose rinkimuose.)

Vakarų Ukrainos ir Bal
tarusijos Gyventojai

Roosevelt ir Churchill Suži
noję Teherane apie Sovietų 

Rubežius su Lenkija.

Maskvoje eina kalbos, 
kad maršalas Stalinas pra
nešė prez. Rooseveltui ir 
anglų premjerui Churchil- 
lui jau Teherano konferen
cijoj, kokius rubežius So
vietai siūlys Lenkijai.

Ankara, Turkija. — At- 
keleiviai iš Bulgarijos liu
dija, kad amerikiečiai oro 
bombomis beveik sunaikino 
bulgarų sostinę Sofiją, bu
vusį virš 400,000 gyventojų 
miestą, Balkanų kraštų ge
ležinkelių centrą.

Tie liudininkai sako, kad 
jeigu dar porą kartų Sofi
ja būtų bombarduota taip, 
kaip praeitą pirmadienį, tai 
jau visai nieko neliktų iš 
to miesto.

Peru Suėmė Maištinin
kus Nacius ir Japonus

Kas Gailisi Smetonos

tį ir jos ydas. Dabar man aiš
ku, kaip naktis.”

Matote, laiškas trumpas ir 
drūtas.

Berlyno radijas patvirti
no, jog fašistinė Bulgarijos 
valdžia liepė apleist miestą 
visiem “nereikalingiem” ci
viliam gyventojam.

Lima, Peru. — Vokietijos 
ir Japonijos agentai per 
naujus metus sukurstė mai
štus įvairiuose Peru respu
blikos miestuose Pietinėje 
Amerikoje. Jie stengėsi nu
versti respublikos vyriau
sybė ir įvesti nacišką val
džią. Bet vyriausybė nuslo
pino tas fašistų Ašies riau-r 
šes ir areštavo jų vadus. 
Kitiems nacių ir japonų 
agentams įsakyta išsikraus- 
tyt iš Peru.

Cleveland, Ohio. — Lai
dojant' Smetoną, P. J. Žu- 
ris, laidotuvių pirmininkas, 
sielojosi, kad Jungtinių 
Valstijų valdžia neatsiuntė 
jokios apgailestavimo tele
gramos dėlei Smetonos mir
ties. Užtat Žuris džiaugėsi, 
kai gailesčio telegramas at
siuntė Ramirez, fašistinis 
Argentinos diktatorius, ir 
Lenkijos, Latvijos ir Esti
jos fašistinių neva valdžių 
atstovai Amerikoje.

Pačios Varšavos valdžios 
padarytas gyventojų sąra
šas 1931 m. sakė, jog Vaka
rinėje Ukrainoje ir Vakari
nėje Baltarusijoje į rytus 
nuo Curzono linijos buvo 
tik 2,500,000 lenkų, o 8,500,- 
000 kitataučių, daugiausia 
ukrainų, baltarusių ir rusų, 
o paskui žydų, lietuvių ir 
kt.

Anglijos valdžia užpro
testavo Ispanijos diktato
riui Frankui, kad iš Ispa
nijos siunčiama Anglijai 
bombos su orindžiais.

Jugoslavų partizanai 
remia nacių atakas.

at-
žemės drebėjimas San 

Juane, Argentinoj, užmušė 
iki 300 žmonių.

mmBh

Amerikos, Sovietų ir 
Angly Planas Laikinai 

Užimti Vokietiją
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas, maršalas Sta
linas ir Anglijos premjeras 
Churchįllas svarstė Tehera
no konferencijoj reikalą 
laikyti savo armijas Vokie
tijoj po karo ir visą ją kon
troliuoti per tam tikrą lai
kotarpį, kaip rašo ameri
kiečių Armijos ir Laivyno 
Žurnalas. Sako, Jungtinių 
Valstijų kariuomenė užim
tų vieną Vokietijos dalį/ 
Raudonoji Armija — kitą, 
o anglai trečią.
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Francūzai vakarinėje Ita- .. > 
lijoje atėmė iš nacių Acųua 
fondata kaimą.

i 

I



AntrasJPuslapis i . • .< - , <

Laisve, Lithuanian Daily News v
i-H........ ■ .......... . ' -■'-* ■ -|L. irn-i'.-Įm --i---- ........... f . .

...............................—-------- ------- -----------■■■ ■ .................... ■■■■............. ■■■■■■■■.■> >■ ■ «■ v ■

-t

Pirmadienis, Sausio 17, 1944

LAISVĖ
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
, Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878
President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Boy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ..................... $6.50
United States, six months ................ $3.50
Brooklyn, N. Y., per year ................... $7.00
Brooklyn, N. Y., six months ......... $3.75
Foreign countries, per year .............. $8.00
Canada and Brazil, six months   $3.75
Canada and Brazil, per year ............. $7.00

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

Act of March 3, 1879.

“Tėvynes Frontas” Lietuvoje
Gavome pirmą numerį laikraštuko, 

leidžiamo slaptai Vilniuje. Laikraštukas 
pavadintas “Tėvynės Frontu” ir datuo
tas 1943 metų birželio 1 dieną. Jį leidžia 
“Lietuvos Išlaisvinimo bąjungaŠios 
Sąjungos ir, suprantama, “Tėvynes 
Fronto", poziciją ir tikslus išdėsto įve
damasis straipsnis “Musų Tikslai" seka
mai:

“Lig šiol lietuvių tarpe nebuvo tokios 
organizacijos, kuri iš tikrųjų kovotų su 
vokiečių okupacija, tad pats gyvenimas 
pareikalavo sukurti tokį kovos junginį. 
Sis junginys yra Lietuvos Išlaisvinimo 
Sąjunga. Jos organas “Tėvynės Fron
tas”. Sąjungos tikslas ne žodžiais, bet 
darbais ir reikalui esant ginklu rankose 
kovoti už Lietuvos išvadavimą iš hitleri
ninkų vergijos.

“Mes kviečiame visus Lietuvos pilie
čius jungtis į kovos būrius, kad galima 
būtų aktingai stoti kovon su okupantais. 
Kitataučiams visi lietuviai turi užtikrin
ti, kad artimos ateities laisvoje ir nepri
klausomoj Lietuvoje visos tautybės turės 
lygias teises. Tautinė neapykantą yra 
vokiečių darbas, kad pavieniui galėtų 
mus visus išžudyti.

“Pirmiausia buvo masiniai žudomi žy
dai, vėliau pradėtos masinės žudynės len
kų ir gudų, dabar ir lietuvių. Nesenai 
Babtuose išžudyta daug nekaltų lietu
vių ūkininkų. Tad laukti nėra nei pras- 

- mes, nes laukimas leidžia vokiečiams 
ruošti vis naujas masines žudynes. Ge
riau žūti su ginklu rankose kovoje prieš 
budelius, kaip tokio pat likimo sulaukti 
už jų reikalus išsiųstam į frontą arba 
čia savo tėviškėje, nežinant net už ką esi 
nužudomas.

“Visi kaip vienas griebkimės ginklo, 
junkimės pri« Lietuvos Išlaisvinimo Są
jungos kovai su vokiškais žudikais.

“visi lietuviai turi sios vaianuos rim
tumą suprasti ir tinkamai įvėrimu. i\ie- 
siskaldyKime tarpusavyje, neklausyki
me tų, Kurie mums pataria ramiai lauku. 
Apari lietuvių išnaikinimo, laumrnas 
daugiau nieko duoti musų tautai negali.

“Šiuo metu vis laoiau oręsta momen
tas aktingam pasipriešinimui, rasiseki- 
mas priklausys nuo musų tarpsavio susi
klausymo ir nuo geni santykių su kito
mis tautomis.

“Kai kurie lietuviai vis dar galvoja, 
kad iš šio karo pralaimėtojais išeis Vo
kietija ir Sovietų Sąjunga. Laimėtojais 
būsią Amerikos J. V. ir Anglija. Jos 
mums padėsią atstatyti ir savo nepri
klausomybę. Taip galvoti yra klaidinga. 
Sąjungininkai yra vieningi ir tik suvie
nytomis jėgomis sutriuškins hitlerizmą, 
tuo atnešdami ir mums laisvę. Jau vien

dėl mūsų geografinės padėties, kiekvie
nam blaiviai galvojančiam turi būti aiš
ku, kad išlaisvinimas gali ateiti tik iš 
Sovietų Sąjungos, iš Raudonosios Armi
jos pusės. Kas kovoja prieš Sovietų Są
jungą, tas padeda tiktai vokiečiams ir 
tuo Tiktai kenkia savo tėvynės išlaisvi
nimui, tas išduoda savo tėvynę.

“Su kiekvienu kovotoju prieš hitle- 
rizmą mes turim rasti bendrą kalbą, ne
žiūrint kokios tautybės bei įsitikinimo 
jis bebūtų.”

Iš šio pareiškimo galima spręsti, kad 
Lietuvos Išlaisvinimo Sąjunga yra bend
ro pobūdžio organizacija. Ji susideda iš 
žmonių, kurie darbuojasi del išlaisvini
mo Lietuvos iš nacių vergijos. Ji, matyt, 
nuoširdžiai remia Lietuvos partizanų 
kovas. Ant pirmo “Tėvynės Frontas” 
puslapio randame šūkį: “šio momento 
aplinkybėse, partizaniška kova yra le
miamasis būdas gelbėtis iš hitleriškos 
okupacijos ir teroro.”

Amerikos Darbo Federacija f r 
Roosevelto Pasiūlymai

Jau rašėme apie Roosevelto penkių 
punktų programą. Minėjome, kad penk
tasis tos programos punktas, kuris kalba 
apie įvedimą verstinos tautinės tarny
bos, iššauks smarkių ginčų. Minėjome, 
kad CIO prezidentas Philip Murray tuo
jau pasisakė prieš tokią tarnybą ir pa
sižadėjo priešintis jos įvedimui.

Tada dar nebuvo pasisakęs Amerikos 
Darbo Federacijos pirmininkas William 
Green. Dabar ir jis tarė savo žodį. Jis 
gi, ^žinoma, kalba visos Federacijos va
dovybės vardu.

Green eina toliau, negu Murray. Mur
ray savo pareiškimą pradėjo su užgyri
mu prezidento Roosevelto programos ki
tų keturių punktų. Murray sveikino 
Rooseveltą už labai puikius jo pasiūly
mus dėl pagreitinimo karo laimėjimo. Iš
imtį padarė tiktai del to vieno punkto, 
tik dėl verstinos tarnybos.

Green susikoncentruoja tiktai ant to 
vieno punkto. Jis esąs griežtai priešin
gas nacionalinei tarnybai. Jis kalbąs vi
sos Federacijos vardu — vardu penkių 
milijonų organizuotų darbininkų. Gree- 
no pozicija yra tokia:

Amerikos darbo unijos davė pasiža
dėjimą vyriausybei, kad karo metu jos 
neves darbininkų į streikus. Ir, girdi, 
nuo Pearl Harbor laikų nei viena Ame
rikos Darbo Fed. unija nevedė streikų. 
Jeigu kur kilo streikas, Federacija sku
binosi jį tuojau užbaigti.

Anglija turi tokią verstiną nacionalinę 
tarnybą, bet, sako Green, ten streikų vis 
tiek įvyksta. Toksai įstatymas lygiai bū
tų nukreiptas prieš kaltus ir nekaltus 
žmones — nukentėtų ir nuoširdūs, pat- 
rijotingi darbininkai.

Todėl Federacija priešinga tokiam 
įstatymui. Priešinga dėl trijų sekamų 
priežasčių:

Pirma: Verstinos tarnybos įstatymas 
nepašalinu streikų.

Antra: verstina tarnyba neišspręs 
darbo jėgų klausimo.

Trečia: Verstina tarnyba “grūmoja 
mūsų pamatiniams demokratijos supra
timams.”

Green sako: “Negali būti tikro paly
ginimo tarpe draftavimo vyrų tarnybai 
į krašto ginkluotas jėgas ir draftavimui 
jų tarnybai privatinėje pramonėje, ve
damoje dėl privatiško pelno. Toks įžy
mus autoritetas, kaip p. Bernard Ba
ruch, yra viešai persergėjęs prieš vers- 
tiną nacionalę tarnybą.”

Chiniečiai kariai maršuoja prie kitų Jungtinių Tautų ginkluotų jėgų Indijoje. 
Ten jau seniai ruošiamas ofensyvas prieš japonus.

t

Lietuvių Literai Draugija Priima Vyriau- 
sybės Kvietimą Talkon Bony Pardavime
Nupirkime Dėdei Šamui du kovos lėktuvu!

Lietuvių Literatūros Draugijos Centralinis Komitetas 
savo susirinkime sausio 8 dieną svarstė musų Draugijos 
pirmininko gautą iš vyriaušybės iždo’ departmento laiš
ką delei Ketvirtosios Karinės Paskolos Bonų Pardavimo 
vajaus, kuris prasidės sausio 18 dieną. Komitetas nuta
rė tuojau atsiliepti į vyriausybės paraginimą ir atsišauk
ti į visus Draugijos narius, kuopas ir veikėjus.

iNereikia nė aiškinti šio mūsų valdžios pasiryžimo su
kelti karo bonais keturioliką bilijonų dolerių svarba. Tai 
aišku kiekvienam Amerikos lietuviui, kiekvienam Lie
tuvių Literatūros Draugijos nariui. Todėl mes raginame 
visus narius patiems pirkti kuodaugiausia karo bonų lai
ke šio vajaus ir raginti kitus lietuvius daryti tą patį. 
Mes raginame kuopas ir veikėjus prisidėti ant vietos 
prie visų valdžios pastangų šį bonų pardavimo vajų pra
vesti gyvenimam

Mūsų vyriausybė prašo pabaigoje vajaus jai pranešti, 
kaip ir kuomi mūsų Draugija prisidėjo prie šio vajaus 
ir kiek lietuviai būsime per vajų išpirkę karo bonų.

Kai jau būsite nupirkę bonus, išpildykite žemiau tal
pinamą blankutę ir prisiųskite Centrui. Pakalbinkite sa
vo draugus ir pažįstamus padaryti tą patį. Arba jeigu 
nebeturėsite šios blankutės, tai praneškite atvirute.

Mūsų tikslas išparduoti karo bonų už $150,000. Už tuos 
pinigus valdžia nupirks du smarkiu kovos lėktuvus ir 
kredituos Amerikos lietuviams.

Dar kartą prašome ir. raginame visus Literatūros 
Draugijos narius ir visus lietuvius paremti šį mūsų vy
riausybės vajų.

Pirkite patys karo bonus ir raginkite kitus lietuvius 
pirkti!

L.L.D. CENTRALINIS KOMITETAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, 6, N. Y.

Blanka dėl pranešimo apie bonus
Pirkėjo vardas ir pavardė... . . ................ ..........................
Adresas .................... i,...........................................................

Bono arba bonų numeris ............. suma................

ATMINČIAI JONO BULLI0-LUMB10
Žiauri audra perbėga per 

sodą ir tarp gražiai išauklė
tų vaismedžių išrauja arba 
išlaužia mylimiausį medelį, 
kuris geriausius vaisius ne
šė. Sodauninkas vaikščioja 
nuliūdęs, apgailestaudamas, 
kad iš jo mylimo sodelio iš
traukė žiaurioji audra tą 
medelį, kurio jis negalės už
miršti...

Tas prilyginimas tinka 
mūsų lietuvių mažiukei tau
telei, kuri per šimtmečius 
mūsų ilgaamžių priešų bu
vo puolama ir draskoma, ir 
tik išsilaikė garbingai iki 
mūsų dienų per mažumą 
mūs tikrųjų sūnų, atsidavu
sių su visa dvasine spėka ir 
meile brangiajai tėvynei! 
Ją apginti, nežiūrint, kad 
daugumui kovotojų už jos 
laisvę teko ir savo brangią 
gyvybę paaukoti! Dabar 
mes, jų ainiai, turime pro
gą jų didvyriškumu di
džiuotis !

Su liūdna širdžia tenka 
prisiminti, kad mūs mažai 
tautai mirtis išplėšė taip 
gerbiamą, taip mylimą, ne
pavaduojamai reikalingą 
asmenį — asmenį, kurio 
vietą užpildyti nėra gali
mybių.

Jonas Bullis - Lumbis sa-
vo vaizdingom karikatūrom 
artistiškai atvaizduodamas 
lietuvių liaudies, ypatingai | 
darbo klasės, žmonių prie
šus, puikiai tarnavo demo
kratinei visuomenei. Į tuos 
vaizdus žiūrint, jautiesi ma
tąs gyvą smalavirį, kokias 
jis taiso kilpas tam vargšui 
darbininkui, kurio triusu 
tunka. Iš vaizdų, jo atplėš
tų, kiekvienas darbininkas, 
kad ir mažai mokantis skai
tyti, arba ir visai nemokan
tis, galėjo pažinti savo kla
sės judošių - pardaviką. To
ki vaizdai, išleisti “Albu
me”, puošė darbo žmonių 
grinteles, nušviečiant tai, 
ką darbininkas būtinai turi 
pažinti.

Šitokių talentuotų hero
jų’ su įgimtais gabumais, 
labai retai gamta suteikia.

Demokratinių Lietuvių Suvažiavime
Štai dukros ir sūnūs mūs brangios tėvynės
Čionai susirinko dėl darbo svarbaus:
Kad gelbėti liaudį, ką nuo niekšų gynės, — 
Kuri neužilgo tuos niekšus nubaus...

Čionai neatvyko nei tranai, nei erkės, 
Kurie tiktai jieško dėl savęs naudos, 
Kurie myli tamsą, bet prieš šviesą merkias, 
Ir slegiamos liaudies negirdi raudos.

•J* V

Tartum kraujas gaivus, ką į širdį plaukia 
Tam, kad atsinaujint,—tam, kad atsigaut, 
Taip svarbumas laiko mus į darbą šaukia, 
Kad mūs brangiai tautai netektų vergaut.

Kad plėšikų gaujos, kurios mus užklupo 
Tam, kad mūsų kraujo apščiai prisimaukt, 
Ir devynis kailius mūsų kūno lupo, 
Geisdami mūs vardą visiškai išbraukt.

Kad žvėrys pamišę be galo, be rybų, 
Taptų suvaldyti, liktų partrenkti, 
Per karžygiškumą, pastangas Tarybų, 
Sprandai jų niekingi pataps nulenkti.

* * *

Per daugelį metų naktiniai gyvūnai 
Cypaudami džiaugės nacių svaigalais, 
Ir augo ir- veisės to brudo tabūnai — 
Kai amaras plito visokiais galais.

O kuomet išaugo baisūnai sugedę, 
Kai nusipenėjo žmonijos kančioms, 
Jie neapsistojo skradžilon žmones vedę, •— 
Apsiautė pasaulį plėnims degančioms.

Tėvų mūsų žemę tie žvėrys užpuolę, 
Panaikino brangu vardą Lietuvos, 
Visai nuteriojo mūs liaudį varguolę, 
Bet savo šunybių jie nepakavos!

. 1
Kerštu jie apjakę, teisybės nematė, 
Kas tik kultūringa, jie ėmėsi peikt, 
Ir smūgiai pikti jų aplink viską kratė, —
Rengė visą žemę Hitleriui įteikt, h* V *•*
Ateis diena teismo, tai kryžiokų gaujai —

nuo mūs Joną. Dar jis daug ’ 
mums galėjo teikti pamokų 
savo atpieštais vaizdais, 
daug visokių smalavirių 
pastatyti tikroje šviesoje, 
savo karikatūromis atvaiz
duoti darbininkams. Bet 
gamtoj nėra nieko amžino.Į 
Ji tokia žiauri, tokia ne-1 
permaldaujama, nė nepa-' 
perkama.

Su draugu Jonu Bulliu- j 
Lumbiu mums asmeniškai 
neteko susitikti niekad, bet 
iš jo talentuotos veiklos ‘ 
mūsų sielose buvo labaii 
gerbiamas nuo daug metų, i 

Pereituose metuose mūs 1I 
grintelę aplankė jo brangūs’ 
kuriniai, artistiškai atpieš- • 
ti ant audeklo. Tai buvo ■ 
Karoliaus Markso atvaiz- s 
das. O antras, vaizduojantis j 
brėkštantį pavasarį— 3 me-! 
džiai sprogstanti pavasarį ! 
ir žydinti, po jais krūmok- i 
šliai įvairių gelių. Tai bu- • 
vo neįkainuojamai brangi i 
auka papuošt mūsų baku- ' 
žės kambarėlį!

Bet siųsdamas tą brangią 
auką Jonas savo laiške per-' 
spėja, kad mes nemanytu- ■ 
me apie jokį atsilyginimą ; 
už taip brangią dovaną!

Visgi man stovėjo minty
se, kad man pačiam slen-
kant prie saulėleidžio, tai 
brangiai dovanai parūpinti 
tinkamą vietą, kad jos kas 
nesunaikintų!

Tad laukiau valandos, 
kada vandališki barbarai 
bus iššluoti iš mūsų seno
sios tėvynės Lietuvos, kad 
tuos brangius kurinius per
duoti į Vilniaus muziejų. 
Bet baigiantis seniems me
tams atsilankė pas mumis 
Komunistų Partijos organi
zatorius ir man parodžius 
tuos brangius vaizdus, ypa
tingai Karoliaus Markso at- 

i vaizdą, jis nurodė kad jis 
'yra labai tinkamas laikyti 
Wilkes Barre ir Scran tono 
apylinkės komunistų kny
gyne. Todėl aš tą brange
nybę, K. Marksą, su mielu 
noru atidaviau, — lai di
džiuojasi Komunizmo Tėvu

Už kriminalystes turės atmokėt....
Mes pastangas dėsim šiai pergalei naujai, — 
Neteks užpuolikui spėka mūs akėt.

Visi mes į talką eiti prisirengę, 
Visiem—kam tik nacių našta užkrauta; 
Tikrosios pagalbos norus atidengę, 
Kovosim, kol jėga jų taps išrauta.

Kiekvienas, kas gali, į darbą sustokim, 
Ir skleiskime žodį didingą tiesos, 
Prieš smaką fašizmo ryžtingai kovokim, —
Skradžiose pasauliui suteikim šviesos.

Ištieskime tvirtą pagelbos mūs ranką 
Tiems, kurie naikina banditų kerus, — 
Dėl tų, kurie moka nutaikyt patranką, 
Taškydami žvėris ir jųjų perus.

Taip pastangas dėsim priešus nugalėti 
Ir reikmenis teiksim dėl mūsų šalies. 
Vien darbu gyvu mes ją galim mylėti, 
O gaujos draskūnų čionai jos nelies!

Ir čia pat ant vietos spėkas savo dėkim, 
Kad pastangas mūs prezidento paremt; 
Nuolat prieš penktą koloną budėkim, — 
Kad nacių-fašistų galybę sutrempt.

Dagilis.

Elizabeth ir Hillside, N. J.
Gruodžio 21 diena 

vakare, pas drg. Anna Jan
kauskienę susirinko keletas 
draugų ir draugių pagęrbti 
Kastantiną Majauską su jo 
gimtadieniu. Palinkėta jam

kūčių (tuviams raudonarmiečiams.

daug laimių, nes tai vienas iš 
mūsų veikliausių draugų ir lai
ke linkėjimų V. Sutkicnė, iš 
San Francisco viešnia, pasiūlė, 
kad būtų parinkta aukų lie-

Prie pabaigos, mes, J. ir 
M. Ramanauskai, išreiškia
me kuogiliausią užuojautą 
d. Viktorijai Bullis, velionio 
moteriai, dukterei ir žentui 
šio taip didelio liūdesio mo
mentu, netekusiems taip 
mylimo asmens savo šei
moj ! Velinam turėti stiprią 
kantrybę tuos sielos skaus
mus pergyventi, prisime
nant tai, kad gamtos skir
tas likimas nėra permaino-1 
mas, nė pataisomas. •

Su gilia užuojauta velio
nio J. Bullio šeimai.

Juozas ir Marė 
Ramanauskai.

Aukavo sekamai:
K. Majauskas $2.
Po $1: V. Sutkicnė, Anna 

Jankauskienė, H. ir G. Kudir
kai, A. Stripeika.

Gi sekamą dieną turėjome 
gerus pietus Elizabethe pas 
draugus P. ir V. Masionius, 
nes tai buvo Prano Masionio 
gimtadienis, čia irgi buvo gra
žių palinkėjimų ir parinkta 
tam pačiam reikalui aukų. Au
kavo sekamai:

Po $2: P. V. Masionai, J. 
ir A. Simonavičiai.

Po $1: G. ir 11. Kudirkai, 
P. Plungis.

Po 50- centų: Anna Phil- 
lepse, A. Stripeika, A. Pikni
kas ir Mrs. J. Plungis.

Naujų Metų dienoj buvo 
pietūs pas drg. Simonaičius, 
Lindene, kur svečiai buvo tin
kamai pavaišinti. Taigi šiose 
sueigose surinkta $14 paramai 
lietuvių raudonarmiečių ir gau
ta trys nauji dienraščiui Lais- 

| vei skaitytojai. Visiems ačiū.
Antanas Stripeika.Ir, rodos, peyąnksti atėmė jo ainiai. Minersville, Pa.
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Gimdymų Nelaimės ir Rhesus Aliejus ir Gazolinas iš Smėlio i

Kraujas 85 žmonių iš žmonos krauju. Bet jos vy- 
kiekvieno šimto turi vadi- ro tokio kraujo perleidimas 
namąjį Rhesus dėsnį, labai žmonai sudaro juo didesnį 
mažą dalelytę, o 15 iš šim-'pavojų kaip jai, taip ir 
to neturi to dėsnio; ir jeigu gimdomam kūdikiui, 
vedusių poroje pas vieną Jeigu nebūtų jai įleista 
yra Rhesus dėsnio, o pas vyro kraujo, turinčio savy- 
antrą nėra, tai begimdant je Rhesus dėsnį, tai gal kū- 
kūdikius įvyksta 
sunkenybių, net ir mirčių.

Jungtinėse Valstijose tų geltlige. i
trylikoje porų iš kiekvieno; Bet kai motinai, neturiu-: 
šimto moterys neturi savo čiai Rhesus dėsnio, įleistai 
kraujuje to dėsnio, o vyrai kraujo su tuom dėsniu, tai 
turi; jų kūdikiai todėl daž
nai negyvi gema; kartais 
gi ir gimdytoja miršta.

Kada kūdikio gemalui 
yra perėjęs Rhesus dėsnys 
iš tėvo, o pas pačią motiną beveik neišvengiamos, 
nėra to dėsnio, tai joskrau- nebuvo žinoma tikroji jų! 
jo maišymasis su kūdikio 'priežastis, — kad pas vieną : Taigi asmenys, 
krauju yščiuje, gręsia pa- poroje yra Rhesus dėsnio, i ruošiasi susituokti 
vojum ir jai ir jam. Gim-io pas kitą visai nėra šio dė-1 vais-motinomis tapti, turė- 
dymas tokiame atsitikime j snio. Itų kreiptis į ligonines bei
labai sunkus ir motina taip j Kaip nelaimingai tas j tinkamus gydytojus, 1 
silpna, kad jai ]_ 
būdavo įleidžiama 
kraujo, dažniausiai jos vy-j tarai R. R. Race ir G. L.įgali susilaukti didelių šei- 
ro kraujo, jeigu tik jo Taylor išaiškino mokslinia-j myninių nusiminimų arba 
kraujas abelnai sutinka su i me Anglijos žurn. Nature. | nelaimių. N. M.

■ Taipraiterio Rašto 
Pagreitinimas

Jeigu motina, kurios 
kraujyje nėra Rhesus dės
nio, išlieka gyva begimdant 
kūdikį po pirmo jai kraujo 
įleidimo iš vyro, pas kurį 
yra to dėsnio, tai jinai 
miršta, kuomet jai begim
dant antrą kūdikį vėl įlei- 

didelių dikis gyvas gimtų, nors jisjdžiama kraujo su Rhesus 
paskui savo gyvenime sirg-j dėsniu.

Daugelyje atsitikimų, kur 
įvyro kraujyje yra Rhesus 

'I dėsnio, o moteries kraujy
je nėra, tai pora būna be-

Raidės rašomosiose ma
šinėlėse Amerikoj ir Euro
poj taip sudėtos, jog dau
giausiai turi dirbti kairio
ji, ne tokia vikri ranka, o 
geresniajai dešinei rankai 
tenka kur kas mažiau dar
bo. Taip buvo per tuzinus 
metų, taip abelnai tebėra 
ir dabar, tik su viena nau
ja išimčia.

Niekam iki paskutinio 
laiko neatėjo galvon per
tvarkyti rašomosios 
nėlės raides, 
besniajai 
darbo.

Minimą 
ateiviškos 
tis vardu 
kydamas 
dės taip, 
giausiai dirbtų. Jo pertvar
kymą patikrino Amerikos 

kad: laivyno departmento eks- 
paprastai skirtumas atsiliepia moti-1 ištirtų jų kraują dėlei mi--pertai; jie surado, jog tai 

kitoj nai ir kūdikiui, tatai dak-lnimo dėsnio, nes kitaip jie geras dalykas, ir taipraite-

kūdikis veikiausiai gims!
negvvas, o kartu gal mirsi . .. . .
ir motina. I M?kslimai pažangus gy-

Tokios gimdymo nelaimėsi
iki paskutiniu laiku buvo; . -nes Pas M yra Rhesus

- I o pas ką nėra.

■ romi s priemonėmis patirt, 
dėsnio,

kurie 
ir tė-

MAISTAS PRASTAI PREZERVUOTAS PAVOJINGAS
Neseniai New Yorko val

stijoj

mas. 
nuo 
(egg

mi re du žmonės nuo 
vadinamos botulis- 

Juodu gavo tą ligą 
suvalgymo damijono 
plant), kuris nebuvo

liga pereina į nervų siste
mą. Ligonis pradeda matyt 
dubeltavus daiktus, sunku 
nuryti bet kokį maistą ir 
kalbėti. Karščio, paprastai, 
nebūna. Bet, nepaisant to,

tinkamai sukianuotas. Na- kad ligonis negali kalbėti, 
muose kianuoti vaisiai, mė- jo mintis būna sveika ir 
sa, žuvis, daržovės gali tu-j 
rėti šios ligos perų, jeigu 
jie, kianuojant, nebūna už
mušami. /

Jeigu jūs abejojate apie, 
gerumą bile kokio namuose 
sukianuoto maisto, tai pa
virinkit jį 15 minutų pirmi 
negu 
Penkiolika minutų paviri-i 
nūs maistą, bus užmušti vi-į 
l_ „___________________________________ o. v_____________ • - i .

rimo laiką rokuok ne n/ąojVį8 tiek vemia _ 
uždėjimo puodojant ugnies,. kartų butų 
bet nuo .pradėjimo virt-:plaukę, 
kunkuliuot. Maistą pamai-Į . Didelis nuošimtis 
šyk, kad kiekviena jo dale- vinančių skraidyti 
lė gerai pavirtu. va^s taipgi turėjo

Q . . J. . . įpjauti.” Bet neseniai

aiški iki pat beveik mirties. 
Negalėdamas kalbėti, jis 
tačiau raštu gali išreikšti 
savo norus ir mintis.

Mirtis, paprastai, seka 
po 3 iki 6 dienų ligos, nuo 
sugedimo kvėpavimo apa
rato. V. R.

Vaistas nuo “Ožių Pjovimo”
Plaukiant laivu per jūrai nugarėn priešų ir ypač bū- 

vidutiniame ore, beveik pu- ti apsukriems, 
sei žmonių pasidaro bloga 

Į ant širdies ir jie turi “ožius 
jūs paragausi! jį. pjauti.” Dažniau

maši- 
duodant ga- 

rankai daugiau

išimtį padarė 
kilmės amerikie- 
Dvorak, pertvar- 
taipraiterio rai- 
kad dešinė dau-

rių raidės šio departmento 
raštinėse tapo sukeistos pa
gal Dvorako nurodymus.

Taigi dabar laivyno de- 
i partmento raštininkai per
taisytomis mašinėlėmis len
gvai per minutę nurašo 149 
žodžius, arba vidutinį rašo
mosios popieros puslapį 
dvi minutes. Bet jeigu 
sistengia, tai davaro 
180 žodžių per minutę, 
ba iki 36 puslapių per 
landą.

O pasaulinis greičio 
kordas, naudojant mašinė
lę su senuoju raidžių sudė
jimu, yra tiktai 149 žodžiai 
per minutę, arba 29 ir pusė 
puslapio per valandą.

Iki šiol mes žinojome, jog 
mineralinis aliejus (petro
leum), iš kurio išdirbama 
gazolinas, benzinas, kerosi- 
nas, etc., ateina pas mus iš 
žemės gelmių per išgręžtus 
šulinius. Bet labai mažai 
atėjo kam nors į galvą, kad 
toks pat aliejus galima iš
spausti iš smėlio. Žinoma, 
smėlio turi būt tam tikros 
rūšies, riebus, smaluotas. 
Tokio smėlio pasitaiko tū
lose žemės vietose, kaip ir 
bile kokios kitokios mine
ralinės ar metalinės me
džiagos.

Viena iš tokių žemės vie
tų randasi šiaurinėje Kana
doj, apie trys šimtai mylių 
į šiaurius nuo miesto Ed
monton (Albertos prov.), 
vadinama Athabaskos sma
luoto smėlio sritis. Ten ran
dasi kaimelis McMurray, 
kur Jungtinių Valstijų vy
riausybė bendrai su Kana
dos valdžia išleido 20,000,- 
000 dolerių pabūdavo j imui 
dirbtuves, su gerai įrengta 
laboratorija, j ieškojimui

aliejų. Tas būdas pasirodė 
nepraktiškas, nes katilai 
greičiau sudega, o vis dar 
nebūna gana karščio, kad 
visą aliejų ištarpint. Pas
kui buvo bandoma sudaryt 
smėlines “plytas” ir leist 
per jas karštą orą, bet ir 
tas procesas nebuvo pasek-

naujų ir pasekmingesnių 
būdų ištraukimui aliejaus 
iš smaluoto smėlio. Meto- 
dos atskyrimui aliejaus iš 
smėlio yra visai skirtingos 
nuo aliejaus traukiamo iš 
požeminių šaltinių. Gal 
būt aliejus po žemėmis 
taipgi nėra susikuopęs į
“ežerus”; gal būt jis taip įmingąs.
pat randasi smaluotame! Šiuo laiku vartojamas 
smėlyje. Bet žemės ir ak- “nusėmįmo procesas,” sako- 
mens sluoksnių sunkumas ma, esąs sėkmingiausias, 
sudaro pakankamai svorio, kadangi nuo 15 iki 17 nuo- 
kad išspausti aliejų iš smė-■ šimčių aliejaus ištraukia- .
lio, kuris pats tryška arba ma iš smėlio. Smėlis suver-
T— T ‘ V • « v j •čiama į karštą vandenį, o 

paskui dar būna garas pa- 
I leistas per ploną smėlio 

kad atliuosuot

per 
pa
iki
ar-
va-

re-

“Rožavos piliukės” dabar 
daugmeniškai gaminamos, 

. iau“ibet skiriamos tiktai kari- 
* i . . * i • ' i nėms Talkininkų jėgoms.

------------ ------------------- ^Įpranta, ir Jau n.eieikl.al Civiliai jūrų keleiviai tik
si jame nuodingi perai. Vi-įJ1.61718. yemtl. Bet kai. kurie: j<aro tega]gs gauti ju

..................... ■■■’ ------- nežiūrint,;pirkti. ' N. M'. 
laivais i

besila-jn’l c i- t • Pilnas daines lėmimas

Gamtiniai Sovietų Są
jungos Turtai ir 
Amerikos Gamyba

lėktu-
“ožius

__________ Kana-
Susirgimas šia liga įvyk-. c]os ]aiyyno gydytojai sura- olalo o OCIUOJU

sta uz poros ar keturių va-j do vaistą, kuris žymia da- c]įeną, bet jis nebus mato- 
landų po pavalgymui nuo- pm nugali vėmimo ligą ant

Pilnas saules užtemimas 
šiais metais įvyks sausio 25

dingo maisto, bet kartais li
ga nepasireiškia iki 12-36 
valandų po pavalgymui. 
Apimtas ligos žmogus jau
čiasi pavargęs, galva skau
sta ir svaigsta, viduriai su
kietėja. Kiti ligoniai jaučia 
skausmą viduriuose, prik- 
lumą ir norą vemti. Vėliau1

Blizgantis Plienas

jūros bei ore.
Tas vaistas vadinamas 

“rožavomis piliukėmis” ir 
kol kas viešai neskelbiama, 
iš ko jis pagamintas. Tatai 
laikoma karine Talkininkų 
slaptybe, kad šiuom vaistu 
negalėtų vokiečiai ar japo
nai pasinaudoti.

Nurijus kiek tų piliukių, 
jau nevemia ore ar ant jū
ros 75 iš šimto tų, kurie

Išradėjas Dr. Charles L. vemdavo. Bet piliukės ir 
Faust (chemikas) po ka-: vemiantiems padeda grei- 
rui žada mums duoti nerū- čiau persirgti.
dyjantį, blizgantį kaip veid
rodis, pigų plieną.

Dabartinis būdas nušvei- 
timui nerūdyjančio plieno 
yra įkirus, ilgas šlipavoji- 
mo būdas, kas iškelia daik
to kainą. Dr. Faust išradi
mas panaikina tą įkirų šli- 
pavojimą. Daiktai, paskirti 
nušlipavimui, būna sudeda
mi į tam tikrą stiprios rūk- 
šties skiedinį, per kurį bū
na perleista elektros srovė. 
Į kelias minutas nuo plieno 
paviršiaus nusiplauna visi 
nešvarumai ir metalas pa
silieka blizgantis, kaip veid-

<4 rodis.

Šis vaistas yra laikomas 
: svarbiu kariniu atradimu. 
Juk darant įsiveržimą j 
priešų žemę, tenka ūmai 
laivais permesti tūkstan
čius kareivių. Jie visi turi 
būti priruošti įnirtusiai ko
vai tuojaus. O jeigu apie 
pusė jų, išlipus krantan, 
vemtų arba pusiau apsvai
gę būtų nuo jūrinės ligos, 
tai daugelis jų turėtų 
bergždžiai žūti. “Rožavos 
pili ūkės’’ gi apsaugo didelę 
daugumą jų nuo tos ligos.

Gal dar svarbesnis yra 
tas vaistas parašiutistams, 
kuriem reikia nusileisti už-

mas pas mus, Jungtinėse 
Valstijose. Tą dieną mėnu
lio šešėlis pasieks mūsų 
žemę Pacifiko vandenyne 
netoli ekvatoriaus, tiesiai į 
pietus nuo žemutinės Kali
fornijos 9:45 lyte (saulei 
tekant), šešėlis eis per Pie
tinę Ameriką, pradedant 
nuo miestelio Chiclayo (Pe
ru resp.). Paskui jis pereis 
skersai Braziliją ir pasieks 
Atlantiko pakraštį ties 
miesteliu Fortaleza. Toliau, 
šešėlis, eidamas per Atlan- 
tiką, pralenks visus laivus 
ir orlaivius, kokie tik pasi
taikys pakeliui ir pasieks 
Afrikos krantus ties mies
teliu Freetown, Liberijoj, 
šešėlis eis toliau į Afrikos 
sausžemio gilumą, išnyks- 
tant saulei leidžiantis Tam- 
gak kalnuose (Francūzų 
Vakarinėj Afrikoj). Bus 
tada 2:04 p. p. (E.W.T.). 
Tokiu būdu apie į 4 vai. ir 
20 minutų šešėlio juosta 
apie 100 mylių pločio nuke
liaus keletą tūkstančių my
lių. lilgiausias pilno užtemi
mo laikotarpis bus viduri
nėj Brazilijoj, kuris tęsis 4 
minutas ir 9 sekundas.

Amerikietis Wm. H. 
Chamberlin savo knygoje 
Russian Enigma paduoda, 
kad Sovietų Sąjungos že
mėje yra 55 procentai viso 
pasaulio žibalo (aliejaus), 
21 proc. pasaulio geležies, 
vienas trečdalis visų miškų, 
28 procentai visos galimos 
pasaulyj vandens jėgos ir 
pagaminama daugiau auk
so, negu bet kuriame kita
me krašte, apart Pietų Af
rikos.

Sov. Sąjunga turi milži
niškus anglies klodus įvai
riose srityse. Jos nikelio 
kasyklos yra antros turtin
giausios pasaulyje, tiktai 
po Kanados. Sovietų žemė
je taip pat yra gausybė 
mangano, asbesto, cinko, 
švino, vario ir bauksito 
(aliumino medžiagos).

“Su įvairiais savo pramo
nės ir lauko ūkio produk
tais Sovietų Sąjunga eko
nominiai yra savistoviau
sias po Jungtinių Valstijų 
kraštas ištisame pasauly
je,” sako tas amerikietis 
rašytojas.

Sovietų Enciklopedijos 
priedas vardu Pasaulio 
Kraštai patiekia sekamų ži
nių apie sunkiąją Jungti
nių Valstijų pramonę iki 
1940 m.:

Jungtinėse Valstijose per 
metus buvo pagaminama 
75 procentai viso pasauly
je žibalo, 45 procentai an
glies, apie 50 proc. geležies,

būna traukiamas siurbtu- 
vais per išgręžtus žemėje 
šulinius.

Athabaskos smaluotą sluoksnį, 
smėlį paėmus į saują gali- aliejų, o paskui aliejus bu
rna išspaust aliejų. Taip į nusemiamas nuo van- 
spaudžiant, tačiau, vistiek, ■ dens paviršiaus.^ 
didžiuma aliejaus pasilie-i Šiuo laiku_ iš 400 tonų 
ka smėlyje. Kol kas dar nė--smaluoto smėlio kasdien iš- 
ra surasta būdo, kad gali- traukiama po 300 bačkų 
ma būtų išspausti iš smėlio aliejaus. Kaštai ištraukimo 
visą aliejų. tokiu būdu aliejaus atsiei-

Įrengtoje dirbtuvėje bu-ina P° 75c ant bačkos. Tuo 
vo bandoma smėlį kaitint. tarpu iš šulinių, traukia- 
katiluose, kad ištarpint* nias aliejus atsieina po 83c 

------------------------------------- už bačką.
Aliejus ištrauktas iš smė- 

, lio vėliau būna apvalomas 
nuo druskos likučių, o pas- 

arti keturiu tūkstančiu do-|ka\ distiliuojamas Ji pei- 
I dirbamas į dviejų rusių ga-

VAIKO AUGINIMO IŠLAIDOS
Metropolitan Life gyvy

bės apdraudos kompanija, 
didžiausia Amerikoje, ap
skaičiavo, kiek amerikiečių 
šeimai, gaunančiai $2,500 
pajamų per metus, viduti
niai lėšuoja išaugint kūdi
kis nuo gimimo iki 18 metų 
pabaigos. Skaitmenys pa
remti kainomis buvusiomis 
1935-1936 metais. <

Pats gimdymas lėšuoja 
$300, maistas $2,271.80; 
drabužiai, avalai ir butas 
$3,357.33; gydymas ir dan
tų taisymas $296.84; vaiko 
gyvybės apdrauda, laikraš
čiai, žurnalai ir įvairūs as
meniniai mažmožiai $327; 
kelionės (dažnai automobi
liu) ir pasilinksminimai 
$1,126.80.

Tokiu būdu susidaro $7,- 
761.87 išlaidų kūdikiui nuo 
gimimo dienos iki 18 metų 
sukakties.

Metropolitan kompanija, 
beje, vaiko lėšas pastogei, 
važinėjimams 
sminimams 
penktadaliu 
mos lėšų.

Dauguma
rikiečių uždirba 
mažiau 
$2,500.

Skaitant jų metinį už
darbį tik pusė šios sumos, 
taigi ir kūdikio auginimą 
pusiau pigiau, vis tiek sū
nus ar duktė iki 18 metų 
amžiaus baigimo lėšuoja 
gana brangiai darbininkam 
tėvam — apie $3,880, arba

ir pasilink- 
skaito vienu 
tokių pat šei-

lietuvių ame- 
kur kas 

per metus, negu

ir

ga- 
rei- 
dar

.1
4
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virš 35 proc. vario, 20 proc. 
cinko, 50 proc. plieno 
apie 50 proc. aliumino.

Bet įvairių metalų 
myba Amerikoje karo 
kalams nuo 1940 m. 
labai padidėjo.

Žymėtina, jog tas sovie
tinis leidinys kreipia dėme
sį į pagaminamus Ameri
koje sunkiosios pramonės 
produktus, o amerikietis 
rašytojas Chamberlin ypač 
nurodo gamtinius Sovieti- 
jos turtus. Bet aišku, jog 
karo metu ir Sovietų Są
jungoje metalų 
gamyba taipgi 
kilo aukštyn.

ir žibalo
didžiai pa-

lerių.
O asmeninis motinų-tėvų 

rūpestis, vargas ir pasi
šventimas yra jokiais pini
gais neįkainuojamas.

Geri vaikai, kurie tatai 
atsimena. J. C. K.

soliną. Prastesnėj! rūšis 
skiriama kaipo kuras diesel 
inžinams. Likusioji dalis, 
asfaltas, būna vartojama 
keliams lyginti.

Šiaur-vakarinėje dalyje 
Kanados yra gana daug' 

i jau žinomų vietų, kur ran- 
idasi aliejaus, o nežinomų 
I gal būt yra dar daugiau, 
! nes įvairiose vietose farme- 
I riai bekasdaini vandens šu- 

-------------------------- suranda anglių 
medžiagom pagamint, iš ku- sluogsnius, o aliejus ir an- 

naujoviškas.giis yra artimi broliai.
Daugelyje vietų Saskat-

DAUGYBĖ CHEMIKALŲ 
KARINIUOSE PABŪ

KLUOSE.
Reikia daugiau kaip 1,- 

000 skirtingų chemikalų! linius

rių statoma ] 
karo didlaivis. Tanko pas
tatymui naudojamos me-.chewan prov. patys farme-
džiagos padirbtos iš dau-iriai prisikasa anglių savo 
giau, kaip 800 įvairių che-; naminiams reikalams. An- 
mikalų: Kariniam lėktuvui : gjiu sluogsniai kai kur iš- 
pastatyti reikia medžiagų, j eįna beveik į žemės pavir- 
pagamintų iš 300 skirtin- šių. 
gų chemikalų. I . Svarbu pažymėt tai, kad 

: tas anglių-aliejaus ruožas 
j tęsiasi šiauriniais žemės 
kraštais.. Sibire taipgi eina 

| platus mokslinis tyrinėji- 
Vakarinio New Yorko mas ir jieškojimas aliejaus 

kiaušinių dėjimo konteste I sričių šiauriniuose kraštuo- 
Rhode Island Rudoji višta se. Reikia tikėtis, jog Ka- 
sumušė visus rekordus, pa-,nada ir Sibiras netolimoj 
dėjusi 351 kiaušinį į 357 ateity bus didžiausi alie- 
dienas. Jos visi kiaušiniai i jaus išdirbystės kraštai vi- 
svėrė 48 sv. įsame pasaulyje.

Spėjama, kad anglis ir 
aliejus Athabaskos ir Sibi
ro srityse susiformavo be
veik tuo pat laiku. Patvir
tinimų tam randama lieka
nose milžiniškų gyvūnų — 

Pirmasis smuikos virtuo-! mastadonų* ir brontosau- 
rų,** kurių grobiai randa
mi vakarinėje Kanadoje, 
kur tik pasitaiko aliejaus- 
anglių sluogsniai.

Nėra tikrai žinoma, kaip 
susidarė aliejus. Bet tikrai 

[yra žinoma, kad jis paeina 
iš supuvusių augalijos da
lykų. Dr. Bergius pagami
no gerą aliejų iš paprastos 
žolės ir iš keleto skirtingų 
rūšių medžio, kaitindamas 
tą medžiagą plieninėje 
“bomboje,” išvystant joje 
milžinišką spaudimą.

Galimas daiktas, kad me
dis ir anglis prie neperdi- 
delio spaudimo sudaro kie
tąją anglį, jeigu nebūna 
tuo pat laiku didelio karš
čio; bet, veikiausia, ta. pati 

(Tąsa 5-tame pus.)

AR ŽINAI, KAD?-

Šiais metais civiliniams 
reikalams skiriama 22 sva
rai muilo kiekvienam as
meniui.

zas, sakoma, buvęs Nicolo 
Paganini, gyvenęs 1784- 
1840 m.

Jungtinių Valstijų far 
meriai 1941 metais suvar 
tojo 9,000,000 tonų komerci 
niu trasu. C 4^ C

Karo srityse 
vartoja du-trečdali u 
maisto iš kianų.

kareiviai 
savo

■3
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jog

ze-

šių 
bus

Vokietijoj virš 40% 
metų bulvių derliaus 
sunaudota gaminimui alko
holio. .

Apskaitliuota yra, 
apie milijonas z sliekų 
gyventi viename akre 
mės.



Ketvirtas Puslapis h

Organizacijų ir Pavienių Asmenų Sveikini 
mai Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui

(Tąsa) Per V. Sutkienę nuo Los
LDS. 40-toji kuopa iš I lietuvių: LLD 145 

Pittsburgh, Pa., sveikina JR- A ‘ P 

važiavimą ir prideda nors 
nedidelę jam auką — $5. 
Mes linkime Suvažiavimo i 
delegatams sėkmingai at-; £‘^te rištf sv.u.biu
likti pasibrėžtus darbus,! v
kad jie būtu vieningi, kad P^blemų, kaip tai, greites- 
po šito Suvažiavimo karas, flam ka.ro baIS™" 
F u • 4. • • . karo musų teveliu salies,* * d* O i' 11 i^ai° j Lietuvos, atstatymui. Taip

į pat, gerbiamieji, neužmirš- 4°-tas kįn rast. ž dį Wa.
M. Paulauskas, j ghingono valdžiai> ne.

t ta o nn X. •• i --‘leistų hitleriniams elemen-
o tams eikvoti Lietuvos žmo-
Spnngfield, I ., n^a c 'nių sudėtų pinigų hitlerinei 
mas pasiųsti savo ^e ega propagandai. Lai gyvuoja 
i Dem. Liet. Suvažiavimą, ^Xatija j Lai ^na įis 
tarė pasiųsti jam svei i suvažiavimas kuo pasek- 
riai pasitiki, kad Suvažia- g 
vimas atneš daug gero A- 
merikos lietuviams ir musų 
broliams ir seserims Lietu- de imui_
voje.

LDS 29 kp. sekrt.
S. Kastom,

Dambrauskas ir M. Skau
dis.

Adolf Dambrauskas.

Demokratinių Lietuvių 
’ Suvažiavimui

Brangūs Draugai! Jus

Montello, Mass.
Sveikina Dem. Liet. Suva

žiavimą Moterų Apšvietos 
Kliubas su $5, Pranas Če- 
reška su $5; po $1: Beatriče 
Navickas, Bernice Ame- 
rose, John Gutauskas ir 
Pauline Sinkevičienė. Viso 
$14.00.

K. čereškienė.

New Haven, Conn.
Demokratinių Lietuv. Su

važiavimą sveikina ir jam 
aukoja po $1 sekami asme
nys: A. Miliauskienė, E. 
Kuncienė, A. šaliūnienė, B. 
Medley, J. Didjun, B. Vikš- 
rienė, J. Petkus, J. Tumosa, 

i V. Beckas, A. Makulis, A.

“Š IdenE^ Lai būna šis 
' suvažiavimas kuo pasek- 
mingiausias!

LDS. 59 kuopos sekrt. (
Geo. Urbonas. | Mason, J. šukaitis, S. Alek- 

I>, s. — Čia įdedu $2.001 šiene, J. Aleksa ir LDS. 16 
! kp. Viso $15.

J. Didjun.
Girardville, Pa. i .

: Demokratinių Lietuvių
. i LDS 152 kuopa savo su-' Suvnžiavimui

Dem. Lietuvių Suvažiavi- sirinkime 1943 m. gruodžio i LLJJ 7-to Apskr. metinė 
mą sveikina LDS 168 kuo- 7 d. be kitų klausimų svar- konferencija, įvykusi 14 d. 
paV, iš Harrison-Kearny, N.^tė ir Deni. Lietuvių Suva- lapkričio, 1943, So. Bostone, 

i žiavimo reikalus. Visi na- Mass., sveikina Demokrati-
■ riai jam pritarė. Bet reikia njų Lietuvių Suvažiavimą
■ rinkfi tačiau jo Į su $10.00 auka ir linki jam
! nėra, kuopos iždas tuščias, i geriausių pasekmių!

a T., ALDLD 7-to Apskr. sekr. 
D. Lukienė.

i Demokratinių Lietuvių

>

5.00

ir K.

Šerys, i 
iš Gi-

Montello, Mass.
Montello Liuosybės Cho

ras sveikina Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimų su $5.

Mrs. J. Patrick, ižd.

J. SU $5.
ALDLD 136 kuopa, iš! r

Harrison - Kearny, N. J. su rinkti delegatą,

A. Urbonienė ir J. Šerys; i 
po 50c.: J. Mardosa, K. Pa
tašius, Z. Zaranka 
Dryža.

Draugiškai,

GYVENIMAS IR DARBAI
PARAŠĖ DR. A. PETRIKĄ

Kaina 15c• • 82 Puslapių 
fr~

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

jo gyvenimu ir atliktais darbais.

Sietyno Choras, iš Ne- čia kaip tik vietoj d. A. Ta- Į 
warko, N. J., d-ro J. J. Ka- i mošaitis atsistoja ir sako: i 
škiaučiaus vardu, sveikina-Draugai, jeigu jūs sutiksi- 
Suvažiavimą su $5. auka. te, aš važiuosiu atstovauti

F. Shimkiene. mūsų kuopą, pasidengda- 
--------  ' mas savo lėšas iš savo kiše-1 

NUO KALIFORNIJOS : niaus.” Žinoma, visi drau- !
LIETUVIŲ ’ gai su tuo sutiko ir patys

Iš San Francisco, Cal., ant vietos sumetė $7.00. Au- 
siunčia sveikinimus Demo- kojo sekamai: P. Križinau- 
kratinių Lietuvių Suvažia- Iskas $2; po $1: P. Urbonas, 
vimui sekami:

LDS. 58 kuopa su $5.
LLD. 153 kuopa su $5.
Pavieniai asmenys: J. 

Kazlauskas $2.50, V. Bur
da $2; po $1.50: A. Shultz, 
J. Baker, A. Demikis; po LDLD 124 kuopa, 
$1: J. Cruzi, M. Baltulio- irardville, Pa., sveikina De- 
niūtė, T. King, J. Koblin, * mokratinių Lietuvių Suva- 
B. Sutkienė, L. B. Viso $25. žiavimą su $5, kurios po $1

Nuo San Francisco ir suaukojo sekami asmenys: 
Oaklando Liet. Mezgėjų J. Mordosa, J. Kamaraus- 
Kliubo $10. ! kas,

Montello, Mass.
Aukos Amerikos Lietuv. 

Demokr. Suvažiavimui:
S.K.B.A. auka $10.00
LDS. 67 kp. 5.00
L. T. Namo Draug. 5.00
Nuo lietuvių masinio mi

tingo Dec. 5 d.
J. Vaitiekūno auka 1.00
Viso $26.00.

George Shimaitis.

N no, demokratinių Worces- 
ter, Mass., lietuvių: 

Sveikiname Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą 
ir jo tęsimui siunčiame 
$71.00 aukų.

Demokratiniai Lietuviai.

VILNIES

KALENDORIUS
1944 Metam

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)

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

Hamilton, Canada.
Kanadiečiai lietuviai iš4 

Hamiltono taipgi nutarė 
pasveikinti . Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimą. Se
kami asmenys sudėjo suva
žiavimui aukų: P. Vaivila, 
K. Penpalas, K. Žurauskas 
—po $2; po $1: A. Petronis, 
J. Sakalas, J. Šienauskas, 
N. Ivanauskienė, V. Dovi- 
dėnas, B. Vaička, Pr. Bal
nys, K. Prunskis, A. Dovei
ka, J. Budra, K. Prantkė, 
P. Povilonis, St. Survila; 
J. Astyla 50c. Viso $19.50.
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Pittsburgh, Pa.

Paveikslas traukas Italijoje. Tai amerikiečiai Penkto
sios Armijos kovūnai. Vienas ju draugas smarkiai su
žeistas. Kiti ruošiasi suteikti jam kraujo plazmos, kad 
išgelbėjus gyvybę.

Ir didžiausioj dirbtuvėj, Sin
ger Co., darbininkai susiorga
nizavo j CIO uniją. Smagu, 
kad darbo žmonės eina prie 
susipratimo.

Kaziimeras Saimanas, buvęs 
elizabethietis, dabar apie me
tai laiko kaip gyvenąs Man- 
villėj, sunkiai serga. Jis nese
niai grižo iš ligoninės ir yra 
namie, 17 Washington Ave., 
Manville. Būtų labai gerai, 
kam pavėlina laikas, kad jį 
aplankytų. Vėlinu jam kuo 
greičiausiai pasveikti.

_■ -'•-■■'■'■'iin|

Elizabeth, N. J

So. Boston, Mass. Waterbury, Conn
žiavimo delegatų ir j Tarybą 

Išrinktų Narių Atydai
Būtent: J. Grybo, P. A. Ja- 

tulio, prof. B. F. Kubiliaus, A. 
Kupsčio, J. Karsono, G. Liko, 
M. Sukackienės, G. Šimaičio, 
S. Penkausko ir V. Vilkausko.

Po Demokratinių Lietuvių 
Tarybos paskelbto atsišauki
mo neatidėliojant pradeda ko
lonijose organizuoti Lietuvai 
pagalbos teikimo komitetus. 
Bostono darbuotojų pasitari
me nuspręsta sušaukti plates
nį visų Mass. Tarybos narių, 
delegatų ir veikėjų pasitarimą 
subendrinimui visose Mass, 
kolonijose vieningos veiklos.

Pasitarimas įvyks sausio 23 
dieną, 2 vai. po pietų, 376 
Broadway, So. Boston, Mass.

Visi nariai privalėtų pasi
stengti būtinai dalyvauti šia-! 
me pasitarime, gi delegatai ir' . 
veikėjai prašomi dalyvauti pa-l K 
gal išgalę.

Atminkime, draugai, kad 
Lietuvos išlaisvinimo valanda 
jau arti ir pagalbos teikimo 
aparatai turi būti gatavi ir 
prisirengę imtis to labdaringo, 
patrijotinio darbo neatidėlio
jant !

Mums, demokratiniams lie
tuviams tie keliai yra atviri 
dabar ir greit atsidarys visu 
savo platumu, tai dabar prieš 
mus stovi didelis ir atsakomin- 
gas darbas.

Šį kvietimą skelbiu pagal 
įgaliojimą Bostono delegatų ir 
tarybos narių pasitarimo nuo
sprendį.

Įdęmi ir jau pagarsėjusi fil
mą, “The North Star” bus ro
doma State Teatre, pradedant 
sausio 19, ir tęsis tris dienas. 
Kiekvienas turėtų šį judį pa
matyti. Kadangi ketvirta ka
rinė paskola prasideda sausio 
18, tai Russian War Relief Ko
miteto narės pardavinės bonus 
State Teatro prieangyje. Ne
reikia filmą matyti, kad boną Į 
nuo RWR nusipirkti, nes bonai į 
pardavinėjami prie tikietų lan- 4 
gelio. Kas žadate pirkti bonąį;| 
šiuom tarpu, prašome, kadĮi* 
pirktumėte sausio 19, prie h? 
State Teatro. K. S. ||

Aukos Ambulansams
Nupirkimui dviejų ambu- 

lansų sekamai aukavo:' Dr. Jo
hanna Baltrušaitienė $20 ir A. 
Grigaitis $10.

Po $5 aukavo: Jonas Urbo
nas, J. Varnagiris, J. Kazlaus
kas, K. Shinkunas, F. Gutauc- 
kas, P. Jurgaitis, V. Shinku
nas.

Po $2: K. Lelushes, A. 
Johnson, M. žvirblis ir J. 
Orantis.

Po $1 aukavo: M. Budni
kas, F. Rodgers, Ag. Lukas, 
H. Myers, A. Milling, A. Gri
gaitis ir J. Kadės. Viso per 
mane aukavo $80, tai širdin
gai ačiū visiems draugams ir 
draugėms už aukas.

Bet dar negana, dar komi
tetui trūksta $600, kad nupir
kus vieną ambulansą Ameri
kos Raudonajam Kryžiui ir 
kitą lietuvių pulkams Raudo
nosios Armijos eilėse. Todėl 
atsišaukiame į visus Pittsbur- 
gho ir apylinkės lietuvius pra
šant, kad kiek kas gali, dau
giau paaukotų, nes mes nori
me šį reikalą užbaigti kuo 
greičiausiai.

J. Urbonas,
Kom. Sekretorius.

LIETUVIŠKAS

TRAKT YRIUS I
(VALG YKEA-IR/AIANf:) 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ į

Juozas Zeidat \
Savininkas }

Kariniai Amerikos laivu- | 
kai nuskandino dar 9 japo- | 
nų valtis su priešų kariais | 
ir kroviniais, ties Naująja f 411 Grand St. Brooklyn S
Guineja.

, — Tvirtinama, 
kad republikonų suvažiavi
me bent 13-kos valstijų de
legatai rems Willkie’o kan
didatūrą į prezidentus.

S. Zavis.

Mirė Leonas Grabis, dar bu
vo ne senas žmogus. Bendrai, 
pas mus daug žmonių serga ir 
miršta. J. Wizbar.

.. CHARLES’
I UP-TO-DATE
I BARBER SHOP t K. DEGUTIS, Savininkas
S Prieinamos Kainos
* 306 Union Avenue
fe Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
.g Brooklyn
t GERAI PATYRĘ BARBERIAI

į

i

i J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja 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

i

i

IMATEUŠAS SIMONAVIČIUS
f* GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

| LeVANDA |
| FUNERAL PARLORS | $

Incorporated

I J. LEVANDAUSKAS f g 
'r Graborius-Undertaker

į. 337 UNION AVENUE
’ BROOKLYN, N. Y. | į

| Tel. STagg 2-0783 i
& NIGHT — IIAvcmeycr 8U158. į

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či j autams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Clevelando ir Ohio Lietuvių 
Sveikinimai

Clevelandiečiai ir tūli iš 
kitų Ohio miestų lietuviai 
nuoširdžiai sveikina Dem. 
Lietuvių Suvažiavimą ir 
jam sudėjo geroką sumą 
aukų — viso $128.50.

Štai kas prisidėjo su au- utf. t • ■ • iz jz
komis: j M LlCtUVllį Kuro Komiu

Liet. Darb. Susivienijimo * 8
Kliubas $25; Liet. Darb. w 
Susiv. 4-tas Apskr. $5; Liet.
Darb. Susiv. 55 kp. $5; Ly- 3^ 
ros choras $5; LLD 15-tas -g 
Apskr. $5; LLD 22 kp. $5; § 
LLD 57 kp. $5; Baltrus Kir- S 
stukas $10; M. Paulinai tie- u 
nė $1; Petras Radzevičius ' 
$1; Ohio Liet. Vienybės I 
Komiteto Konferencijoj su- § 
rinkta $61.50. Viso $128.50.

(Daugiau bus)

K 
*4

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
elius. Kada būsite 
Brooklyne. užeiki
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 Hevves St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508i GREEN STAR BAR & GRILL

kJ SIw

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) Telefonas EV. 4-8698

I CHARLES J. ROMAN g
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

»• Tru-Ember Fuel Co., Inc
3? 496 GRAND ST. BROOKLYN, N.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai Poplar 4110

(•į

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

būsite patenkinti.

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

sunkus pristatymas anglies.

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

BROOKLYN, N. Y
TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

> . .‘/f ■ L u i
įiięAcįi' į
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Laisvės Vajus Gavimui
Naujų Skaitytojų Pasibaigė

Hartford, Conn MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Karinei Chemikalei Pramonei

Sulyg šių metų, sunkių karinio gyvenimo sąlygų, gra
žus būrys dienraščio patriotų dalyvavo vajuje. Puikiai 
pasidarbavo, vajus pavyko gražiai.

Konteste dovanas laimėjo sekanti asmenys:
Punktai 

5814 
5558 
5268 
4225 
3087 
2299 
2276 
2171 
1625 
1538

310 Į gavimu.
274I Laisvės Choras finansiškai 

gerai stovi, turtas siekia su 
virš tūkstančio dolerių. Tai 
reiškia, yra geras pasidarbavi
mas viso choro ir pritarėjų.

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

ALDLD 50 kp., Rochester
Penkauskas, Lawrence .... 
Vilkauskas, Nashua 
J. Stankus, Easton .....
Mockaitis, Bridgeport 

V. Smalstienč, Royal Oak 
J. Grybas, Norwood ..............
ALDLD Mot. Sk., Binghamton 900 
ALDLD 136 kp., Harrison-Kear. 778 
P. Šlekaitis, Scranton ........... 737
A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 654
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 652 
J. Ramanauskas, Minersville .. 636 
J. Rudmanas, New Haven . 
A. Tamošiūnas, Hudson 
M.

Hartfordo Laisvės Choras 
gali pasididžiuoti savo nuosa
va svetaine, užeiga, kur daug 
draugų bei draugių, neturėda
mi liuoslaikių kur praleisti, 
tai žiūrėk, jau vakare pilna 
svetainė, taip, kaip ir kitose 
lietuvių kolonijose, tik visa 
bėda, kad Laisvės Choras ne
turi chorvedžio. Drg. Visockis 
vadovavo Laisvės Chorą per 
apie ketinius metus, bet da
bar jo tokios aplinkybės, kad 
jis jokiu būdu negali vado
vauti.

REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ

MOKINIAI PRIIMTINI
PAPRASTI DARBININKAI 

CHEMIKALŲ MAŠINŲ 
OPERATORIAI 
MECHANIKAI 

STATIONARY ENGINEER 
(LICENSED) 

CHEMINIO FABRIKO 
ENGINIERIUS (PATYRŲ)

. F. DREW & CO. INC.
BOONTON, NEW JERSEY

Reikalingas atliekamumo 
pareiškihiias.

S.
.. 1500
. 1323

1235
. 1088
. 1045 

.. .1025 

.. 1012

J.
M.

Yra išrinktą tam komisija, 
i kad pasirūpintų chorvedžio

AUTOMOBILIU 
MECHANIKAI

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

607
599

Smitravičiene, Detroit .......
Urbonas, Pittsburgh ..........
Valinchus, Pittston
K. Mąžanskas, Cleveland .... 

ALDLD 20 kp,. Binghamton ..
M.

A.
S.

J.

Siekinė, Gardner ...............
Bimba-R. Aučius, Paterson .. 
Blažonis, Lowell ....... ........
P. Dambrauskas, ..Haverhill
Padgalskas, Mexico .............
Puidokas, Rumford

488 
468 
467 
429 
400 
395 
390 
384 
356 
321
319

Kalvelis, Bridgewater .........
Paulauskas, Pittsburgh .....

Simutis, Nashua ................
.S. Kasparas, Wilkes-Barre 
Šlajus, Chester ......................
Jokymas, New Britain .......
Venskevičicnė, Cambridge ..

K. Mikolaitis, Baltimore ...........
J. Matačiūnas, Paterson ............
A. J. Navikas, Haverhill ..........

Gudzin, Schenectady ..........
Kalakauskienė, Brooklyn ....
Margaitis. Windsor ............
Legunas, Springfield .........
Kupstas, E. St. Louis .......
Urba, Easton ........................
Shaltys, Rockford .1..............
Kisielius, McKees Rock ....
J. Martin, Pittsburgh ..........
Abekienė, Chicago .............

A. Arison, Stratford ..................
R. Kalvaitiene, Maspeth ......... .
M. Stakoff, Brooklyn ................

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

P.

A.
O.
J.
C.
A.
M.
S.
V.
P.

264
235
217
208
208
194
186
182
169
157
156
111
104

92
78
60
52
52
521

. 26
16

Aliejus ir Gazolinas 
Iš Smėlio

Linksmos aplinkybės, ge
ra alga, viršlaikiai, nuo
latinis darbas su po kari

ne atėičia.
Kadangi mes dabar esa
me užsiėmę būtinu bizniu 
aptarnavimui automobilių 
transportacija ir esame 
būtinas fabrikas, jūsų 
darbas bus užtikrintas ir 

karui pasibaigus.
Transportacija yra gyvy
binis dalykas karo pa
stangoms, rolė, kurią jūs 

vaidinsite yra svarbi.

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS 

PRJE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AM0KAM03 VAKACIJOS
PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
56 W. 28RD ST., N. Y.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

GRAPHOTYPE
OPERATORIAI

Patyrę ar Pradiniai
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

Dienom ar Vakarais 
Valandos, sulyg jūsų patogu

mo. Gera alga ir proga.
ADDRESSOGRAPH
100 —- Gth Avė., N.Y.C.

<w»
MERGINOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
RANKOM JUNGIMO DARBAS 

(AMŽIAUS 16-85)
44 Vai. savaite, 50c į valandą pradžiai
ELEKTRA SUKAMO PRESO 

OPERATORES
(amžiaus 18-35)

48 valandų savaitė, 65c j valandą pradžiai. 
NUOLAT, LAIKAS IR PUSĖ Už 

VIRŠLAIKIUS
WESTON, 85 EAST 10TH ST. 

_______________________________ <“!

Nors Laisvės Choras chorve
džio neturi, bet visas parei
gas tinkamai atlieka. Pavyz
džiui, pereitais metais buvo iš
rinkta komisija, kad choro 
nariai turėtų kokį nors užsi
ėmimą, tai komisija ir sura
do darbo, kad Laisvės Choras 
suloštų veikalą. Veikalas užsi- 
vadina “Dėdės Silvestro Kie
me.“ Trijų veiksmų (?) vaidi-

212|nimas. Veikalas parodys, kaip 
192 į Lietuvos kaimiečiai ir part i z ą- 
28 nai vokiškus fašistus “paglos

to“ su jų pačių šautuvais.
' Antras gi bus sulošta tuo pa- 
I čiu sykiu dviejų veiksmų sce- 
! nos vaizdelis “Buvo Klaida,” 

prenumeratų’ i ^us c^au8’ .iu°ho. Todėl bus

medžiaga pavirsta į aliejų, 
jeigu didelis karštis ir di
delis spaudimas įvyksta 
kartu.

Iš būtinų darbų reikia i>aliuosaviino 
pareiškimo

Daly Chevrolet Co.,
Inc.

137-80 Northern Blvd. 
Flushing, L. I. 
FLushing 9-1917.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1498 BROADWAY

(X)

(H)

MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

Operuoti lengvą punch press.
50c Į VALANDĄ LAIKE

MOKINIMOSI
Bonai Greitom Darbininkėm.

A. LUDWIG & CO., INC.
133 Middleton St., Brooklyn.

H5)

Rankom j Chocolate 
Padažytojos

GRAŽIAI PAKUOTOJOS
LEIDĖJOS J MAŠINĄ
Patyrusios ir Be Patyrimo 

Gera Alga—Veltui Uniformos 
Apmokamos Vakacijos ir šventės 

MUZIKA JUMS DIRBANT 
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS ANT 3-CIŲ LUBŲ

HUYLER’S
30-30 Northern Blvd., L. I. City.

MOTERYS
Mes Išmokysime Jus Kaipo

SIUVIMO OPERATORES 
SIUVINIU INSPEKTORĖMIS

Moterys, kurių šeimos nariui ginkluotose pa
jėgose, štai jums proga atlikti naudingą pa

tarnavimą savo kraštui dirbant kritiškai 
reikalingus gaminius.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Lengvas Darbas. Gera Alga laike mokinimosl.

MATYKITE MR. MURRAY
36 MILFORD STREET, 

BROOKLYN, N. Y.

Tačiau, smaluoto Atha- 
baskos smėlio plotai, vis- 
tiek, nėra išaiškinami aukš
čiau išdėstyta teorija, ka
dangi jie randasi arti že
mės paviršiaus, kur nė di
delio spaudimo, nė karščio 
negalėjo būti. Veikiausia 
tai bus išgaravimai iš mil
žiniškų kiekių aliejaus 
esančių žemės gelmėse. Bet 
tas galės būt sužinota ir iš
aiškinta tik laikui bėgant.

I’ASIUNTINĖJIMUI BERNIUKAI, STOCK 
CLERKS; pilnam laikui; patyrimas nereika

lingas. Gera alga.
GOODMAN & WEINBERG, 43 W. 38th S).

(19)

PASIUNTINIAI — Berniukai ir vyrai; $20. 
Apply PHOENIX ENGRAVING CO., 

305 E. 47th St., N. Y. C.
Klauskite MR. MOORE

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST., N.Y.C.

Just Off 5th Avenue

S.
Frank Wilkas, Wilmerding 
J. Žilinskas, Lewiston .......

Šį sykį naujų skaitytojų prisiuntė: A. Stripeika-Geo 
Kudirka, Elizabeth, N. J. (15); A. Kazakevičius-K. Žu
kauskiene, Newark, N. J., (3); ALDLD 2 kp. So, Bos
ton, Mass.\l); G. Shimaitis, Montello, Mass. (1).

Pavieniai skaitytojai prisiuntė naujų į________ 1 .
D. Burba, Stamford, Conn., (1); H. Tamčšauskienė, W Pr 1<alba iškraipyt!*.
Roxbury, Mass. (1); Mrs. M. Budinich, (1). | Minėtu veikalų diena ir lai-

Visiems dalyvavusiems konteste ir visiems kad ir ma- kas dar nėra nustatyta, bet ti
kimės, kad viskas įvyks greitoj 
ateityj'e, todėl * visi Hartfordo 
ir apylinkės lietuviai tėmykite 

■dienraštyje Laisvėje praneši- 
' mus.

Newark, N. J., (3); ALDLD 2 kp. So. Bos

žiau pasidarbavusiems širdingai ačiuojame.
* Laisvės Administracija

Amerikos bombanešiai į- ■ Rytinėse valstijose jau tik 
kandžiai atakavo keturias 
vokiečių lėktuvų stovyklas j pratimai apsisaugo! 
į pietus nuo Romos.

*Mastadonas—tai išnykęs dramb
lys, kuris gyveno Pleistocenes gady
nėje Europoj, Azijoj ir Amerikoj.

**Brontosauras—tai priešistorinis 
dinosauras, kuris, veikiausia, buvo 
pusiau vandeninis milžiniškas gyvū
nas su ilgu kaklu, maža galva, ir 
ilga uodega. Apie 60 pėdų ilgumo 
ir 10 pėdų aukštumo. Svėre virš 30 
tonų.

sekmadieniais bus daroma 
nuo

priešų bombanešių.
Laisvės Choro 
Korespondentas.

Žemlapiai Pardo Tin 
karną Lenkijai Sieną

NELAVINTI FABRIKO DARBININKAI
Nuolatinių susijungimas dabar ir po karo su 
sena įstaiga. Malonios darbo sąlygos. Gera 

pradžiai alga su užtikrintais pakilimais.
Apmokamos vakacijos ir šventės.

48 VALANDŲ—5 DIENŲ SAVAITĖ
Viršlaikiai po 40 valandų už laiką ir pusę.

KREIPKITĖS 94 MOTT ST. (ARTI CANAL)
(15)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfiTOJAI
Patraukianti alga 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET

343—4TH AVENUE, BROOKLYN 
NEVINS 8-1800

PRAŠYKITE MR. FILES.

REIKIA SUPERINTENDENT. 35 šeimų na
mas. Graži vieta. Alga $100 ir apartmentas Į 

iš 3 ar 4 kambarių. Telefonas 
APPLEGATE 7-1233.

(13)

40

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ, INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME. SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI 
PUIKI PROGA I,AVINTIS GERAME DARBE 

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ, 

56 WEST 23RD ST., N. Y.

(14)

INDŲ ATĖMĖJOS. gera alga, dieninis dar* 
bas. Duodama uniformos, valgis, sekmadie
niais nedirbama. CARLMOR CAFETERIA, 

121 Fulton St., N.Y.C.

MERGINOS PASlUNTINftS 
VALANDOS 9 i ; :>\'2 DIENŲ SAVAITĖ 
I’rogox pakilimams. Reikia paliuosavimo.

MR. DUNI. 44 Broad St.. N.Y.C.
09)

MERGINOS IR MOTERYS
Fabriko darbas. Patyrimas nereikalingas. Ge

ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipkitės 
LAMBERT NOVELTY MIRROR WORK

1060 Grand St., Brooklyn.
(IS)

0^0
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Sovietų Sąjungos kaimas pirm žmogžudžių nacių įsibriovimo ir tuojau po to. 
Scenos iš filmos “The North Star,” trečias mėnuo rodomos kasdien nuo 9 vai. 
ryto iki po pusiaunakčio Victoria Teatre, Broadway ir 46th St., N. Y. Šio mėne
sio 25-tą tame teatre pradės rodyti kitą lygiai įspūdingą filmą “No Greater

Maskva. — Sovietų spau
da paskelbė žemlapius su 
vadinamąja Curzono linija 
tarp Lenkijos ir Sovietų Są
jungos.

Sovietiniai laikraščiai pa
rodo, kad ta linija tautiniai 
tinka kaipo siena tarp So
vietinių Baltarusijos ir Uk
rainos respublikų, iš vienos 
pusės, ir Lenkijos, iš ant
ros.

Prancūzai, bendradar
biaudami su amerikiečiais, 
vakariniame Italijos fronte, 
atėmė iš vokiečių dvi aukš
tumas.

Anglų kariuomene atėmė 
is japonų Maungdaw ir pa
žygiavo 4 mylias artyn 
priešų tvirtumos Akyabo, 
Burmoje.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1029 
to sell, 
107 of 
at 805 
County
premises.

HANNAH & HARRY DIAMOND 
d-b-a-Roebling Wine & Liquor

305 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
wine & liquor 
the Alcoholic 
Roebling St., 
of Kings, to

at retail under Section 
Beverage Control Law 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
& liquor at retail under Section

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is 
L 1063 has 
to sell, wine 
107 of the Alcoholic Beverage Control Lew
at 7924 Seventh Ave., 
County of Kings, to 
premises.

ANBROGIO 
d-b-a-Seveuth Avenue Wine & Liquor

7924 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

MAGL1CC0

NOTICE is hereby given that License No. 
L 99 has been issued to the undersigned 
to aell, wine & liquor nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 846 E. New York Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON TARAS
Crown Heights Liquor Store

846 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
911 Myrtle 
County of 
promises.

Beverage Control Law 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kingu, to be consumed off the

VII Myrtle

MORRIS GORCHOW
Morris’ Food Store

Ave., Brooklyn, N. Y-

VYRAI wholesalio warehouse;; 55c j valandą, 
biskj viršlaikių. WRIGHT SALES CO..

128 IMLAY ST., TRiangle 5-9383.
(13)

DRAPERS 
Patyrusios ant $16.75 Suknelių 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA ALGA 

SILVERSTEIN & LANDAU 
361 WEST 36TH STREET 

(14)

MERGINOS-MOTERYS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Fabriko darbas. Linksmos darbo sąlygos. 
NUOLATINIS DARBAS—GERA ALGA

40 VALANDŲ —5 DIENŲ SAVAITE 
Viršlaikiai po 40 valandų už laiką ir pvaą.— 
KREIPKITĖS 94 MOTT ST. (ARTI CANAL)

(16) '

HELP WANTED-MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
IHTODAMA VALGIS IR UNIFORMA' 

Pilną Laiką ar Daliai 
INDŲ MAZGOTOJAI

PUODŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI DIENOM IR NAKTIMI!“ 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI.
INDŽINIERIAI

TURI KALBĖTI ANGLIŠKA)
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
Iš būtinų darbi) reikia paliuosavimo 

pareiškimo.

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

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

(XI

MERGINOS-MOTERYS
18-55 m.

BE PATYRIMO MOKINĖS
Lengvam Fabriko Darbui 

Nuolatiniai šiftai, 8—4 :30.
MINIMUM MOKESTIS 50c j VALANDĄ 

PRADŽIAI
VIRŠLAIKIAI 75c Į VALANDĄ

PAKĖLIMAI IKI 55c I VALANDĄ 
po trumpo lavinimosi periodo 

Atsineškite jrodymus pilietybės.
Kreipkitės visą savaitę Personnel ofisan

NATIONAL CAN CORP.
52-08 Grand Ave., Maspeth.

STagg 2-5800

SUPERINTENDENTAI, DŽIANITORIAI, PA
GELBININKAI, DOORMEN. PECKURIAI. 
Gera proga tinkamiem vyram, su rūmais ar 
be rūmų. Gera alga. Kreipkitės asmeniškai 

ar telefonuokite. Clarendon Realty Corp., 
1160 Utica Ave., Brooklyn.

Telefonas BUckminster 7-4000. (14)

APVALYTO! AI
DIENOM AR NAKTIM

VYRAI, fabriko darbininkui; geros 
sąlygos.

REPLACEMENT UNIT CO.,
509 W. 56TH ST.

darbo

(15)

HYDRAULIC 
(Skysčio spaudimo) 

PRESS OPERUOTOJAI 
FORMANO PAGELBININ

KAI - NUSTATYTOJAI 
ŠVIRŠKIAMO MALIAVOJI- 

MO DARBININKAI 
BENDRAI 

DARBININKAI PRIE 
MAŠINŲ 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

DIENINIAI ŠIFTAI — 
NAKTINIAI ŠIFTAI 

Nesikreipkite jei dabar dirbate 
būtinose pramonėse.

BUTTON CORP, of AMERICA
49 DICKERSON ST.

(Vienas Blokas nuo Central Avė.)
NEWARK, N. J.

DALIAI LAIKO 
PILNAM LAIKUI 

LAIVŲ APTARNAUTOJAI 
KREIPKJTES 

Penn Stevedoring Corp..
PIER 28—NORTH RIVER, N.Y.C.

(19)

ELEVEIITERIŲ DARBININKŲ I’ALIUOSA- 
VIMUI VYRAS IR VYRAS VIDAUS RUO
ŠAI. Rezidencijiniame viešbutyje. Pastovūs 
darbai. Puikios darbo sąlygos. $107 j mėnesį. 
KREIPKITĖS MR. KLEIN, 325 W. 45th St.

(15)

GERA ALGA, IDEALIŠKOS 
SĄLYGOS

UNIFORMOS NEMOKAMAI
APMOKAMOS VAKACIJOS 

IR ŠVENTĖS
KREIPKITĖS ANT 3-ČIŲ LUBŲ

ĮIUYLER’S
80-30 Northern Blvd., L. I. City.

(16)

100% Karinis Darbas Dabar 
PUIKIAUSIOS POKARINĖS GALIMYBĖS! 

LYDYTOJAI
LAIVŲ ĮRENGĖJAI 

SHIP YARD DARBININKAI
CHURCHWARD & CO.

37 Water Street, West Haven, Conn. 
Reikia turėti paliuosavimo pareiškimą ir 

USES Pritarimą

CHAUFFEUR-IAI 
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI
Patyrę prie trokų ar busų. Mokame 

gerą kainą. Vakacijos.
Geros darbo sąlygos.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

Steinway Omnibus Corp.
19-80 STEINWAY ST.,

LONG ISLAND CITY.
(19)

PAPRASTI DARBININKAI
KREIPKITĖS

WESTERN ELECTRIC CO
MIDDLE VILLAGE, N. Y.

Reikia paliuosavimo pareiškimo ir 
U.S.E.S. pritarimo.

PAPRASTI DARBININKAI
85c I VAL.— SUNKUS DARBAS 

APVALYTOJAS—NAKTINIS 
SARGAS

70c Į VAL. — LENGVAS DARBAS
40 Valandų. Laikas ir pusė už 

viršlaikius.

Pittsburgh Plate Glass Co., 
JAY IR WATER STREETS, 

BROOKLYN, N. Y.

SHEET METAL 
MECHANIKAI

Patyrę prie radio šėpuėių, dugnų, instnuua®- 
tams dėžutės ir gražaus apdirbimo dniĄU.

Galinti nusistatyti savo dies ir gauges.
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS,
201 Front St., Brooklyn.

Prisilaikykite USES Taisyklių.
(it)

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI
Šėpų ir Sampelių Darytojai.

Įpratę Laipsniškam Darbui ; 4 stalčių Fi
ling Cabinet—šėpų dėžių, jutrinų mechani** 
tno, metalinių rakandų ir tt.

Pokarinė proga visiem mechanikam 
18 valandų viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St., Brooklyn

Prisilaikykite USES Taisyklių.

(15)

(15)

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda jj per 
darbininkę jieškojimus Laisvo
je.

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

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

MOULDERS 
COREMAKERS 

FURNACE TENDER 
FOUNDRY HELPERS

Geros Valandos. Puiki Mokestis. Iš būtinų 
pramonių reikalingas )>aliuosavimo 

slatemcntas.

158 PIONEER ST.. BROOKLYN. .(16)_ - - - - - ■ ■ . ... ........ ............—
VYRAI IR BERNIUKAI

Fabriko darbas, l’atj rimas nereikalingu. Ge
ra alga. Nuolatinis darbas. Kreipkitės 
LAMBERT NOVELTY MIRROR WORK

1000 Grand St., Brooklyn.
<W)



f

I

Šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian t>aiiy News

Lankėsi Laisvėje M. Žmoniy Protestai Veikia 
Šolomskas

Penktadienio vakare Lais
vėj lankėsi Martynas šoloms
kas, jūreivis, Mato šolomsko 
jauniausias brolis. Jis lankėsi 
pas dėdę D. M. šolomską ir 
kartu pasigėrėjo mūsų dien
raščio veikla už karo pergalę. 
Kaip pasirodo, tai Dėdės Šamo 
tarnyboje yra 
liai Pranas ir 
broliai ir visi 
luotose jėgose
galę. Jaunuolis 
tenkintas. Jo tėvai ir seserys 
gyvena Philadelphijoj.

Pirmadienis, Sausio 17, 1944

“Patrijotiški“ Vagys

Įkalino Grupę Gabių 
Apgaudinėtojų

Stampos ir Punktai ,
■ j

Rudos 'stampos R, S, T ir U' 
geros dabar ir iki sausio 29-; 
tos.

žalių štampų (kenuoticm 
vaisiam, daržovėm) D, E ir f į 
laikas baigsis šią savaitę, 20- 
tą, įeis galion (1, II ir J. i

Batams dar vis gera štampa i 
18 pirmoj knygelėj ir orlaivi-į 
nė stampa No. 1, 3-čioj knyge-1 
1 č j.

Cukraus stampos 29 laikas! 
baigėsi 15-tą, stampa 30 gerai 
penkiems svarams iki kovo 31- 
mos.

Daugiau Auky Naciona- 
liam Karo Fondui

Mrs. Mary Barkus, LDS 159 
kp. veikėja, pridavė $8. Auko
jo :•

A. Wildges $5. John Zitikis 
$2. S. Barkus $1.

Nežiūrint, kad jinai knyge
lę gavo pačioj pabaigoj va
jaus, ji dėjo pastangas gauti 
aukų ir turėjo pasekmių.

Lietuvių Komitetas.

Charles Greenhaus, buvęs 
vadinamas Wall Stryto vizar- 
du dėl jo “gabumo” greitai 
pralobti, pastaruoju laiku ban
dęs turto semtis iš tų šaltinių, 
iš kurių nesisemia, su septy
niais kitais savo suokalbinin
kais patrauktas atsakomybėn.

Paskiausiu jo pelningu “biz
niu“ buvo rinkimas garsinimų 
nesamam laikraščiui. Sampelį 
jie turėjo, įsisteigė kopijų pa
vadinto United Labor Front, 
uždėdami CIO, AFL ir gelžke- 
liečių unijų titulus be pasiveli- 
nimo pas tas unijas. Atsidarę 
ofisus prie 1472 ir 1776 Broad
way su 16 telefonų ir po to 
visko leidosi rinkti riebiai ap
mokamus skelbimus savo laik
raščiui, neturinčiam nei vieno 
skaitytojo.

Pastaraisiais pora mėnesių, 
kaip sako prokuroras Frank 
Hogan savo kaltinime, jie su
rinkę $250,000, viską vardan 
darbininkų ir vėliavos. Buvę 
begaliniai “patrijotai,” viskas 
pas juos skiriama tai Raudo-

Ukrai- najam Kryžiui, tai kokiam ki-

Lietuvių Liaudies 
TeatrasLaisvėj jau buvo rašyta, jog 

kilo protestai miesto policijos 
departmental išteisinus poli- 
cistą James LeRoy Drew, įkai
tintą anti-semitizme ir veiki
me su “krikščionių fronto
nais,“ fašistiška organizacija.

Po to majoras buvo pasky
ręs neva bešališką komisiją, 
kuri, tačiau palaikė policijos 
viršininką Valentine. Vienok 
šis tas daroma pastoti kelią 
to pasikartojimams ateityje.

Majoras savo raporte mies-

Matas, jo bro- 
Martynas. Trys 
tarnauja gink- 
už mūsų per- 

tarnyba pa- to gyventojams iš miestavos ra- 
jdio stoties WNYC pereito sek
madienio 1 vai., sakė, kad jis 

! pasekmėj Drew bylos yra pa
siūlęs pakeitimų policijos de- 

Bkovoliinsc KnrlnUo partmento taisyklėse, kurios 
. RdVdlUIldd AdUtndS .uždraustų “net toliausius ry- 

---------- sius, bendravimą ar santykius 
Pabaigoj pereitų metų Bill i tarp policijos department© tar- 

Kavalunas, sūnus Mary Kava-! 
lunas, tapo paimtas į karino-1 
menę ir paskutiniu 
žmona Margarita su 
Dolores, gyvenanti 
3rd St., gavo žinią, kad Bill 
jau Floridoj, kadetų mokyk-į 
loj. Viskas sekasi labai gerai, 
tik labai išsiilgęs savųjų.

Todėl Margarita su Dolo-! 
res, 16tą sausio, atsisveikinę 
brooklyniečius, išvažiavo pas1 dienį 11 asmenų iš trijų namų 
Bill į Floridą. Brooklyne nuvežė į ligonines

Mes gi nuo savęs linkime ’dėl nelaimių su gasu. 
Kavalunui ko greičiausia pa-, Vienoj vietoj gasas 
siekti aukštesnio mokslo ir pa-, nors dasigavęs į kambarius iš 
naudoti jį sumušimui mūsų j skiepe esamo pečiaus, kitoj iš 
priešo ir laimingai sugrįžti pas “ šaldytuvo, o trečio gasinis šil- 
savuosius. Rep. i dytuvas išvartoj© visą oksige-
P. S.: iną.

Pridavejas šios žinios peri-------------------
redakciją įteikė $1 vilnų 
dui.

š.

laiku jo

393 So.

Dr.
skirtas
riu dešimties metu terminui.

John E. Jennings 
Sveikatos Tarybos

nautojų ir žinomų kriminalistų, 
1 raketieriu ar asmenų užsiiman- I v v
i čių kėlimu ergelių ar skleidimu 
'religinės bei rasinės neapykan- 
' tos.“

Su Gasu Reikia Būti 
Atsargiems

Viena diena pereitą antra-

kaip

fon-1 Taksų išrinkimo įstaigos jau 
siuntinėja taksų mokesties for
mas 1125 ir rekordus sumokė- 

pa- tų per metus taksų. Vieniems 
na- reiks damokėti, kiti dar gaus 

kredito ir ant kitu metų. I

su Alice Faye, Carmen Miranda ir Phil Baker, taipgi 
Benny Goodman su savo orkestrą Roxy Teatre, 7th 
Ave. ir 50th St., New Yorke. Priedams puikūs sce
nos aktai.

LAISVES SUVAŽIAVIMAS IR 
BANKIETAS

BUS PIRMAS DIDELIS DALYKAS 1944 METAIS

Įvyks Sausio-January 30

I

Sulaikius kalėjime Albert ir 
Ruth Horowitz, įkaitintus pa
vogus kailinius iš Westover 
viešbučio, 253 W. 72nd St., po
licija rado pas vieną iš jų 4- 
ris įvairių bankų dėžučių rak
tus. Su jais vieną dėžutę detek
tyvai surado Corn Exchange 
Banko, prie 60th St. ir Lex
ington Ave., New Yorke. Dė
žutėj rasta tarp 50 iki 100 
tūkstančių vertės brangumynų 
ir $11,600 vertės karo bonų.

Be kitko, pas juos radę 50 
su virš raktų, su kuriais įeida
vo į puošniausių viešbučių 
kambarius ir iškraustydavo 
ponių paliktus gražumynus.

CIO ir AFL Bendrai 
Dirbs Apvienytoj 

Darbo Partijoj

Aną dieną skaitau Laisvėj, 
vietinėse žiniose straipsnį apie 
miesto tarybos užbaigimą sa
vo atakavimo darbą ir apačioj 
straipsnio pamatau skelbimėlį 
su antgalviu “Liaudies Tea
tras, majoras F. H. LaGuar
dia, pirmininkas...“

Bet šičia turiu mintyj ne tą 
Liaudies Teatrą, kurio pirmi
ninku yra majoras LaGuardia, 
čia noriu pakalbėti apie Lie
tuviu Liaudies Teatra.

Kaip jau pirmiau buvo ra
šoma Laisvėj, kad mūšų mėgė
jai vaidylos ruošiasi perstaty
mui scenon dviejų veikalų: 
dramos “Dėdės Silvestro Kie-, 
nie,” dėl aiškumo perkrikšty
tos į “Aš Jau Partizanas“ ir 
komedijos “Vos Neapsived- 
žiau.” šių dviejų veikalų per
statymas numatomas 13 dieną 
vasario, 1944 metų, 
nian National Home, 
Grand St., Brooklyne.

216
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demokratinės

Du šimtai vadovaujančių 
unijistų iš 62 New Yorko vals
tijos apskričių buvo susirinkę 
New Yorke pasitarti Darbo 
Partijos reikalais. Priimta Ilill- 
mano planas
kontrolės Darbo Partijos per 
dalyvumą unijų partijos va
dovybėj. Užgirta valstijinės 
CIO tarybos pasiūlytas Uni
ted Labor Party Komiteto pir
mininku Harry Chapman iš 
gelžkeliečių unijos, AFL, ir iž
dininku Abraham Miller iš 
Amalgameitų.

Valstijos teritorija padalin
ta į rytinę ir vakarinę, su ru- 
bežium prie Syracuse. Vaka
rines direktoriumi paskirtas 
Hugh Thompson, CIO direkto
rius, Buffaloj, o rytinė turės 
savo centrą New Yorke (di
rektorius dar nepaskirtas). 
Thompsonui padėjėjais paskir
ti Joseph McNichols, Buffaloj, 
John Cooper, Rochesteryje, 
John J. Mauriello, Syracuse.

Gazolinos Kuponams 
Nauja Kontrolė

tam tikslui. O Greenhaus dar 
mokėdavęs apsiverkti pasako
damas apie nebuvėlį savo sū
nų, kuris būk dingęs ant Gua
dalcanal. Tuo būdu jie pasi- 
gaudavę gana stambių žuvelių, 
gaudavę net iki $625 už pus
lapį garsinimų nesančiame 

: laikraštyje. Bet, kaip matome, 
I šienapjūtė tęsėsi ne ilgiausia, 
I kadangi tie, kurie turi labai

Kas Negera Pačiam, 
Neduok Nė Kitam

Tokią politiką pravedė New i 
Yorko majoras LaGuardia ir- 
sveikatos komisionierius Dr. 
Ernest L. Stebbins pereitą lap- Į 
kritį, kada jie uždėjo embar-1 
go (uždraudė išvežti) $100,- 
000 sumai įkainuotų “nuo vis
ko gydančių’’ vaistų, kurie ga
lų gale nieko negydo. Vaistus 
sulaikė vaduodamiesi gerų 
kaimynų politika — kas nege
ra pačiam, neduok nei geram 
kaimynui. Bet kitos įstaigos 
darbuojasi teismo keliu draus
mę nuimti.

MIRĖ
Rose Gagliardi, 38 metų 

amžiaus, gyvenusi 368 Rodney 
St., Brooklyn; mirė sausio 14- 
tą, Kings County ligoninėj. 
Bus palaidota sausio 17-tą, 
Most Holy Trinity kapinėse. 
Pašarvota koplyčioje pas gra- 
borių J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAT.fiS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

Fašistų Sukurstyti 
Vaikėzai Siaučia

Pradedant ateinančia savai-Į 
te New Yorke neišdavinės ga-! 
žolinos kuponų lokalinėse pa-ldaug turto būna labai atsar- 
dalinimo tarybose, knygeleslgūs ir kam jie duoda, greit su- 
perkels į vieną centralinę 
įstaigą, bet leidimai gauti kny
geles tebebusią išduodami se
nosiose vietose. Tuo būdu ti
kimasi labiau apsaugoti kny
geles nuo vagišių-plėšikų.

rado klastas.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 

į ’ikoniškais.

John Joseph Smith nuteis
tas du ir pusę metus kalėti už 
nepridavimą naujo antrašo 
draft© tarybai.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
kra javus 
su ame- 

Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

I dydžio, kokio pa-
V geidaujama. Tai- 

F pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. SHAUNS
(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

1
i
i
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Distinctive Style and Unexcelled Value in

B r o o k 1 y n o prezidentas 
John Cashmore pradėjo tyri
nėjimą anti-semitiško bandi
tizmo Brooklyne po to, kai 
gyventojai kreipėsi į jį su 
skundu, jog anti-semitai siau-' 
čia, o vietos policija į-tą žiū
ri pro pirštus.

Paskiausia organizuotų val- 
kiozų ataka dėjosi 425 Utica 
Ave., kur apie 20 jaunų vyru
kų užatakavo ten esančios bi
liardinės dalyvius ir išdaužė, 
sudarkė įstaigą, kaip skundėsi 
Irving Austein, savininkas, ir 
Walter Rosen, vienas iš ata
kos laiku ten buvusių kostu- 
merių. Rosenas įrodymui in
cidento turėjo juodai uždau- 
žytas akis ir pjūvį ant blauz
dos.

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
DAUG STALŲ KOMPANIJOM

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname. DIAMOND ENSEMBLES

first in her heart- first in Quality

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-6864

W /Y / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas
/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

\ Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

f1 PARAMOUNT CABARET 
y 473 GRAND ST.

Prie R.K.O. Republic Teatro

282 Union Ave,
BROOKLYN

i LITU AMIGA SQUARE RESTAURANT
No. • 100, ■’ Lady 
Crosby. Unique 
in style, excep* 

. tional in Quality.
This lovely pair 
of rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia* 

r mond.

Both for

>85“

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

Both Rings for
00

No. ()«(». Ladv.
Crosby^ Mauhed s f
lovely modern 
rings o' 
gold. . I 
diamond.

.. O’ X.
"A

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS

Federalis teismas Newarke 
uždraudė kelti Hudson Tubes 
fėrą tarp New Yorko ir Ho
boken — Jersey City.

Viešbučio Knickerbocker, 
120 W. 45th St., New Yorke, 
savininkai nubausti pasimokėti 
$100 už nedavimą kambario 
negrui.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tel. EVergreen 4-9612

,N’». lib. I^idy Both for 
Crosby. Iqcntiial
designs 14K gold <1 A00
tings with s’plen- * I Illidid diamond. , |VV

BUS GRAND PARADISE SALĖSE: &

318 Grand St., kamp. Havemeyer St., Brooklyn

PRAŠOME Iš ANKSTO ĮSIGYTI BILIETUSj

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048Suvažiavimas Prasidės 10 Valandą Ryto.

Bankietas Prasidės 6-tą Valandą Vakare.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, 

266 Seigel St., Brooklyne. Karštas 
vanduo. $13.00 j mėnesį. Kreipkitės 
į Apt. 1. (13-18)

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

»<4

All "Lady Crosby” Ensembles 
its Auratiivt Presentation Box

AM DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

TeL STagg Z-2171 ATDARA VAHURALR

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

valdžios taksai įskaityti

LAISVĖ ANT 
TIMES SQUARE

nusipirkti New Yorke ant 
Times Square, ant kampo 
W. 42nd St. ir 7th Avė. 
Prie Grant Bar & Grill. 
Apie blokas nuo Stanley 
Teatro.




