
KRISLAI
Tas Kraujas Nebus Pralietas 

Veltui.
Geras Sumanymas.
Perdaug Nusiminimo.
O Jis Nesupranta Bolševikų.
Paskui Turės Stipti Badu.

Rašo A. BIMBA

Tegul žmonių priešai nepa-
miršta: Tas kraujas, kuris 
šiandien liejasi Graikijos sosti
nės gatvėse, nebus pralietas 
veltui. Jei ne šiandieną, tai ry
toj Graikijos žmonės laimės. 
Nei reakcijos, nei karaliaus ne
išgelbės nei Anglijos ginklai!

★ ★ ★
Ir keista ir baisiai pikta. 

Graikijos žmonės beveik vieni 
patys išvijo nacius. Jie kovojo 
ir kentėjo per kelius metus. 
Dabai- tuos žmones šaudo grai
kai fašistai, o juos palaiko an
glai !

Dug. J. Pauliukas rašo iš 
Chicagos, kad jie ten pasimo- 
ję nupirkti net 200 moteriškų 
šiltų žiponų Lietuvos moterims, 
žada pinigų tam tikslui su
kelti greitu laiku.

Bus graži dovana Lietuvos 
žmonėms.

Panašiai turėtų jieškoti pro
gų ir kitų kolonijų draugai. 
Pasitaiko gera proga geromis 
kainomis gerų daiktų nupirkti, 
nupirkite. Centrui palengvin
site.

Tačiau, perkant, patartina 
laikytis sekamos politikos: Ka
dangi nemažai gauname padė
vėtų viršutinių suaugusiems 
žmonėms drapanų, tai už au
kas reikia pirkti apatines dra
panas, arba vaikams viršutines 
ir apatines. Tokių padėvėtų 
drapanų beveik negauname.

Dienraštis “PM” labai smar
kiai subarė prezidentą Roose- 
veltą. Dienraščiui nepatinka 
naujieji paskyrimai i valstybės 
departmentą.

O man atrodo, kad liberalai. 
iš “PM” per daug pesimistiš
kai nusiteikę. Permainos vals
tybės departmento išeis ant' 
gero.

So. Bostono Darbininkas bė- 
davoja, kad bolševikai nesu
prantą “vingiuotės.” Jie nesu
prantą, kodėl talkininkai nei
ma nagan gen. Franco. Net ir 
gen. de Gaulle pradėjęs susi
giedoti su Franco. (Darb., gr.

O mums atrodo, kad Darbi
ninkas nesupranta bolševikų. 
Niekam, juk, nėra paslaptis, 
kad bolševikij vadai ir spauda 
viešai reiškia nepasitenkinimą 
Anglijos politika linkui Fran
co. Jie mato, kad anglų politi
ka visur stiprina konsewaty- 
viškąjį, monarchistiškąjį fron
tą.

Pasirodo, kad ir Amerikos 
valstybės departmentas prade
da nervuotis dėl tos anglų po
litikos.

Tasai nesusipratimas tarpe 
trijų didžiųjų spėkų turėtų bū
ti greitai išlygintas.

Eisenhower davė 
labai išmintingą

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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ANGLIJOS LAKŪNAI ŽERIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 UGNĮ I GRAIKŲ KOVŪNUS
AMERIKIEČIAI PAŽYGIA
VO 7 MYLIAS; ĮSIVERŽĖ 
Į SVARBŲ SAAR MIESTĄ
Paryžius, gr. 7. — Gene- monės miestą ir geležinke- 

rolo Plattono komanduoja- lių centrą Sarreguemines, 
ma, Trečioji Amerikos ar
mija užėmė pozicijas jau 
tik už pusketvirtos mylios 
nuo Saarbrueckeno miesto. 
•Saarbrueckenas yra sostinė 
turtingosios Saar srities su 
jos fabrikais ir gausingomis 
kasyklomis, v a k a riniame 
Vokietijos ruože. Amerikie
čių artilerija be atlaidos 
pleškina vokiečių apsitvirti- 
nimus apie Saarbrueckeną, 
kuris liepsnoja nuo šovinių.

Kiti Trečiosios armijos 
kariai įsiveržė į svarbų pra-1 to.

7 mylių pirmyn. Pa- 
tame mieste dabar 
mūšiai dėl kiekvieno

Francijos pasienyje, vaka
riniame Saar upės šone. 
Sarreguemines srityje ame
rikiečiai per dieną pažygia
vo iki 
čiame 
verda 
namo.

Saarlautern, kitas Saar 
klonio pramonės miestas 
Vokietijoj,- jau užimtas, ir 
tik likučiai vokiečių prieši
nasi iš paskirų savo lizdų. 
Gen. Pattono kariai naiki
na tuos lizdus vieną po ki-

Edward R. Stettinius, naujai 
paskirtas valstybės sekretorius.

ANGLŲ LĖKTUVAI PUOLA GRAIKŲ 
PARTIZANUS ATHENUOSE; KOVA 

PLINTA IR KT. MIESTUOSE

Senatoriai Paneigia Keturis 
Prezidento Skiriamus Valsty

bes Departmento Narius
Washington. — Senato

riai 37 balsais prieš 27 at
sisakė užgirt keturis naujus 
prez. Roosevelto skiriamus 
valstybės departmento na
rius. Jie yra Joseph C. 
Grew, buvęs Amerikos am
basadorius Japonijai, kurį 
prezidentas skyrė valstybės 
sekretoriaus Stettinius’o pa
vaduotojom, ir Nelson Ro
ckefeller, Wm. C. Clayton 
ir Archibald MacLeish, 
Roosevelto skiriami į vals
tybės departmento pagelbi- 
nius sekretorius.

Balsavusių s e n a t orių 
dauguma pasiuntė jų var
dus atgal senatinei užsie
nių santykių komisijai ty
rinėti, ar šie žmonės politi
niai tinka ar ne. Mat, jie 
yra žinomi, kaip pastovūs 
prezidento politikos rėmė
jai.

Prieš tuos Roosevelto 
skyrimus balsavo 18 repub- 
likonų senatorių, 18 reakci
nių demokratų ir vienas 
“progresyvis”. Prezidento 
skyrimus parėmė 16 demo
kratų ir 11 republikonų.

CIO Vado Laiškas Pre
zidentui Dėl Algų

Washington. — CIO uni
jų generalis pirmininkas 
Philip Murray parašė prez. 
Rooseveltui laišką, nurody
damas reikalą pakelti dar
bininkam algas daugiau, ne
gu leidžia vadinamoji Ma
žųjų Plieno kompanijų for
mula, arba taisyklė. Ta for
mula pirm trejeto metų lei
do pridėti kelioliką procen
tų uždarbio, o gyvenimo

Amerikos Lakūnai Bom
bardavo Hitlerininkus 

Keliuose Kraštuose
Roma, gruod. 7. — Iš Ita

lijos pakilę, ‘būriai Ameri
kos bombanešių ir lengvųjų 
lėktuvų bombardavo ir ap
šaudė nacių naudojamus 
geležinkelius, fabrikus ir 
kitus karinius taikinius Au
strijoj, Vengrijoj, Jugosla
vijoj ir vokiečių tebevaldo- 
moj šiaurinėj Italijoj.

Jeigu dabar be- reikmenys nuo tada pabran- 
sunaikinsite vis- W apie 41 procentu, sako 

Murray. Valdžia vis dar 
laikosi senosios taisyklės.

sako

Generolas 
vokiečiams 
perspėjimą 
sitraukdami,
ką, tai paskui stipsite badu!

Apsigauna vokiečiai, jeigu 
jie mano, kad Jungtinės Tau
tos tuojau skubinais jiems pa
galbon su maistu ir drapano
mis, kai Hitleris, Goeringas ir 
Goebbelsas bus pakaiti.

Chinų komunistai susprog
dino japonų konsulatą Tan- 
shane, Chinijoj.

Man labai rūpi, kad brook- 
lyniečių sekmadienio parengi
mas būtų tikrai pasekmingas. 
Viena, Liaudies Teatro akto
riai, Jono Valenčio vadovybė
je, yra įdėję daug darbo į to j jį Armija nušlavė vokiečius
didelio, gražaus veikalo susi- 
mokinimą.

Antrą, parengimo pelnas 
skiriamas Lietuvos žmonių šal
pai. O dabar mes ruošiamės 
pasiųsti daug Lietuvos vaikams 
dovanų. Džiugu būtų, kad šis 
parengimas duotų gražaus už
darbio.

Tad dar kartą prašome ir ra
giname Brooklyn© ir apylinkės 
lietuvius sekmadienį būti La-
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70 galingiausių Amerikos 
bombanešių arde japonų 
vartojamus pastatus Muk
dene 
rijoj.

ir Dariene, Mandžu-

Gen.
maisto Vokietijai.

Eisenhower nežada

Anglijos Artilerija 
Prieš Graikijos 

Partizanus

Athenai, Graikija. — An
glų lėktuvai atvejų atvejais 
šaudė graikų partizanus, 
žemai skraidydami. Jie py
lė ugnį į tuos Tautos Vada
vimo Fronto kovūnus ties 
Akropoliu, istoriniu švento
vių ir kultūros centru Athe
nuose, Graikijos sostamies- 
tyje. Kartu anglai su gau
tais iš Amerikos tankais 
puolė partizanus įvairiose 
Athenų dalyse. Karališkieji 
graikų karininkai ir žanda
rai, neseniai tarnavusieji 
naciams, dabar išvien su 
anglais atakavo Tautos Va
davimo Fronto partizanus.

Anglai drauge su tais 
premjero Papandreou ka
riais (kvislingais) užėmė 
Tautos Vadavimo Fronto 
patalpą. — Ši organizacija 
trumpai vadinasi F A M.

EAM partizanai užėmė 
Papandreou valdžios rū
mus. Tuomet šios valdžios 
ministerial ir policijos vir
šininkai pabėgo į užbarika
duotą Didžiosios Britanijos 
Viešbutį.

Anglai kariai ir Papan
dreou policija rankinėmis 
granatomis bombardavo ir 
užgrobė Komunistų Parti
jos centrą.

Athenai, Graikija, gr. 7 
— Anglų kanuolės taip pat 
pradėjo bombarduoti Grai
kijos partizanų pozicijas 
Athenuose ir apylinkėje.

Prieš partizanus jau nuo 
pirmiau nuolat veikia ang
lų lėktuvai, tankai ir-šar
vuoti automobiliai.

SOVIETAM TELIKO 
35 MYLIOS IKI 

AUSTRIJOS
Maskvas, gr. 7. — Prane

šama, jog Raudonoji Armi
ja užėmė miestus bei mies
telius pietiniai - vakarinia
me Balaton ežero gale, 
Vengrijoj, tiktai už 35 my
lių nuo Austrijos rubežius.

Gen. Eisenhower užtikrino 
religinę laisvę Vokietijoj po 
jos sumušimo.

Gen. Somervell Šaukia: Daugiau 
Trokų ir Kitų Reikmenų! Jų 
Pritrūksta Amerikos Kariam

New York. — Generolas 
Brehon B. Somervell, armi
jos aptarnavimų galva, pa
reiškė, jog Amerikos ka
riuomenei pradeda kritiš
kai pritrūkti didžiųjų šovi
nių, o ypač sunkiųjų kari
nių trokų ir “tajerių” jiems. 
Kalbėdamas Nacionalės Fa
brikantų Sąjungos suvažia
vime keturiems tūkstan
čiams pramonės vadų Wal
dorf Astoria viešbutyje, 
gen. Somervell, ragino juos 
įtraukti dar bent 300,000 
darbininkų į karinius dar
bus. Tarp kitko, jis sakė: 
“Mes dabar pasigaminame 
6,700 sunkiųjų trokų per 
mėnesį, tai beveik tiek, kaip 
per metus pirm karo. Da
bar mes pasibrėžėme pa
statyt 8,000 trokų per mė
nesį; bet ir to dar gali ne
užtekti.”

Gen. Somervell priminė, 
jog trys amerikiečių armi
jos nuo rugs. 20 iki spalių 
20 d. Francijos fronte iššo
vė virš 1,300,000 minosvai
džių sviedinių, tai yra, per 
vieną dieną daugiau negu 
Šiaurinėje Afrikoje buvo 
per mėnesį iššaunama.

Po Vokietijos sumušimo, 
karas prieš Japoniją Ame
rikai lėšuos 71 bilioną dole
rių per metus, sakė gen. So
mervell.

Lekiančios Tvirtumos 
Pleškino Japonų Cen

trus Mandžurijoj
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Japonijos radijas prane
šė, kad didžiausi Amerikos 
bombanešiai B-29 puolė 
Mukdeną, pramones mies
tą, ir uostamiestį Darieną, 
Mandžurijoj, japonų užim
tame krašte, pramintame I 
Manchukuo.

Japonai pasakojo, kad jie, 
girdi, atmušę kitas lekian- 
čiąsias amerikiečių tvirtu
mas, kurios mėginusios vėl 
bombarduot Tokio, Japoni
jos sostamiestį.

Mūšiai skleidžiasi po vi
są Athenų miestą. Bent du 
anglai tapo nukauti. Per 
keturias dienas užmušta 
173 asmenys kaip kad ne
oficialiai skaičiuojama.

Londono radijas sakė, 
kad anglų lėktuvai taip pat 
apšaudė ir bombardavo par
tizanų apkasus. Iš tų apka
sų partizanai stengiasi per
kirst anglam ir jų bendra
darbiam kelią tarp sostinės 
Athenų ir artimo Pirėjaus 
uosto.

Anglų globojamas, Grai
kijos premjeras Papan
dreou paskelbė, kad jie pra
dėjo visuotiną šturmavimą, 
kuriuom tikisi sutriuškint 
ELAS kovūnus. — ELAS 
yra sutrumpintas vardas 
Tautos Vadavimo Fronto 
(EAM’o) milicijos - parti
zanu.

Išsivystė mūšiai ir Patras 
mieste, pietinėje Graikijoj. 
Partizanai ten nuginklavo 
100 dešiniųjų (kvislingų)., 
Anglų komanda pranešė, 
jog blogėja padėtis didžia
me Salonikos uostamiestyje

Sostinėje Athenuose par
tizanai kovoja ne tik gatvė
se, bet ir nuo namų stogų ir 
iš medžių, šaudydami ir mė
tydami rankines granatas.

Anglų lėktuvai nuolat 
zvimbia žemai skraidydami 
virš Athenų ir baugindami 
partizanus.

Anglijos radijas sakė, 
kad anglai suėmė nuo 1,- 
000 iki 3,000 partizanų.

United Press teigia, kad 
atvyko dar keli tūkstančiai 
partizanų ir susitelkė į 
šiaurvakarius nuo Athenų. 
Anglų komandierius, gen. 
Scobie sakė, matyt, kad par
tizanai iš Graikijos gilumos 
traukia linkui Athenų.

Dėl ChiniĮ Tautinių Jėgų 
Vienijimo

Maskva. — Gruod. 5 d. 
Sovietų kariai sunaikino bei 
sunkiai sužalojo 21 vokiečių 
tanką ir nušovė 15 jų lėk
tuvų.

SOVIETŲ KARIAI PERĖJO DUNOJŲ ARTI SOSTINES BUDAPEŠTO
London, gr. 7. — Vaka

rinėje Vengrijoje Raudono-

ir vengrus nuo visų pietinių 
Balaton ežero krantų, 48 
mylių ilgio. Trečioji Ukrai* 
nos armija, komanduojama 
maršalo Tolbuchino, užėmė 
Racalmas miestą, vakarinė
je Dunojaus pusėje, už 29 
mylių nuo Budapešto, Ven- 
bor Lyceum svetainėje, kur bus 
suvaidinta drama apie kuni
gą Strazdelį — “Prieš Srovę.”

grijos sostamiesčio. Iš Ra- 
calmo hitlerininkai tapo iš
mušti per durtuvų kauty
nes gatvėse.

Berlyno radijas šakė, jog 
rusai iš Dunojaus salos 
Csepelio persikėlė per vaka
rinę tos upės rankovę ir 
paėmė Ercsi miestą, 14 my
lių į pietų vakarus nuo Bu
dapešto. Maskva šio žygio 
dar neminėjo. Ilga Csepel 
sala siekia beveik pačią Bu
dapešto širdį.

Raud. Armija Paėmė dar 90 
Gyvenamų Vietų Vengrijoje

Chungking, Chinija.— Ko
munistas generolas Chou 
En-lai tarėsi su Chinijos 
valdžia apie apvienijimą 
veiksmų tarp komunistinės 
kariuomenės šiaur-vakari- 
nėje Chinijoje ir Chiang 
Kai-sheko armijų. Esą šiek 
tiek vilties susitarti bend
rai kovai prieš japonus.

Komunistinė armija ten 
turi apie 500,000 karių ir 
virš 2,000,000 milicininkų- 
partizanų. Chinijoj valdo
vas Chiang Kai-shek per 6 
paskutinius metus vedė ka
rą prieš juos.

H-----------------------------------
1 tvanu, 22 mylios į šiaurių 
rytus nuo Vengrijos sosta
miesčio Budapešto. Raudo
noji Armija pramušė bent 
vieną didelę spragą nacių 
linijose Miskolco apylinkė
je, 80 mylių į šiaurių rytus 
nuo Budapešto, kaip sakė 
vokiečių radijas.

Į rytus nuo Baląton eže
ro raudonarmiečiai atėmė 
iš vengrų ir vokiečių Sarbo- 
gard miestą, keturių gele
žinkelių stebulę. Pietiniai-

vakariniame to ežero gale 
jie užėmė Balatonbereny 
miestą, 44 mylios nuo Aus
trijos sienos.

Vakariniame Dunojaus 
šone Sovietų kariai per die- 

aip 90 
gyvenamųjų vietovių, o tarp 
jų—15 geležinkelių stočių.

Per mūšius gruodžio 3 ir 
4 d. Vengrijoje Raudonoji 
Armija suėmė 2,375 vokie
čių ir vengrų kareivius ir 
oficierius.

tetų kanai 
ną užėmė daugiau k

ANGLIJA PROTESTUO
SIANTI AMERIKAI

Rumunų kariuomenė, vei
kianti išvien su Raudonąja 
Armija, apvalė Koertvetyes 
mišką nuo vokiečių, 10 my
lių į šiaurių rytus nuo Bu
dapešto, kaip kad Rumuni
ja oficialiai pranešė.

Naciai skelbė, kad Sovie
tų kariuomenė iš naujo pra
dėjo šturmuoti vokiečius 
ties geležinkelių mazgu Ha-

Pranešama, jog Anglija 
oficialiai protestuos del to, 
kad Amerikos valstybes sek
retorius Stettinius patarė 
jai nesikišti į vidujinius I- 
talijos ir Graikijos reika
lus.
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Antrim puslapis
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jų viešpatavimo dienos suskaitytos, grie
bia ką tik gali ir siunčia (jei tik gali) 
į neutrales šalis Europoje arba į Pietų 
Ameriką (daugiausiai Argentinon), tai
kydami “juodoms savo dienoms,” kurios 
nėra už kalnų.

Kas Yra Lietuvos
’ u" P;

Žmonių Vyriausybėj?
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Mūsų Valstybės Department 
Pareiškimas

• Amerikos valstybės departmentas iš
leido neilgą bet svarbų dokumentą. Jis 
pareiškė, jog mūsų kraštas nesikiš į Ita
lijos, Graikijos, Belgijos bei kitų valsty
bių, išlaisvintų iš hitlerininkų okupaci
jos, reikalus. Kiekvieno tų kraštų liau
dis turi teisę apsispręsti, kokia valdžia 
jiems patinka, kokios valdžios ji nori.

Akiregyje to, kas dabar darosi Grai
kijoje, šis pareiškimas yra labai svarbus 
ir reikšmingas.

Tiek Amerika, tiek Anglija, mūsų nuo
mone, turėtų turėti aiškią ir nesvyruo
jančią politiką kišimosi arba nesikišimo 
klausimu.

Jeigu mes kur nors “kišamės”, tai tu
rėtume apgalvotai “kištis” ir išvien “kiš
tis”, bet kištis taip, kad iš to “kišimosi” 
nesidžiaugtų hitlerininkai, bei koki kvis- 
lingai, kad dėl to kišimosi nebūtų šaudo
mi miestų gatvėse žmonės — kovotojai, 
kaip kad yra daroma Athenuose!

Na, o jeigu nesikišame, tai privalome 
nesikišti, privalome leisti tų kraštų žmo
nėms pastatyti tokią vyriausybę, kuri 
jiems patinka, kuri atsako jų pageidavi
mams — daugumos žmonių pageidavi
mams.

Mes manome, jog Anglijos vyriausybė 
padarė neleistiną klaidą Graikijoje, už
stodama už tokį liaudies neprietelių, kaip 
Papandreou. Čia kur kas labiau anglai 
suklupo negu Jugoslavijoje, kai jie rėmė 
Michailovičių.

Pakartojame: Graikijoje šiandien nei
na mūšiai už tai, ar ją turi valdyti ko
munistai ar komunistų priešai. Graiki
joj šiandien liaudis kovoja už tai, kad 
ten būtų suorganizuota vyriausybė, at
stovaujanti liaudį, išreiškianti visos grai
kų tautos norus ir aspiracijas.

Kurie priešinasi tiems graikų tautos 
reikalavimams, tie kenkia mūsų kovū- 
nams frontuose, tie kenkia visam Jung
tinių Tautų reikalui.

Hillmanas Londone
CIO Politinės Veiklos Komiteto pir

mininkas, Sidney Hillman, nuvyko į Lon
doną. Jo misija svarbi. Jis tariasi su 
Anglijos ir Tarybų Sąjungos darbo uni
jų vadais dėl sušaukimo didelės, plačios 
tarptautinės darbo unijistų konferenci
jos sekamą vasario mėnesį.

Pasikalbėjime su spaudos korespon
dentais, Mr. Hillmanas pareiškė, kad 
šiandien reikia būtinai įkurti viena, pla
ti, visą pasaulį apimanti darbo unijų or
ganizacija — tarptautinė organizacija, 
Internacionalas, ar kaip tą pavadinsime.

Niekas negali užginčyti, kad tokia or
ganizacija, kokią planuojama Londone, 
kokiai bus pagrindai padėti vasario mė
nesį, nėra reikalinga.

Jei pasaulis nori matyti taikų gyveni
mą, jei jis nenori išgyventi tokių karų, 
kokį gyvename dabar, jis privalo būti 
darniai suorganizuotas. Ne tik valsty
bės, ne tik tautos privalo turėti savo or
ganizaciją — organizuoti darbininkai, 
unijistai — taip pat.

Mes manome, jog ir Amerikos Darbo 
Federacijos vadai tuomi susirūpins ir 
pakeis savo izolacinį nusistatymą.

Laisvi—-Liberty, Lithuanian DaiH
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Vice-prezidentas Wallace CIO konvencijoj. Čia jam 
CIO prezidentas Murray prisega konvencijos ženklelį.

Italija Apiplėšta
Overseas News Agency koresponden

tas Romoje, Pat Frank, praneša apie tai, 
kaip vadovaują Italijos fašistai tą kraš
tą apiplėšė.

Jis pabrėžia, jog iki šiol Italijos vy
riausybė, veikdama išvien su talkininkų 
komisija, paėmė savo žinion apie $80,- 
000,000 vertės visokių fašistinių vadų 
turto — daugiausiai dvarų, palocių — 
nekilnojamojo turto.

Atrodo nemaža suma. Bet korespon
dentas pažymi; kad tie patys fašistiniai 
vadai suspėjo išgabenti į neutrales šalis 
tarp 400 ir 500 milijonų dolerių tur
to! Šis turtas yra pavydale aukso ir ki
tokio kilnojamojo turto.

Mussolinio duktė, sušaudvtojo grafo 
Ciano žmona, kuri dabar gyvena Šveica
rijoje (žinios skelbė, jog ji ten ištekėjo) 
yra viena iš tu vagių go vedos, taip bai
siai šalį apiplėšusios.

Pats Mussolinis sakoma, vra prisiun
tęs daWg savo “kilnojamojo” turto į 
Jrnrrtines Valstijas.

Mussolinio raikai ir giminės, jo sėbrai 
ir sugulovė-Clara P^etacci, valdė daugybę 
dvaru ir palocių. Daug tų dvarų jau yra 
konfiskuota.

Jei Italiios vvriausvbei pavyktu fašis
tu išgabentąjį turtą sugrąžinti Italijon, 
tai būtu galima gerai sustiprinti Itali
jos piniginę sistemą. Bet abeiojama, ar 
tai vyriausybei pavyks tai padaryti.

Ką padarė Italijos fašistai, tą patį pa
darys ar jau padarė ir Vokietijos fašis
tai.

Visų kraštų kvislingai, žinodami, kad

Žengiant Į Ketvirtuosius Metas
Suėjo treji metai (gruodžio 7 d.), kai 

mūsų šalis yra kare. Treji metai, kai bu
vo atliktas pasalingas japonų užpuoli
mas ant Perlų Uosto. Treji metai, kai 
mūsų galingoji šalis, Jungtinės Valsti
jos, pradėjo rimtai mobilizuoti savo pa
jėgas nugalėjimui priešo tiek Europoje, 
tiek Azijoje.

Per praeituosius trejus metus daug 
kas didelio buvo atlikta. Šalis sumobili
zuota: virš 11,000,000 mūsų jaunų vyrų 
ir moterų paruošti frontams; mūsų pra
monė, mūsų agrikultūra, visas mūsų na
minis frontas sukoordinuotas vienam di
džiajam tikslui — priešui nugalėti.

Tačiau priešas dar nėra nugalėtas, 
nors jau jis (Europoje) gerokai aplam
dytas. Prieš trejus metus daug pas mus 
buvo optimistų, maniusių ir sakiusių, 
jog, kai tik Jungtinės Valstijos pradės 
kariauti, priešas greit bus palaidotas. 
Perdideliems optimistams teko nusivilti. 
Tuo pačiu sykiu pesimistam, prieš trejus 
metus skelbusiems, būk nei jokia pajėga 
negalės hitlerizmo sunaikinti, dar labiau 
ten nusivilti.

Tie, kurie stovėjo “per vidurį”, pasi
rodo, išėjo laimėtojais. Tie, kurie skelbė, 
jog mes turėsime šiame kare daug pa
aukoti, iki priešą nugalėsime, bet mes jį 
visvien nugalėsime, buvo teisingi.

Daug ko išmokome per tuos trejus me
tus. Dar daugiau išmoksime iki laimė
sime pilną pergalę.

Daug Kas manė (prieš keletą mėne
sių), kad vokiečiai bus dar šiemet nuga
lėti, sumušti. Pasirodo, jog ir tie klydo 
— net geriausi mūsų generolai ir karo 
reikalų žinovai klydo. Niekas nesitikė
jo, kad vokiečiai būtų taip įsistiprinę 
pagal Raino upę, kaip jie yra įsistiprinę. 
Jų tvirtumų neįvertinimas, pasirodo, 
šiandien mūsų frontui kenkia: stokuoja
me amunicijos Vakarų Fronte!

Bet netenka liūsti ir nuogąstauti. Prie
šo pozicijos šimtą sykių yra silpnesnės 
negu mūsų. Jis bus sumuštas. Jį sumuš 
ne viena mūsų kariuomenė, bet visos 
Jungtin. Tautos — Tarybų Sąjungos, 
Didžiosios Britanijos ir kitų talkininkų 
kariuomenės.

Karas Europoje, pasirodo, nusitęs į 
1945-tuosius metus, gal net iki pavasa- 

' rio. Dar daug reikės Europoje mums pa
jėgų paaukoti. O kai Europoje su prie
šu bus apsidirbta, turėsime viską sukon
centruoti japoniško priešo sumušimui. 
Nebus lengva ir tas atlikti, bet jis turės 
būti atlikta.

Tuo būdu, žengdami į ketvirtuosius 
karo metus, mes, namie gyveną, mes, na
mų frontas, privalome viską daryti, kad 
stiprinti karo frontus. Pirkime daugiau 
karo bonų, didinkime karinę produkciją, 
stiprinkime visas mūsų krašto karines 
pajėgas!

Pergalė, visuotina pergalė tegali 
mums terūpėti, niekas daugiau!

—Tai šičia aš užaugau, — I 
taria generolas Karvelis ir 
mašina sustoja. Išlipame 

| Vilniaus gatvėje. Namai su
griauti, daugumoj sudegin
ti. Degėsių krūvose pūpso 
surūdiję, sulankstyti skar
diniai stogai, pajuodavę vir
tuvės rakandai..,

Generolas Karvelis! Jis 
čia gimė, čia mokinosi, čia 
praleido savo jaunystę. 
Kiekviena Šiaulių m. gatve
lė jam pažįstama, kiekvie
nas namas žinomas ir bran
gus. Ypatingai jam bran
gūs jojo gimtieji namai, 
kurių visiški griuvėsiai dil
iojo prięš mūsų akis.

—Vokiečiai namus pade
gė ir pastatė sargybinį, kad 
niekas neišdrįstų jų užge
sinti, — sako generolas, 
— bet niekis, užtat priešas 
pajuto mūsų atlyginimą.

Kieme darželis neišdegęs. 
Žaliuoja ir tebežydi jurgi- 
niai.

— Esu laimingas turįs 
progos ginti savo gimtąjį 
miestą, — baigia generolas. 
Mūsų mašina rieda toliau.

Už Šiaulių vyko dideli 
mūšiai ir miestas buvo iš 
priešo nagų išlaisvintas. 
Neperseniai, gavę stambių 
pastiprinimų, vokiečiai vėl 
veržėsi į Šiaulius. Narsiai 
stojo Šiaulius ginti Raudo
nosios Armijos daliniai, bet 
ypatingai Šiaulių miestą 
gynė lietuviškieji pulkai. 
Nepraėjo nei vokiečių “tig
rai”, nei ferdinandai, pa
guldė savo girtas galvas 
permestųjų h i 11 e rininkų 
pulkai. Apie tai vėliau.

Vaikštinėju po Šiaulius. 
Klevų gatvėje pamuštas vo
kiečių tankas. Prie jo stovi 
senyva moteriškė Bartku- 
vienė ir verkia.

— Ko verki? — klausiu.
— Šitas tankas sušaudė 

mano vyrą, — sako ji kuk
čiodama. — Nė palaidoti

Amerikiečiai Vokietijos mieste Hoven.
* I

Žiauri kova eina gatvėse.

kjt

vargšo negalėjau. Sudraskė 
į gabalėlius.

Čia pat sudeginti Bartku- 
vienės nameliai. Pelenų 
krūvoje pastebiu buteliuką 
pieno, sudegusius vaiko 
drabužėlius.

— Atsiklaupęs j5rašė, kad 
leistų iš vokiečių padegto 
namo išsinešti .kūdikį, — 
kalba moteriškė, — neleido. 
Iš armotos šovė į jį, pra
keiktieji...

Višinskio gatvė liko apy
sveikė, bet ir čia vokiečiai 
daug gyventojų sušaudė. 
Jie padeginėjo namus ir vi
si, kurie mėgino gelbėti 
savo turtą ar šeimas, buvo 
šaudomi.

Stoviu prie sudegintos 
Šiaulių bažnyčios. Netoli 
stoties kareiviai garsiai 
dainuoja lietuvišką dainą... 
Prie manęs prieina akiniuo
tas senis ir klausia:

— Ar tamsta lietuvis?
— Lietuvis, — atsakau.
— Matai, ką jie su Šiau

liais padarė?
Ir senis papasakojo, kaip 

vokiečiai p a s i traukdami 
plėšė, padeginėjo gyvena
muosius butus. O bėgdami, 
net bažnyčias degino.

Šiaulių bažnyčia statyta 
1625 metais. Ji išstovėjo 300 
su viršum metų. O vokietis 
banditas pripylė viduje jos 
kažkokios smalos ir padegė.

Šiaulių du trečdaliai su
deginti. Išliko tik pakraš
čiai. Bet miestas po trupu
tį atsigaivina. Išliko spau
stuvė “Titnagas”. Ten jau 
renkami “Raudonosios Vė
liavos” pirmieji numeriai. 
Steigiamos tarybinės įstai
gos. Šiaulių miesto vokietis 
nesunaikins, nes jį gina 
Raud. Armija, jį gina lie
tuviškieji pirmieji mūsų da
liniai, kuriuos vadovauja 
generolai Karvelis ir Žu
kauskas.

Jonas Marcinkevičius.

Tarybinė Lietuva keliasi 
iš baisių griuvėsių, iš bai
saus nacių sunaikinimo. Vi
sur susiorganizavo įvairūs 
vyriausybės organai, veikia 
Komunistų Partija, Kom
jaunimas, Darbo ’Unijos, 
grąžinama valstiečiams že
mė, kurią 'naciai ir anti-lie- 
tuviai buvo nuo darbo val
stiečių atėmę. Čia mes su
minėsime kai kuriuos vy
riausybės augštesnių ir že
mesnių organų narius ir 
vykinamuosius žygius.

Vyriausioji įstaiga Lietu
voj yra parlamentas arba 
Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos Aukščiau
sioji Taryba. Ją sudaro 
liaudies išrinkti atstovai. 
Jos pirmininku yra B. Ba
ranauskas. Jo pavaduoto
jais yra Antanas Venclova 
ir K. Kutraite.

Šis parlamentas yra iš
rinkęs prezidiumą (kaip ir 
valdybą) kurio pirmininku 
yra Justas Paleckis.

Lietuvos komisarų- (mini- 
sterių) pirmininkų yra Me
čys Gedvilas. Pavaduoto
jas J. Vaišnora.

Lietuvos Komunistų Par
tijos generalis sekretorius 
Antanas Sniečkus.

Armija ir Karo Komisaras
Lietuva turi savo atski

rą armiją, kuri yra dalimi 
Raudonosios Armijos. Lie
tuvos Karo Komisaro pa
reigas eina gen. majoras 
Soblis. Su rugpjūčio 25 die
na pradėta Lietuvoje mo
bilizuoti per aštuonioliką 
skirtingų metų gimusie
ji vyrai nuo 1909 
iki Ii926 metų. Lietuvos jau
nimas su ukvata stoja į ar
mijos eiles, kad atkeršyti 
vokiečiams.

Kad pas Lietuvos kovū- 
nus naciai nesulauks pasi
gailėjimo, tai aišku. Štai 
keli kovūnai: Juozas šiška 
iš Žaslių vals., Žuvų kaimo. 
Jo tėvą, brolį su žmona ir 
15-kos metų sūnelį vokiečiai 
nušovė, už tai, kad jie slė
pė partizanus.

Mikas Zakarauskas iš 
Aukštadvario, jau treji me
tai, kaip jo brolis išvežtas 
Vokietijon katorgos dar
bams. Arba štai Stasys 
D er bu tas iš Kašciukiečių 
dvaro, jo brolį Joną ištrė
mė į katorgos darbus, o ki
tą brolį — Miką nušovė. 
Juozas Eidukas iš Utenos 
turėjo nuo nacių slapstytis. 
Ir tam panašiai. Toki ko
vūnai gavę ginklą į savo 
rankas nepasigailės Hitle
rio razbaininkų.
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Komitetai ir žemes 
Atsiėmimas

Kauno miesto pirmininku 
yra Rutkauskas, sekreto
rium Rymontaitė. Biržų 
komiteto pirmininku yra 
Zutkis, o sekretorium A. 
A. Gražinis. Biržų aikštėje 
pastatytas paminklas žuvu- 
siems Raudonosios Armijos 
kariams.

Prienų ir kitų miestų Lie
tuvos merginos gėlėmis da
bina žuvusių Raudonosios 
Armijos kovūnų kapus už 
Lietuvos laisvę. Daugelis jų 
karžygiškai kovodami mu
šė hitlerininkus Ukrainoje, 
Baltrusijoj, ant Dniepro ir 
Berezinos ir išliko gyvi, bet 
numirė Lietuvoj. J. Raščiu
kas iš Prienų rašo: “Žiū
riu: kapas, raudona žvaigž
dė viršuj, skaitau: “Mirė 
didvyrio mirtimi.” Kapas 
mūsų mergaičių apsodintas 
gvazdikais ir našlaitėmis.

Valstiečiai— tikrieji že
mės savininkai, atsiima ją; 
rengė talkas javų nuvaly
mui ir suėmimui, koncertus 
ir kitokius parengimus. 
Trakų jaunimas, rugp. 27 
dieną buvo surengęs sporto 
plaukiojimą ežere. Utenoje 
komjaunuoliai kas savaitę 
ruošia koncertus. Uteniš
kiai, vien Aluntos valsčiu
je, jau 46 valstiečiai atsiė
mė žemes, kurias nuo jų 
buvo atėmę vokiečiai.

Šiaulių srityj žemės atsi
ėmimui vadovauja komite
tas, kurio pirmininku yra 
Bakutis, nariais Stepono- 
vas, Keliačius, Ramanaus
kas ir Petraitis.

Veiverių vals. žemės ko
miteto pirmininku yra Ka
zys Zaveckas, jo pavaduoto
jas Juozas Kazlauskas, sek
retorium Kazys Baranaus
kas ir komiteto nariais 
Juozas Vasiliauskas ir Pra
nas Žemaitis.

Trakų apskrityj žemės 
grąžinimas vyksta pilnu 
tempu. Onušiškių valsčiuj 
Bitautonių kaime valstie
čiai Adomas Žarnauskas ir 
Račkauskas džiaugiasi vėl 

i susilaukę teisybės, jie atga
vo žemę.

Rūdiškių valsčiuj patys 
valstiečiai iš buožių atsiė
mė 443 ha žemės, Vievio^ 
valse. — 454 ha. Onušiškio 
žemės fondas turi dar 2,- 
134 ha žemės, Rudiškių — 
1,999 ha., Vievio — 2,249 
ha.> Vilniaus apskrities že
mės fondas turi 15,005 ha, 
kuri bus perduota beže
miams ir mažažemiams, o 
tarybiniai ūkiai turi 14,- 
702 ha. žemės.

Taip visoj Lietuvoj, išvi
jus amžinąjį priešą vokietį 
ir jo bernus, žmonės at- 
steigdinėja tiesą ir tvarką. 
Amerikoj anti-lietuviški e- 
lementai iš smetonininkų, 
socialistų ir klerikalų vadų 
gali sapnuoti apie tai, kad 
jie kada nors ten viešpa
taus ant darbo žmonių 
sprando, bet jie to jau nie
kados nesulauks.

Valstiečio Sūnus.

Krieniškos Pastabos

Vyrai veda iš meilės, o 
moterys — iš baimės. O ko 
jos bijosi? Bijosi pasilikti 
neištekėjusiomis.

Labai liūdnas faktas: pa
lyginamai gana trumpu lai
kų daug gerų lietuvių nu
važiavo pas Abraomą, ir tai 
buvo tokie, kurie užklau
sus “Ką gersi?”, išdidžiai 
sakydavo “šnapskį!”
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HARTFORD, CONN.
Visko Po Biskį.

Smagu pažymėti, kad mūsų 
kolonijos lietuviai nuoširdžiai 
darbuojasi Naminiame Fronte 
greitesniam karo laimėjimui. 
Lapkričio 19 d. Laisvės Choro 
Svetainėj buvo parengimas pa
galbai Lietuvoj mūsų brolių ir 
seserų, kurie tiek daug nuken
tėjo nuo nacių. Parengimas ge
rai pavyko, aukų surinkta arti 
$400, nuo parengimo bus virš 
$100 pelno, tai graži parama 
Lietuvos žmonėms.

Lapkričio 20 d. Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo įvyko mėnesinis 
susirinkimas. Reikalai svarsty
ta nuosekliai. Pirmininkas J. 
Pilky ir V. Rutkus aplankė 
drg. Juozą Mažeiką, iš New 
Britaino, kuris sunkiai serga. 
J. Mažeika yra pažangus žmo
gus, nuolatinis Laisvės skaity
tojas, daug rėmęs darb. judėji
mą. Linkiu jam greitai pasvei
kti.

Išduotas raportas iš lietuviu 
bendro skyriaus Raudonojo 
Kryžiaus. Paaiškėjo, kad ruo
šia parę 10 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Parapijos 
Svetainėj. Kliubas nutarė pa
aukoti $25 vertės karo boną, 
kuris bus išleistas dovanomis, 
taipgi nariai pasipirko daug 
tikietų.

Kliubo bizniškas skyrius ruo
šia pardavinėjimo šeštos Karo 
Paskolos parengimą nedėliojo, 
17 d. gruodžio, 3 vai., po pietų. 
Bus prakalbų ir koncertinė 
programa. Kalbės miesto majo
ras W. H. Mortensen. Kliubas 
nutarė pirkti laike parengimo 
už $2,000 karo bonų.

Kliubas nutarė paaukoti $100 
karo boną pagalbai Lietuvos 
žmonių, kurie taip labai nuken
tėjo nuo hitlerininkų karo. Bo
nas bus išleistas dovanomis. 
Tai gražus ir pagirtinas kliubo 
darbas, didelė parama karo 
laimėjimui ir Lietuvoj mūsų 
broliams ir sesutėms.

Pirmininkas kvietė visus na
rius dalyvauti 18 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, kliubo prieš- 
metiniame susirinkime, kur 
bus renkama valdyba ateinan
tiems metams.

Kliubietis Juozas Rudzins- 
kas su lapkričio 18 diena išva
žiavo į Floridą, sveikatos patai
symo reikale. Jis nuo seniai 
nesveikuoju. Linkiu draugui 
greitai pasveikti ir sveikam 
sugrįžti pas savo gyvenimo 
draugę Oną. ./. A. P..

PASTABA.
Laisvėj No. 272 tilpo kores

pondencija iš Hartfordo, po 
kuria pasirašo “Viena iš Paly
dėjusių,” ten aprašo laidotuves 
Mrs. J. Krischus. Sako, kad 
velionė buvo Laisvės skaityto
ja. Jos vyras yra prenumerato
rius dienraščio, tai ji gal ir 
skaitė, o gal i)- ne. Sako, kad 
buvo darbininkiškų parengimų 
rėmėja. Su kuomi ji rėmė, tai 
nepasako, bet darbininkiškų 
organizacijų parengimuose, tai 
jos niekas nematydavo.

Gal Laisvės Redakcija turė
tų paklausti koresp., kam rašo 
neteisybę? Daugelis pyksta ant 
Laisvės, kodėl tokius raštus tal
pina. J. Kazlauskas.

NITO REDAKCIJOS: Re
dakcija nežino apie kiekvieną 
žmogų, ar jis lanko parengi
mus ar ne. Ką parašo, kas nėra 
prieš-darbininkiška, prieš pro
gresyvius ir demokratinius 
žmones, tai ir talpiname. Ką 
gi Redakcija gali žinot, ar ko
respondentas vien faktais pasi
rėmęs rašo, ai' priešingai? Mes 
šimtus kartų draugų ir draugių 
prašėme, kad rašytų vien tik 
tiesą. Apie mirusius, kiek 
mums žinoma, labai dažnai net 
pergražiai aprašo, daugelį pa
skelbia nariais ALDLD ir kitų 
organizacijų, kuriais jie nebu
vo.

rais ateiti sykiu ir jos ne tik 
savo vyrus “apsaugos,” bet ir 
labdaringą darbą atliks, kurio 
čia netrūksta visiems.

Pas mus girdėti yra ir tokių 
Lietuvos “patriotų,” ką sako: 
“mes burliokams nedirbsimi.” 
Aš norėčiau paklausti tų gu
druolių, nuo kada lietuvis pa
tapo burlioku? Ar, jeigu pagal 
prof. Pakšto planą Lietuva bū
tų įjungta į Baltiskandijos Są
jungą, tai ar lietuviai nuo ta

da tjau pataptų švedais ar da
nais? Tokie tai jie lietuviai ir 
taip tai jie Lietuvą ir jos žmo
nes “myli.”

Draugai, nepamirškit, kad 
šeštadienio vakaras tai Lietu
vos nuo karo nukentėjusių žmo
nių šelpimo vakaras. Visi at
eikite,, kaip 8 vai. vakare į 318 
Broadway, So. Bostone. Čia 
darbščiosios, geraširdės gaspa- 
dinės pagamins skanią vakarie
nę, pavalgysit, pasidalinsit

mintimis, kas galit, prisidėsit 
su darbu, gražiai, kultūringai 
laiką praleisi! ir kainuos daug 
mažiau negu einant kur kitur.

Zavis.

Pasitarimas ir planas pa
lengvina daug sunkių dar
bu, v

Pavirtęs mašinos dalimi, 
jau nerašysi eilių naktimis.

WAWAII

KRIENO AFORIZMAI

Liaudies inteligentas yra 
ne tas, kuris tik pirštu į 
darbą kitam parodo, bet 
kuris kitam darbe ranką

Pirmosios kregždės žen
klindavo pavasarį Lietuvoj; 
dabar pirmieji laiškai tie
siog iš Lietuvos —ženklina 
mūsų visų džiaugsmo pava
sarį.

Kas kalba su rankom, tas 
parvercia stiklą su alum.

Bostono ir Apylinkės Žinios
Lietuvai Pagalbos Darbas 

Bostone.
Atsilankius į Lietuvai Pa

galbos Teikimo Komiteto Bos
tono Skyriaus buveinę, 318 
Broadway, esi priverstas ste
bėtis žmonių pasišventimu, iš
tverme, duosnumu ir su visa 
siela atsidavimu darbui teiki
mo nors dalinos greitos pagal
bos, taip reikalingos tūkstan
čiams karo nuteriotų, nuvar
gintų brolių lietuvių! Nors da
linai, kiek galima, nušluosty
mui kruvinų ašarų nuo akių 

* našlių ir našlaičių, suteikiant 
kiek nors būtiniausių kasdieni
nio gyvenimo reikmenų.

Nuo susikūrimo šio skyriaus 
praeitą pavasarį, iki šiol sky
rius jau prisidėjo prie sudary
mo penkių ar daugiau pagal
bos siuntinių Lietuvos žmo
nėms.

Siuntiniai Pasiekia Lietuvą.
Siuntiniai išsiunčiami kas 

penkios ar šešios savaitės. 
Siuntiniai pasiekia Lietuvą ir 
lieka išdalinti ant syk daugiau
sia pagalbos reikalingiems 
žmonėms. Tą liudija daug 
gautų laiškų per aukavusius ir 
paliudijimai nuo Lietuvos vy
riausybės. Aukotojai nesibijo- 
kit, jūs aukotos drapanos Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetui negulės sumestos į kokį 
nors skiepą ir nebus parduoda
mos kam nors už pinigus.

Atsižvelgus į nuveiktus dar
bus norėtųsi manyti, kad gana 
skaitlingas būrys žmonių yra 
įsitraukęs į šį darbą, bet taip 
nėra. Su aukomis, pinigais, 
drapanomis ir kitkuo yra pri
sidėję beveik visa pažangioji 
visuomenė ir dalis kitų sriovių 
žmonių, bet su darbu, tai tik 
mažas būrelis pasišventusių 
geraširdžių dirba.

Dirba daug ir nekurie jau 
yra pavargę, norėtų nors kiek 
pailsėti, bet darbo kalnai, o 
pamainų neateina ir vėl dirba 
ir vėl triūsia.

Paimkim mūsų draugus siu
vėjus, kaip tai, Pakalnį, Kiškį 
ir da vieną draugą, kurio pa

vardės neteko patirti, kurie su 
pagalba moterų taiso aukotus 
padėvėtus drabužius, kad dra
bužiams pasiekus Lietuvą būtų 
gatavi vilkti ant pečių.

Komiteto nariai: Pirm. Jo
nas Žekonis, G. Likas, J. Bur
ba, M. Kazlauskas, S. Rainard, 
J. Masteika, taipgi buvę nariai 
A. Kupstis, Prof. B. F. Kubi
lius, Dambrauskas, darbuoto
jas Mickevičius, moterys: E. 
Simanavičienė, E. Freimantie- 
nė, J. Kroli, Dambrauskienė, 
čuberkienė, Sabulienė, Beleke- 
vičienė, Morkevičienė Rainar- 
dienė ir daug kitų, kurie ir 
kurios dirba prie taisymo, tvar
kymo, pakavimo drapanų. Ren
gia šeštadienių vakarienes, iš 
pelno yra palaikoma patalpa ir 
dar lieka nupirkimui reikalin
gų reikmenų. Dirba daug, ne- 
atlaidžiai, su siela ir kūnu, kad 
nešus paguodą, viltį ir broliš
ką meilę nelaimėje esantiems 
savo gimtojo krašto broliams ir 
sesutėms. Ypatingai pirm. J. 
Žekonis dirba pasišventusiai ir 
daug.

Komiteto apšvietos nariai: 
Petruškevičius, Jusius ir Za- 
vis jau pradeda išsijudinti į 
darbą. Taipgi, draugas Use- 
vičius, siuvėjas, kuris ilgą lai
ką dirbo Russian War Relief 
centre, pradeda pasirodyti pas 
mus.

Bet va, mūsų širdingieji se
nukai siuvėjai skundžiasi: ką 
veikia mūsų jaunesni, suma
nesni siuvėjai, kaip tai, Buivi- 
das, Buzevičius, Matulaitis, Pu- 
kevičius, Pranašas, Peldžius ir 
daugiau, kodėlgi jie ne ateina 
nors kiek pagelbėti, nors kiek 
parodyti, kad ir jie turi širdį, 
kad ir jie paiso!

Bet ot čia nekurie draugai 
ir draugės juokiasi, kad neku- 
riuos vyrus jau gražuolės mo
terys nenori išleisti iš namų, 
argumentuodamos, kad vyrai 
bedirbdami sykiu su svetimo
mis moterimis gali pamylėti 
svetimąsias. Aš gi sakyčiau, 
jeigu tai būtų tiesa, tai tos mo
terys turėtų pačios su savo vy

Kam šiandien lemta bo- 
sauti, tam teko sunkiai tą' 
užsitarnauti. Nevisada.

WAWAU

Geras pijokas ateina ne
varytas, išeina neprašytas.

Šelpimui Lietuvos Žmonių!

JUOZAS KAČERGIS

LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS
Priešakyje Su 

JONU VALENČIU 
Ir Jo Vadovybėje

Stato Scenon 

JUOZO PETRULIO

Šešių Paveikslų Dramą

ADELĖ RAINIENĖ

ries Srove"
Vaidinimas įvyks sekmadienį,

10-tq Dieną Gruodžio-December
LABOR LYCEUM SALĖJ

949 Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pradžia LYGIAI 3:30 Valandą po Pietą
Įžanga $1.80 ir $1.20

JUOZAS JUDŽENTAS

VERA BUNKIENĖ

(taksai įskaityti) Vien tik šokiams 60c

Vaidinime Dalyvauja:
Jonas Valentis
Jonas Lazauskas
Adelė Rainienė
Petras Grabauskas
Vincas Degutis
Juozas Kačergis
Vera Bunkienė
Juozas Judžentas
Kazys Balčiūnas
Jonas Juška
Vincas Paukštys
Juozas Byronas
Adomas Dagis
Jonas Rušinskas
Povilas Rainys
Kazys Juknis
Nellie Venta PETRAS GRABAUSKAS

Paramą Teikia:
Adelė Pakalniškienė 
Geo. Waresonas 
Rokas Židžiūnas

•
Aido Choras

Vaidinant dainuos
A. Strazdelio 
kompozicijas

Lietuvai Pagelbos
Teikimo Komiteto
Brooklyn© Skyrius

•Vincas Bovinas 
Dienraštis Laisvė

JONAS LAZAUSKAS

Šokių pradžia 8 Valandą Vakaro
ANTANAS PAVIDIS

IR JO

RADIJO ORKESTRĄ

Rengia Lietuvių Liaudies Teatras; gelbsti 
Brooklyno L. P. T. Komitetas

JONAS JUŠKA

Vaidinimas prasidės skelbiamu laiku —Nesi vėluokite!



Ketvirtas puslapis

Denver, Colorado

Penktadienis, Cruod. 1044tafevS—Liberty, Lithuanian Daily

Kol bent vienas priešas lieka, mūšy darbas ne pabaigtas!
kiek

MES TURIME PIRKTIkitur gyventi pasi- 
tai yra gyvenimo ap
verčiamas.

PITTSBURGH, PA
Visokios žinios.

Lapkričio 26 d. teko daly
vauti koncerte, prakalbose ir 
vakarienėje Mokslo Draugijos, 
kas buvo rengiama 40-ties me
tų sukakties proga. Kaip 3 v. 
po pietų, pakilo uždanga1 ir ant 
steičiaus pasirodė pirmininkas 
J. Kregždė ir du nariai — Jo
nas Balčius ir Juozas Macke- 
liūnas, kurie padėjo organizuo
ti Draugiją. Kiti du nepribuvo, 
iš Draugijos pirmųjų narių tik 
4 randasi, kiti mirę.

Pirmininkas aiškino, 
daug buvo darbo, kol įsigyta 
namas, knygynas, kiek daug 
darbo būta, kol nariams išsto- 
rota Amerikos pilietybė ir ki
tus Draugijos nuveiktus dar
bus. Jis pakvietė už dienos 
programos vedėją Juozą Slie- 

• ką.
Prasidėjo koncertinė progra

ma. Gražiai pasirodė Vainorie
nė, seserys Veniukės, Pakštukė, 
Cinikas su žmona, varg. Sa
dauskas su žmona, šimkūnienė, 
Paserskienė gražiai sudainuo
jant liaudies dainelių, na ir ki
ti kone, programos dalyviai. ;

Tarpe dainų Jonas Mažujcna, 
pasakė kalbą apie Pittsburgh | 
lietuvių nuveiktus darbus, pas- i 
tangas padėti greičiau karą iš
laimėt! ir ardytojus vienybės l Francijoj žuvo Aleko Vaino- 
pastangų. , riaus sūnus. Tėvas yra Mokslo

Paskui buvo pakviestas pa- Draugijos narys.
kalbėti F. Abekas, “Vilnies” į -----------
redaktorius, kuris buvo paren-į Lietuvaitės P. Rumbaukiūtė 
gimė. Abekas pasakė labai įdo- ir Kazeiviukė apsivedė su ki
mią kalbą, gražiai pagerbda- tataučiais. Laimingo gyvenimo, 
m a s Draugiją, kuri tiek daug! L). P. Lekavičius.

darbų atlikus per 40 metų. Ra
gino visus lietuvius prie vieny
bės ir pagalbos Lietuvoj žmo
nėms.
or*•v’~

Koncertinėj programoj galė
jo būti daugiau žmonių. Vaka
rienėj buvo apie du šimtai. 
Valgių buvo skaniausių ir už
tektinai. Laike vakarienės Sa
dauskas sudainavo kelias liau
dies daineles vykusiai.

Vėliau buvo šokiai, dalyvavo 
svečių ir iš Pittsburgho prie
miesčių, buvo atvykę pasimaty
ti su Draugijos veteranais. Ir 
šios korespondencijos rašytojas 
buvo jos tvėrėjų tarpe, per 5 
metus prigulėjo, tik vėliau iš
važiavęs 
traukęs, 
linkybių

Lapkričio 24 d. mirė Ona 
Patiki, pirmiau buvusi Sadaus
kienė. Pora savaičių pirm to, 
ją suvažinėjo trekas gatvėj. 
Mirė ligoninėj. Paliko nuliūdi
me vyrą ir 3 sūnus.

Parvažiavo aplankyti saviš
kius seržantas Strapinskas, 
Antano sūnus. Už marių išbu
vęs du metus.

Kairėje: Rusijos Diedukas Šaltis, o dešiėnėje Ameri
kos St. Nick. Viduryje New Yorko miesto veikiantis ma
joras Newbold Morris. Paveikslas trauktas atidaryme 
Russian War Reliefs vajaus dėl pasiuntimo kalėdinių 
dovanų Tarybų Sąjungos vaikams. Rusijos Dieduką at
stovauja aktorius Louis Calhern, o Amerikos—Zero 
Mostei.

DETROITO ŽINIOS
Parengimas dėl Lietuvos 

Vaikučių

Sekamą sekmadienį, tai yra 
gruodžio 10 dieną, Lietuvių 
Moterų Pažangos Kliubas ren- 

balių su žaislais, 
Svetainėje, 4097 

Pradžia nuo 5 vai.

kitų draugų ir 
panašiai. 
Palevičius, 
Pijaus 
Jonas

draugių

U. Jur- 
Anskaičio 

Totoris, P.

JAUGIAU KAPO BONŲ!V

Šeštoji Karo Paskola yra 
Jūsų Šaukimas prie Giklo

Padėti Pergales Ginklus Pirkti. . .

Pilną Pergalę Laimėti. . .

Padėti Sugrąžinti Tuos Berniukus 

Į Amerikini Gyvenimą . . .

eilė 
darbuojasi 
vardai: dr. 
kevičienė, 
šeimynos,
Zunaris, trys šeimynos: Vinco, 
Antano ir Petro Žilinskų daug 
aukoja, M. Johnson’ienė ir jos 
šeimyna.M. Valatkienė, E. Juo- 
daitienė, Mrs. Birštonienė, 
Mrs. Doris, J. Latožai, Zig
mas Ramanauskas, J. J. Dau- 
kai, Eva Vėgėlienė, Brazaičiai, 
d. Jočioniai iš Mt. Clemens, 
Mich, ir eilė kitų, kurių var
dai nebuvo surašyta. Ačiū vi
siems už nuoširdų pasidarba
vimą. Ačiū už drapanas ir če- 
verykus.

gia šaunų 
Draugi j ų 
Porter St. 
po pietų.

Šis balius bus skirtingas nuo 
kitų, nes vietoj reguliarės įžan
gos pinigais, pažangietės pra
šo, kad dalyviai atneštų kokių 
dovanelių dėl Lietuvos jauna- 
mečių, nukentėjusių nuo karo.

Kurie negalės nieko nupirk
ti, tai bus priimta ir pinigais, 
kaipo auka minėtam tikslui. 
Kaip matome, parengimas ge
ram tikslui ir dabar laikas 
siųsti pundelius į Lietuvą. Ne
pamirškite sėkmadienį daly
vauti parengime, galėsime šok
ti, valgyti ir pasivaišinti.

Pažangietč.

Parodyti, Ką Mes Galime Padaryti. . .

Pirkite bent vieną ekstra $100 k karo boną, virš jūsų reguliariai 
perkamą, dabar laike šeštosios karinės paskolos!

nė, kuri gyveno kasyklų apy
linkėje, Lafayette, Colo. Pali
ko nuliūdime vyrą J. Bagdoną, 
keturis sūnus ir vieną dukterį. 
Visi vedę. Jų du sūnūs priklau
so prie LDS 77 kp.

Bagdonai abudu yra pažan
gūs žmonės, savo laiku gražiai 
prisidėjo prie darbininkų rei
kalų gynimo ir dalyvaudavo 

; streikuose. Velionė buvo šir
dinga ir gero būdo moteris.

Tebūna lengva jai šios 
lies žemelė ir lai amžinai 
si prie Colorados kalnų !

This space contributed to the

WAR FINANCE COMMITTEE FOR NEW YORK
M. Alviniene. by a patriotic group of New York business organizations.
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Philadelphia, Pa
Aplankykite Draugą G.

nukri-

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

i

Jurgis
Phila-
patiko

$5: J. Naumavich, J.
M. Usinskas, P. Gied- 

J. L., B. Zaveckis.
$2: Mr. ir Mrs. J. Ra-

| CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki- 

i tos Mėšlažarnes Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai‘suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

organizuotai
rinkdami drabužius,

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kiiro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

SKELBKITES "LAISVĖJE"

L

Dažnai matome spaudoje, 
kad daugelis lietuviais apgy
ventų kolonijų 
dirba,
maistą ir medikamentus dėl 
nuo karo ir fašizmo nukentėju
sių Lietuvos žmonių.

Nors mūsų kolonijoj neper- 
daugiausiai lietuvių gyvena, 
tačiau vis tiek gražiai pasi
darbuota per P. Lankį, J. Rūkę 
ir J. Naumavich ir surinkta 
$119 dėl nupirkimo naujų dra
bužių dėl Lietuvos liaudies.

Nemažai prisidėjo su dova
nomis ir kitataučiai, bet jų 
vardų čia neminėsiu, tačiau 
žemiau paduodu vardus, kurie 
yra lietuviai ir prisidėjo su pa
rama.

Po 
Rūkė, 
raitis,

Po
gers, St. Markei, Iz. Karbon.

Po $1: A. Kvederas, O. Juš
ka, B. Bernotas, St. Grinius, J. 
Bemblis, P. Norbont.

Dėkui visiems už dovanas, 
už kurias bus nupirkta nauji 
drabužiai ir pasiųsta Lietuvos 
žmonėms.

Beje, čia noriu biskį primin
ti tiems, kurie vis dar abejo
ja, ar Lietuvos žmonės tikrai 
gaus drabužius. Jau yra daug 
gauta padėkos laiškų nuo lie
tuvių raudonarmiečių ir vaiku
čių. Tikimės, kad greit gausi
me laiškų ir iš Lietuvos. Tos 
visos abejonės yra piktos va
lios žmonių paleistos, ir reikia 
nepamiršti, kad yra žmonių, 
kurie daug prideda darbo dėl 
šio reikalo ir jie neabejoja, 
kad jų darbas ir dovanos ne
pasieks tikslo, o žmonės, kurie 
prisideda su dolerio vertės do
vana, bando visokių pasakų 
pripasakoti. Tiesa, rimta pa
staba duoda naudos, bet bever
tės diskusijos, tai trukdo dar
bą.
Apleido Mus Puikūs Veikėjai

J. Rūkė neseniai apsivedė su 
W. Mathison ir išvyko į Los 
Angeles, Calif.

Linkime jiems geriausios lai
mės naujame gyvenime ir nau
joj vietoj.

Tačiau mes jaučiame didelį 
trūkumą savo tarpe, nes J. Ku
kės asmenyje netekome LDS 
77 kp. fin. raštininko ir kartų 
nuoširdaus veikėjo, čia ir taip 
jų mažai turime.

Mirė Lietuviai
Neperseniai mirė Bągdonie-

Mire V. Lilis, sulaukęs pu
sės amžiaus. Paliko nuliūdime 
dvi dukteris ir viena sūnų. Vi
si vaikai vedę.

Velionis iš amato buvo kir
pėjas. Labai malonaus būdo 
žmogus, bet prie organizaci
jų nepriklausė. Tačiau jo abi
dvi dukterys yra LDS 77 k p. 
narės.

Mūsų LDS 77 Kp. Darbuotė
Mes turime 25 narius kuo

poje ir vieną vaikų skyriuje.
šiais metais turėjome su

rengę prakalbas, kuriose kal
bėjo F. Abekas iš Chicagos, 
Vilnies redaktorius.

Taipgi, kuopos vardu, dirba
me ir surinkome $119 dėl nu
pirkimo drabužių Lietuvos 
žmonėms.

Beje, mes, denveriečiai, tu
rėtume nepamiršti tai, kad 
šiuo laiku eina Vilnies jubilie
jinis vajus, turėtume gauti 
naujų skaitytojų ir dolerį ki
tą finansinės paramos.

Ką jūs manote apie tai?
Denverietis.

Darbuojasi Lietuvos Pagelbai

Smagu pažymėti draugus ir 
drauges, kad jiems rūpi pa- 
gelba teikti Lietuvai, žemiau 
paduodu vardus, kurie daug 
patys aukoja drapanų ir čeve- 
rykų ir surenka nuo savo 
draugų bei kaimynų, priduo
da į centrą. Pavyzdingi drau
gai Juozas ir Domicėlė Moc- 
kai, kiekvieną savaitę atveža 
daug ir gerų drapanų. Taipgi

KADA BŪSITE 
NEW YORKE NEDALINAMA ATSAKOMYBE

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupiešiam planus

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS,

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

DR. ZINS 
110 East 16th SI, N. Y 
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Mums pranešė drg. 
Lukaševičius, vienas iš 
delphia veikėjų, kad jį 
nelaimė. Jis rašo:

Pirmadienio vakare,
tau laiptais ir labai užsigavau, 
tai sergu ir nežinau, kaip grei
tai pasveiksiu. Labai blogai 
jaučiuosi.

Mes linkime drg. Jurgiui Lu- 
kaševičiui greitai pasveikti. 
Draugai,. kurie galite, tai ap
lankykite. Jis gyvena: 2621 
So. 8th St., Phila., Pa.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj. kreipkitęs pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon SL
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—MALE

Reikalingi vyrai
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Paryžius. — Vokiečiai su 
tankais ir motorinėmis ka- 
nuolėmis tris kartus įnirtu
siai atakavo Pirmosios a- 
merikiečių armijos karius 
Aacheno srityje. Naciai 
bandė atgriebt Bergstein 
miestelį ir buvo pasivarę du 
trečdalius mylios pirmyn, i- 
ki Bergsteino priemiesčių. 
Bet amerikiečiai paskui su
kaupė savo jėgas ir nubloš
kė vokiečius atgal iki pir
mesnių jų pozicijų.

Potviniai Aptildė Anglų 
Frontą Holandijoje

Paryžius. —Aptilo anglų- 
kanadiečių frontas pieti
niai - rytinėje Holandijoje, 
kur vokiečiai praardė tven
kinius ir užplukdė 30 ket
virtainių mylių plotą į šiau
rius nuo Nijmegeno miesto. 
Anglai - kanadiečiai turėjo 
dėl to pasitraukt į sauses
nes pozicijas.

Septintoji Amerikos Armija 
Paėmė dar 2 Miestelius

Paryžius. — Septintoji 
Amerikos armija pietinia
me Francijos fronte atėmė 
iš vokiečių dar du mieste
lius — Wiminenau ir Lich
tenberg. Kiti šios armijos 
daliniai įsiveržė į Mertzwil- 
lerį ir Laubacherhofą.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
A.

C.

V. J. Stankus, Easton ............ 1115
S. Penkauskas, P. Tamašauskas,

V. Vilkauskas, Lawrence- 
Nashua .................. -......
Bridgeport, ..........................
K. Urban, Hudson .............

Geo. Shimaitis, Brockton .........
Ig. Urbonas, Great Neck .........
ALDLD 25 kp., Baltimore .....
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .......
Šlajus, Chester ......................
Matačiūnas, Paterson ..........
Šlekaitis, Scranton ..............
Ramanauskas, Minersville ..

ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh
J. Simutis, Nashua ....................
J. Blažonis, J. M. K^rsonas, 

Lowell ............................
•J. Grybas-Preibis, Norwood ....
J. Rudmanas, New Haven .......
J. Žilinskas, Lewiston ................

P.

P.

1112
961
927
861
807
806

750
727
460
455
390
352
350

349
348
325
308

A.
M.
S.

Levanienė, Los Angeles .... 
Lingevičius, Saginaw ...........
Dambrauskas, Haverhill .....
Smitrevičienė, Detroit .......

Puidokas, Rumford................
Valinčius, Pittston ................

W. Yokim, New Britain ...........
Prūseika, Chicago .............. .
Padgalskas, Mexico ............
S. Kasparas, Wilkes-Barre 
Gudzin, Schenectady ...........
Kalvelis, Bridgewater .........
A. (Bekampis, Merchantville 
J. Navickas, Haverhill .........
Kupstas, E. St. Louis, Ill......
Smalstis, Royal Oak ...........

Mary Siekis, Gardner ............
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
C. K. Bready, Brooklyn j......... ....

A. Buivid, Dorchester .............
Frank Wilkas, 
E. Cibulskienė, 
J. A. Shunski,

L.

C.
A.

299
247 
260 
224
192
186
182
173
168
168
153
130
130
118
104
104
104
100

98
92

Wilmerding ..... 52
Nanticoke ......... 26
Amsterdam ....... 23

bet iš pirmųjų

VYRAI—
PAPRASTI DARBININKAI

Chemikalų Išdalintojai 
5 Dienų savaitė 

Nuolat.
Pokarinis darbas.

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI
ENEQUIST CHEMICAL CO.
255 FREEMAN ST., BROOKLYN

(288)

MAŽOS DALYS—LENGVAS DARBAS!!
PATYRĘ

GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI -NUOLAT 
DABAR—POKARINĖS PROGOS!

AMERICAN CYSTOSCOPE
MAKERS, INC.

LAFAYETTE AVE., BRONX
(ARTI HUNTS POINT RD.)

(290)

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

12 11

-.TROKŲ PAGELBININKAI. 8:30 A. M, 
KEYSTONE EXPRESS PIER NO. 78, 

NORTH RIVER AT 38 STREET.
 . . (290)

VALYTOJAS
Bendras darbas. Gera alga. Nuolat. Kreipki
tės j personnel ofisų.
G. SCHIRMER, INC. 3 E. 43RD ST., N.Y.C.

(289)

VALYTOJAI
Pilnam Laikui. Darbas Vakarais. Gera Alga.

BUCKMINSTER 2-7803, Extension 5
(289)

Garadžiaus Darbininkai
VYRAI KURIE SUPRANTA

Švaravimų visokių tipų trokų ir 
Bendrai Garadžiaus Darbų. 

Nuolatiniai darbai. Pokarinė proga.
MATYKIT MR. WILSON

SCOTT POWELL DAIRIES
45th & Parrish Sts.

PHILADELPHIA, PA.
(292)

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERT DARBAI!
GERA ALGA!

FILE RAŠTININKĖS
PRADINĖS

5 DIENŲ SAVAITE—37 VAL. 
Nuolat.

Puiki Proga Pakilti j 
RAŠTININKĖS IR TYPISTĖS 

POZICIJAS
Fire Insurance Company downtown 

PASITARIMUI
TELEFONUOKITE

CO. 7-2920

3

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

LECTRIC CO

(294)

LAUNDRY SHIRT OPERATORĖS 
PRIE KALNIERIŲ, RANKOVGALFU. 

BOSOM, BACKS IR RANKOVIŲ. PATY
RUSIOS, AUKŠTA ALGA.

5006—8TH AVE., BROOKLYN.
WINDSOR 6-6207.

(290)

900
100

Newark, N. J.
Kearny, N. J.

atstovų j USES
Newark, N. J.

Jersey City, N. J.

Broad St. !
Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo
Pareiškimo.

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUIMALE and FEMALE 

VYRAI ir MOTERYS
MALE and FEMALE 

VYRAI ir MOTERYSŠį sykį pakeitimų lentelėje yra daug, 
10-ties vajininkų, kurių punktai pasikeitė, jie pasilieka 
tose pačiose vietose. Neprasilenkė.

A. Stripeika ir G. Kudirka prisiuntė naują prenumera
tą ir labai daug atnaujinimų.

i P. Pilėnas prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir at
naujinimų. Jam bendradarbiavo šį sykį Balukevičienė su 
dviem atnaujinimais.

Prisiųsdami atnaujinimų pašoko punktais sekamai:
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.; S. Kuzmickas, She
nandoah, Pa.; J. Kazlauskas, Hartford, Conn., ALDLD 
25 kp. Baltimore, Md. (per P. Paserskį); P. Šlekaitis, 
Scranton, Pa.; J. Simutis, Nashua, N. H.; J. Žilinskas, 
Lewiston, Me.; ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh, Pa. (per J. 
Urboną); ALDLD 2 kp., So. Boston, Mass, (per M. 
Dambrauskienę).

Naujų prenumeratų prisiuntė A. Balčiūnas, Brooklyn,
N. Y., (1) ir atnaujinimų, A. Levanienė, Los Angeles, 
Calif. (1); P. Žirgulis, Rochester, N. Y. (1) ir atnauji
nimų.

Dienraščio Vilnies redaktorius L. Prūseika prisiuntė 
du naujus skaitytojus ir atnaujinimų.

Gražus pasidarbavimas. Nepamirškite, kad su Sausio 
1 d., 1945, Laisvės vajus oficialiai užsibaigia. Tad dar yra 
progos ir pavieniams skaitytojams gauti po naują skai
tytoją.

(293)

MERGINOS-MOTERYS!! VYRAI-VETERANAI!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORĖS 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM

DRATŲ TRAUKĖJOS 
LATHE OPERATORES

NUOLATINES KALĖJOS

CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORIAI 
TUNGSTEN & MOLYBDEN 

DRATŲ TRAUKĖJAI 
MAŠINISTAI 

PAGELBINIAI VYRAI 
LATRE OPERATORIAI

MAŠINISTAI
Patyrę Prie Siuvamųjų

IR
Reece Skylių Siuvimui 

Mašinų
STAMBŪS IŠDIRBĖJAI

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ
Reikalingas pilnai išsilavinęs mechanikas su 
šiuom ar panašiu patyrimu. Ši yra išimtinė 

proga dabar ir po karo.

AUKŠTA ALGA

KALIKAI
KREIPKITĖS Į ROOM 406

261 Fifth Ave. arti 29th St. 
New York.

Aukštos klasės mokiniai priimami.
Nėra rekonversijos problemų.

Tas pats gamybos procesas tęsiasi.

(290)

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose 

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(299)

Laisves Administracija

šypsenos

org.

Sts.

1

2
čiojimo savo jubiliejaus

3

4

-Dalyvaukite visi, 
būtų skaitlingas.

(287-288)

Jankiai Naikina Nacių Liku
čius Linniche, Juliche

Paryžius. — Devintosios 
amerikiečių armijos kariai 
naikina likučius vokiečių, 
kurie vis dar priešinasi Ju- 
licho srityje ir Linnich mie
stelyje, vakariniame Roer 
upės šone. Manoma, kad ši 
armija telkia jėgas prasi- 
veržt per Roer upę linkui 
Cologne didmiečio, stovin
čio už 22 mylių į rytus.

KIEK AMERIKOJ PAGAMIN
TA KARO PABŪKLŲ

Vyrų Pašnekesys
“Tamstos žmona pasako

ja visur, kur tik eina, kad 
ji iš Tamstos padariusi 
žmogų. Mano žmona taip 
niekados nedarytų!”

“Ne, tikrai ne! Ji tik vi
sur pasakoja, kad daug var
go turėjusi, norėdama iš 
Tamstos padaryti žmogų, 
bet jai tai nepasisekę!”

“Kodėl?”
”Ją skaitytojos apkaltino 

šališkumu: ji duodama pa
tarimus, kaip iš' senos skry
bėlės pasidaryti naują, pa
laikiusi vyrus.” i

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
266 Sherman Avenue 
Newark, New Jersey 

BI. 3-3811. (294)

SPALVŲ MAIŠYTOJAS
YRA DARBAS: VYRUI MAIŠYTI SAUSUS 
DAŽUS-SPALVAS IR ATLIKTI ABELNUS 

FABRIKO DARBUS.
P ATY RIMAS N EREI K A LI NG AS 

PROGA ALGOS PAKĖLIMO
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA
Iš Būtinų Darbu Reikia Paliuosavimo.

THE PRESERVALINE
MFG. COMPANY

864 LORIMER ST., 
BROOKLYN (GREENPOINT)

VALYTOJOS
MOTERYS.

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valandos 12:30 P.M.
iki 9 P.M.

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(299)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS. GERA ALGA. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS. KREIPKI

TĖS J TIMEKEEPER’S ENTRANCE, 
44TH ST. IR VANDERBILT AVE., 

HOTEL BILTMORE.

New York. — Dabarti
niam karui Amerika paga
mino jau sekamus kiekius 
pabūklų, kaip raportavo ge
nerolas Somervell:

68,000 tankų, 1,800,000 
trokų, 187,000 lėktuvų, 2,- 
800,000 didžiųjų ir viduti
nių kanuolių, 15,000,000 kul
kosvaidžių ir šautuvų, 43,- 
000,000,000 kulkų ir 400,000 
bombų, apart daugelio kitų 
ginklų ir amunicijos.

Išlaiko Paslaptis
Ona turi sužadėtinį.
“Ar jis pakankamai išlai

ko paslaptis?” klausia Oną 
jos bičiulė.

Ona linkteli, “Ir dar kaip, 
jau kuris laikas aš su juo 
vaikščioju, o jo pavardės 
dar nežinau.”

3,000 Lėktuvų Dieną Naktį 
Smogė Vokietijai

šališkumas
“Ar tai teisybė kad pane

lė Rašeivaitė turėjo pasi
traukti iš dienraščio mote
rų skyriaus vedėjos?”

“Tai tikra teisybė!”

Nieko Ypatingo
Lietus pilte pila į langus, 

vėjas staugia, kai patar
nautojas nuveda į bokšto 
kambarį svečią.

“Ar nėra kas ypatingo ši
tame kambaryje atsitikę?” 
klausia su baime svečias pa
lydovą.

“Per paskutinius trisde
šimt metų — nieko!” atsa
kė patarnautojas.

Lengviau atsikvėpęs sve
čias klausia toliau: “O kas 
tada atsitiko?”

Patarnautojas su kipšo 
šypsena taria: “Tada vienas 
žmogus ramiai išmiegojo 
visą naktį, atsikėlė pusry
čių ir nebuvo nei pamišęs, 
nei pražilęs!

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

HARTFORD, CONN.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus, 

lietuvių skyr. ruošia laimės vaka
rą, gruodžio 10 d., Parapijos salėje, 
kampas Broad ir Capitol Ave. Pra
džia 2 vai. dieną. Įžanga 50c — 
Kviečiame dalyvauti. (288-289)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks 11 d. gruodžio, 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Visos narės 
dalyvaukite, bus metinis susirinki
mas ir turėsime daug reikalų aptar
ti. — A. W. (288-289)

BALTIMORE, MD.
. ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, gruodžio 11 d., 8 vai. v. 
Liet, salėje, 853( Hollins St. Susirin
kime bus renkama kuopos valdyba 
1945 metams. Tad visi kuopos na
riai dalyvaukite, išrinkite veiklią 
kuopos valdybą. P. Paserskis, 

(288-289)

ROCHESTER, N. Y.
Mezgėjų Kliubo 3 metų sukaktu

vių pažmonys, su pelnu Lietuvos 
vaikų Kalėdų dovanoms, įvyks šeš
tadienio vakaro 6 vai., 9 d. gruo
džio, 575 Joseph Av». Širdingai 
kviečiame visus. (287-288)

MASS.
būtinai ma- 
filmą “The 
gruodžio 10

REIKIA
BROOKLYN YARD

WORCESTER, i
Nepraleiskite progos, 

lykite garsią Sovietų 
Rainbow,” sekmadienį,
d. Regent Theatre, 27 Elm St. Pra
džia nuo 1:30 vai. dieną iki 11 v.v. 

. Filmą gaminta pagal garsiąją Wan- 
i dos Wasilewskos parašytos knygą, 
už kurią ji laimėjo Stalino skirtą 
dovaną. (287-288)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio, pas dd. Gluksnius, 
1256 Diamond Avė., 2:30 vai. dieną. 
Draugai dalyvaukite, nes tai pasku
tinis susirinkimas šiais metais. Būt 
geistina, kad visi nariai šiame su
sirinkime užsimokėtų duokles už 
sekančius metus, tai būtų gerai 
Centrui ir mum patiems. Taipgi yra 
ir kitų svarbių reikalų aptarti. — 
P. Šlekaitis, sekr. (287-288)

BALTIMORE, MD.
Council American-Soviet Friend

ship rengia masinį mitingą, apvaikš- 
čiojimą mūsų šalies Sovietų Sąjun
gos pripažinimą; įsteigimą Sovie
tų Respublikos ir užpuolimą ant 
Perlų Uosto. Visi trys šie istoriniai 
įvykiai bus paminėti sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 7:30 v. v. Lyric 
Theatre. Žymiausias kalbėtojas bus Į 
kongj’esmanas Bole. Įžanga $1.20 ir | 
60c. (287-288)

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Daiiydčs.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai j Employment Ofis*

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division) 

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

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
Pokarinės Progos

(307)
1

(289)

SKALBYKLOS DARBININKĖS—TILTON 
SHIRT PRESS OPERATORĖS, RAŠTINĖS 

DARBININKĖS. GERA ALGA.
| COMMUNITY LAUNDRY, 33-60 55TH ST., 

WOODSIDE. L. I. PUSĖ BLOKO NORTH
ERN BLVD. STOTIES, 8TH AVE. SUBVĖ.

(298)

PATAISYMŲ DARBININKĖS
Patyrusios tiesioginiai neSiojimui suknelių 

dirbtuvė.
Stanley Gowns, 625 Madison Ave.

(288)

SANDĖLIO MERGINOS (2). PADĖTI 
PAKUOTI, TAIPGI KITIEM DARBAM.
MILTON SAUNDERS, 550—7TH AVE.

* (288)

MERGINOS. KOSMETIKŲ DIRBTUVĖJ. 
UŽ 40 VALANDŲ $23.

LE MAR LABORATORIES, 37 W. 20TH ST.
(289)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Ft. STOGDENGIAI

CHAUFFEURIAI—PAGELBININKAI
: Prie Rubbish Trokų 

Nuolatinis Darbas.
E. P. C. CARTING CO.

320 E. 22ND ST.
PO (i P.M. ILLINOIS 8-3075

(291

London, gr. 7. — 1,300 
Anglijos ir 1,700 Amerikos 
bombanešių ir lengvųjų lėk
tuvų vakar dieną ir naktį 
bombardavo ir a p š audė 
penkis didžiuosius Vokieti
jos geležinkelių mazgus ir 
dirbtinio žibalo bei gazolino 
fabrikų centrus.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. metinis susirinki

mas įvyks 10 d. gruodžio, 8 vai. va
kare, 735 Fairmount Avė. Bus ren
kama valdyba 1945 m. Užsimokėki
te duokles, kurių dar nemokėtos ir 
atsiimkite knygą, 
kad susirinkimas
— J. S.

MEDUS

Atvaduota Dar Keliolika 
Jugoslavijos Miestų

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio, 2 vai. dieną, Mai- 
nierių salėje, Main ir Oak
Kviečiame visus dalyvauti šiame su
sirinkime, turėsime svarbių dalykų 
aptart, taipgi bus renkama nauja 
valdyba 1945 metams. Prašome na
rių užsimokėti duokles už šiuos me
tus. —■ S. Kuzmickas, Sekr.

(287-288)

KODĖL

REMINGTON RAND’S
Inžinierystės Departmentas

Downtown Brooklyne turi gerų 
progų dezaineriams su Mechaniš
ko Indžinieriavimo Laipsniais; 
Senior Draftsmen, Tool ir Die 
Makers. Turi būt patyrę prie 
smulkaus darbo. Darbai yra nuo
latiniai. — šios yra pokarinės 
progos.

TELEFONUOKITE
J. H. MANNEAR

BUDAVOTI STOGUS, 
GONTAIS AR SLATE 

APDENGTI 
NUOLAT 

POKARINIS DARBAS
ALGA $13 Į DIENĄ 

LAIKAS IR PUSE UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

KREIPKITĖS KASDIEN AR 
TELEFONUOKITE.

PERTH AMBOY 4-0448
DIAMOND ROOFING 

& METAL WORKS
365 NEW BRUNSWICK AVE. 

PERTH AMBOY, N. J.
(298)

Maskva. — Jugoslavijos 
partizanų kariuomenė iš
vien su Raudonąja Armija, 
tarp Dunojaus ir Savos li
pių, atėmė iš vokiečių Sid 
geležinkelio stotį, Saren- 
gradą, Mohovo ir 13 kitų 
miestų bei miestelių.

Belgijos užsienių reikalų 
ministeris, socialistas Spa- 
ak reikalavo neuždet Vo
kietijai persunkiu sąlygų po 
karo.

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengiasi prie apvaikš- 

15-kos 
metų. Pradžia buvo sunki, bet kuo
pa padarė didelio progreso ir išaugo 
į galingą organizaciją. LDS 5 kp. 
moterys ruošitsi svečius sutikti su 
skaniais užkan? .s ir tinkamais 
gėrimais. Po vakarienės bus šokiai 
prie geros kapelijos, kuri grieš vi
sokius šokius. Parengimas įvyks 10 
d. gruodžio, sekmadienį, 5 vai. vak., 
735 Fairmount Ave. Kviečiame vi
sus dalyvauti. — Moterų Komisija. 

(287-288)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 10 d., 11 vai. ryto, 29 En
dicott St. salėje. Tarp kitų kp. rei
kalų bus renkama valdyba 1945 me
tams. Todėl kviečiame visus daly
vauti. — J. M. Lukas. (287-288)

TURIME VALGYTI 
MEDŲ

ir tikras medus bitelių 
iš įvairių medžių ir žo-

STuyvesant 9-3500
Extension* 408

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

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

PHILADELPHIA, PA.
.  (289)

(290)

būti- 
žmo-

svei-

Naturalis
surinktas 
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių inineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra 
nai reikalinga atbudavojimui 
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ii’ 
kesnis už cukrų,
Medus, šiltas vanduo ir citrine 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
fnedaus. Prisiųskite ■ $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už V2 galiono, $4.00 už' 
galioną. Gav£ medų jūs pasimoke- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

VYRAI VIDAUS RUOŠAI. KREIPKITĖS Į 
SUPERINTENDENT

43RD ST. IR MADISON AVE.. 
HOTEL BILTMORE

VYRAS. LENGVAM FABRIKO DARBUI. 
IŠDIRBĖJAI ARTISTAMS MATERIALŲ. 
NUOLAT TINKAMAM VYRUI. PUIKIAU

SIA POKARINĖ PROGA. GERA ALGA.
LLOYD'S ART CO., 152 BLEECKER ST..
N. Y. C. (290)

(289)

APVALYTOJAI
VALANDOS 4 P.M.—

12 VIDURNAKČIO
Pagelbėti prie Pečiaus 

ir atlikti kitokius darbus.
NUOLATINIS DARBAS

$28 PRADŽIAI
KREIPKITĖS I

SUPERINTENDENT

857 NINTH STREET 
BROOKLYN.

(288)

MALIAVŲ MAIŠYTOJAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

RANKINIAI TROKŲ 
VEŽIKAI

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

The Sherwin-Williams Co. 
Brown St. and Lister Ave. 

Newark, N. J.
(298)

VYRAI, BERNIUKAI: STIPRŪS. KOSMETI
KŲ DIRBTUVĖJE. PUIKI PROGA. 

Už 40 VALANDŲ $25. ,
LE MAR LABORATORIES, 
37 W. 20TH ST., N. Y. C.

(288)

V
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Jonas Valentis — Žvaigžde 

Veikalo “Prieš Srovę”
‘ h n: esn i u ose aprašy m 11 c se

Browderis Kalbės Apie
Graikiją

Trys Apiplėšė 7-nis
Trys vyrai, du iš jų su re

volveriais rankose, atėjo j 
Fisher Bros, moterišku drabu
žių krautuvę, 1621 Pitkin 
Ave., Brooklyne, ir išsinešė 
$1,146 pinigų.

Apiplėšimas įvyko dienos 
šviesoj ir septyniems asmenims 
esant krautuvei.

Surprizas užpuolimo ir gink
las mažesnį užpuoliką daro 
galingesniu už stipresnį užpul
tąjį. Kol užpultasis atsipeiki ir 
susimobilizuoja, u ž p u o 1 ikas 
laimi.

Popieros Rinkliava 
Pagerėjo

Šią savaitę popieros rinklia
va vėl pagerėjus, surinkta 388 
tonai, 17 tonų virš pereitos sa
vaitės rinkliavos. Pagerėjęs 
oras biskį padėjo. Bet dau
giausia k r e d i t u o j ama na
miniai popieros spaustuvai, su 
kuriais patogiau popierą suda
ryti į pundus, n e išsimėto.

mūsų vaidylų, apie Joną Va
lenti mes prisimindavome, 
daugiausia, tik kaipo apie re- 
žįsortų. Dabar laikas pasaky
ti ir tai, kad jisai yra žvaigž
dė aktorius. Veikale “Prieš 
Srovę“ jis vaidins vyriausioje, 
kun. A. Strazdelio rolėje.

nesveikata, darbo sąlygos, šei
mos reikalai, sunkus veika
las... Net pradėjus mokintis, 
pasitaikydavo, kad vienas ar 
kitas, o kartais keli neateida
vo į praktikas. Kai kurie bu
vom pradėję nusiminti. Bet ne 
Valentis. Jisai kartą pareiškė:

—Veikalas — vienas iš 
svarbiausiu lietuviu teatro re
pertuare. Tikslas gražus. Arba 
veikalą perstatysim arba aš 
pasiliksiu pats vienas repetici
jose.

Jis nepasiliko vienas. Aplink 
nesvyruojančią vadovybę susi- 
cementavo veikla. Pastaraisiais 
laikais, kada kas sekmadienį 
ir antradienį veikalas atkarto- 
tinai praktikuojama, aktoriai 
sueina ir pasilieka iki vėlumos, 
dirbą pasišventusiai. Jų didelio 
darbo pasekmėmis bus kuo pa
sigrožėti šio sekmadienio po
piečio, 3:30 vai. popiety, gruo
džio 10-tą, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Naujienos Apie Karius
Plačiai brook lyniečiams ži- 

I nomo wholesale alaus versli
ninko PETRO JANKAUS sū
nus Eugenijus Jankus, tarnau
jantis Dėdės Šamo ginkluoto
se jėgose, šiom dienom išvyko 
į užjūrį.

* ★ ★

Gauta žinia, kad JONAS 
BARAUSKAS, brooklynietis, 
dingęs veiksmuose Francijoje. 
Jis Brooklyne gyveno daugiau 
dešimties metu. Sakoma, kad 
į militarę tarnybą išėjęs ant 
pirmo pašaukimo, be jokių iš
imčių kaipo apsigynimo pra
monės darbininkas. Apie jį dar 
bus rašoma vėliau.

Jūrininkas Jonas Jurkevi
čius šiuo tarpu buvoja Brook
lyn e.

Pasiuntė Kalėjiman už 
Peržengimą Kainą

Ben Kramei’, samdytas par
davinėtojas Forsmith Live

DAUGIAU UŽ TUOS PINIGUS

IŠ FONTANĖLIŲ VISUR

Pepsl-Cola Company, Long Island City, N.Y.

MIRĖ

Kaimynai Rūpinasi 
Laidotuvėmis Su

degusią Vaiką
Apartmento gaisre sudegę 

Mace vaikai bus palaidoti kai
mynų lėšomis, kadangi šeima 
yra biedna, buvo ant pašalpos.

Nelaimės ištiktai šeimai pir
mieji atėjo pagalbon prie nelai
mės buvusieji policistai ir gais
rininkai, pradėję tarpusavyje 
rinkliavą vaikų laidotuvių lė
šoms. Bet pasamdytasis juos 
palaidoti graborius Charles 
Moscarelli, 1258 60th St., 
Brooklyne, pažadėjo palaidoti 
savo lėšomis, o žmonių suauko
tus šermenims pinigus atiduoti 
šeimai, gyvųjų reikalams. 
Mrs. J. E. Currina, slaugė, do
vanojo lotą Evergreen kapinė
se.

Pas Mrs. Mace likosi dar 3 
maži vaikai. Vyras yra po 
areštu ii- teismu už daugpatys
tę. Teisėjas, tačiau, leido jam 
dalyvauti vaikų šermenyse.

Buvusi Kempė Dabar 
Yra Ligoninė ir Žais

lą Gamintuvė
Kempėje Upton dabar ilsisi 

sveikstantieji karo ligoniai. O 
kad nebūtų kada nuobodauti, 
jaustųsi dabar naudingais ir 
pasiruoštų būti naudingais po 
išėjimo iš ligoninės, jie atliki
nėja įvairius darbus-darbelius. 
Prieškalėdiniu laikotarpiu jie 
pridarę daugybę žaislukų, ku
riuos įvairios įstaigos išdalins 
biednuomenės vaikams.

Mrs. Louise Maitland, 65 m., 
apdegė iškilus mažai liepsnai 
jos apartmente, 204 W. 119th 
St., New Yorke.

PAUL E. PORTER 
naujasis pirmininkas. Federa
tes Susisiekimų Komisijos. Per
eituose rinkimuose Porter va
dovavo Demokratų Partijos 
rinkiminei agitacijai

Jonas Valentis

Iki šiol apie jį, kaipo apie 
rcžisorių, kalbėjome, vyriau
sia, dėl to, jog matėme, ką 

| Valenčio vadovybė reiškė per- 
I statymui veikalo “Prieš Sro- 
jvę.”

Jono Valenčio Veikla Teatre
Amerikoniškame teatre Jo- 

■ no Valenčio vardas jau žino- 
i mas, kaipo vaidintojo ir direk
toriaus. Jis vaidino Civic Re- 
pertoir. O. Players Repertoir 
Valentis buvo vice-president, 
cast director ir kaipo aktorius.

Lietuviškose operetėse jis 
vaidino: “Bailus Daktaras,’’ 
daktaro rol.; “Cukrinis Karei
vis,” Beaumerly rolėj; “Klasta 
ir Meilė,” Ferdinando rolėj.

Angliškose operetėse: “Sea 
Gull,” Constantino rolėj; 
“Cherry Orchard,” Petie (stu
dento) rolėj; ' “Intrigue and 
Love,” Ferdinando rolėj; “Se
venteen Year Old,” (angliš
kai ir lietuviškai).

Režisoriaus pareigas pradė
jo eiti su veikalu “Praeities 
šešėliai.”

Vėliau, be kitų veikalų, re- 
žisoriavo Aido Choro stato
muose scenon veikaluose: “Iš 
Meilės,” “Kornevilio Varpai,” 
“Išeivis” ir “Neturtas — Ne 
Yda.”

Sietyno Chorui Jonas Va
lentis patarnavo režisoriauda- 
mas: “Kuprotas Oželis“ ir “Bi
rutė.”

Taipgi Brooklyno lietuviam, 
Valentis yra žinomas veikale 
“Aušros Sūnūs.” šis buvo jo 
jubilėjinis veikalas.

Jono Valenčio vardą rasime 
ir tarp operų “La Traviata” ir 
“Romeo & Juliet” vaidylų są
raše.

Tai tik kiek šių žodžių ra
šytojui yra žinoma apie Jono 
Valenčio nuveiktus darbus an
gliškame ir lietuviškame teat
ruose. Vien iš to galima matyt, 
kad Jonas Valentis yra tikra 
lietuviško teatro pažiba. Yra 
mums, lietuviams, kuo pasi
didžiuoti, turint mūsų tarpe 
Joną Valentį.

Pirm pradėjimo ruoštis prie 
šio veikalo perstatymo, Va
lentis mums rimtai statė klau
simą: “Ar jūs esate pasiryžę 
pašvęsti tiek jėgų ir darbo, 
kiek reikalinga prie šio per
statymo?” Teatro mylėtojai, 
nors ir buvome pasiryžę to
kiam veikalui ir taip svarbiam 
tikslui — Lietuvos žmonių pa
ramai — be Jono Valenčio tal
kos ir Čia būtume suklupę. 
Mes jam pažadėjome vien nuo
širdžią kooperaciją. Valentis 
sutiko režisoriuoti.

Kvietė pats ir prašė mūsų 
kviesti jo pasirinktus aktorius. 
Mes pažadėjome... Pažadėti 
lengva, ištesėti sunku. Reikia 
didelio būrio aktorių. Gaunam. 
Vienus, gaunam, kiti atsisako:

Ateikite į Teatrą Laiku, 
Įsigykite Iš Anksto

Tikietus
Jūs vis vien eisite pamatyti 

veikalą “Prieš Srovę,“ kuris 
bus perstatytas jau šį sekma
dienį, gruodžio 10-tą, Labor 
Lyceum, Brooklyne. Neis tik 
silpni sveikatoje, turintieji 
dirbti fabrike, ar silpni kultū
riniai. -g

Jūs taip pat žinote, jog vei
kalą stato scenoje Liaudies 
Teatras, vadovaujamas Jono 
Valenčio. Jie vaidinimus pra
deda skirtu laiku.

Būkite salėje pirm skirto lai
ko, nes 3:30 prasidės vaidini
mas.

Ir įsigykite tikietus iš anks
to. Pirkite iš anksto abejus, re
zervuotus ar nerezervuotus. 
Nereiks laukti eilėje prie tikie- 
kietų, nereiks pavėluoti, ne
reiks trukdyti klausymosi vai
dinimo tiems, kurie bus atėję 
laiku.

Laisvėje dabar randasi kele
tą labai gerų tikietų, sugrįžu
sių iš platintojų.

Poultry Mankete, 394 Lexing
ton Ave., New Yorke, nubaus
tas pasimokėti $25 ir atbūti 5 
dienas kalėjime už pardavimą 
kalakutų virš Ribinėmis kaino
mis.

Earl Browder, Amerikos ko
munistų vadas, Komunistų Po- 

j litinės Sąjungos prezidentas, 
kalbės apie Graikiją ir abelną 
Europos padėtį sąjungos ren
giamame masiniame mitinge 
šio penktadienio vakarą gruo
džio 8-tą.

Mitingas bus Manhattan 
Center, 34th St., netoli 8th 
Ave., New Yorke. Pradžia ly
giai 8 vai. įžanga 60c Tikie- 
tai iš anksto gaunami darbi
ninku knygyne, 50 E. 13th St., 
N. Y.

PIRKITE KARO BONUS

Tai Bent Košės!
Dviejų aukštų stuboje, 94- 

25 165th St., Jamaica, iškilo 
gaisras. Kaip ir prie kožno 
gaisro, taip i)’ čia, pašaukta 
gaisragesiai. Bet tie vargšai, 
be gaisrinių visokių kliūčių, 
čia rado beveik ežerą košės— 
61 250 galionų pusbačkį rau
go slaptai degtinei varyti. Tas 
juodojo .turgaus fabrikėlis sie
kė nuo skiepo iki lubų. Varyk
la galinti vienu kartu gaminti 
1,000 galionų skystimėlio.

Du Apdegė Kambariu 
Gaisruose

Nelaimės* su pečiais kamba
riuose, New Yorke, pereitą an
tradienį vėl nusinešė gyvastį. 
Mrs. Marie Oley, 43 m., mirti
nai apdegė rakanduotame savo 
kambaryje, 205 E. 19th St. 
Charles Robinson, 50 m., pu
sėtinai apsidegino gesydamas 
ugnį savo virtuvėje, 6 Sylvan

Vėliausi nuotikiai Graikijoje 
ir prezidento Roosevelto aiš
kus pasisakymas Graikijos, 
Italijos ir Belgijos klausimu 
dar labiau visuomenę sudomi
no. žmonės nori žinoti, ką pa
sakys komunistų vadas, kuris 
praeityje yra parodęs didį per- 
matymą bėgamų padėčių ir 
pramatymą ateities.

L. K. N.

Mokinių Darbą Paroda
Brooklyno Muziejuj, Eastern 

Parkway, atsidarė vidurinių ir 
liaudies mokyklų mokinių pie
šiniu paroda. Ji tęsis iki sausio 
14-tos.
ffl----------------- :----------------------------m

FOTOGRAFAS 
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.
0----------------------------------------- ■--- m

Joseph Shimaitis, 57 metų 
amžiaus, gyvenęs 46 Varet St., 
mirė gruodžio 6-tą. Bus palai
dotas gruodžio 9-tą, Holy Tri
nity kapinėse. Pašarvotas ko-Į 
plyčioj, pas graborių - J. Garš
vą, 231 Bedford Ave., Brook
lyn, N. Y. 

# *
Matilda Savage, 64 metų am

žiaus, gyvenusi 319 Seventh 
St., Brooklyn, mirė gruodžio 
6-tą, namie. Bus palaidota 
gruodžio 9-tą, šv. Jono kapinė
se. Pašarvota namie. Laidotu
vėmis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

Peter La Tampa, 35 m., 
bandęs pasikarti Raymond St., 
kalėjime, Brooklyne. Bet kitas 
kalinys pamatė, pranešė virše
nybei ir La Tempą tapo sulai
kytas nuo saužudystės. Kalėji
me jis laikomas kaipo liudinin
kas žmogžudystės byloje.

Kadetės slaugės informuoja
mos, kad baigiamuoju sezonu 
jos gali pertraukti klases še
šiems mėnesiams, eiti praktiš- 
kon tarnybon vyriausybės ar 
visuomeniškon sveikatos įstai
gon.

Dviejų metų kūdikis, Janice 
Cromitie, iškrito pro langą 
nuo antro aukšto namo, 22 
Lewis St., New Yorke. Nuvež
ta ligoninėn.

I’ZS* RSTAURANll
J STANLEY RUTKūNAS J
e SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, •
• SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J 

J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J

" 282 UNION AVĖ. BR(ft)KLYN J
J Tel. EVergreen 4-9612 *

• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
I

a

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Terrace.

Gražuolė iš filmos “Something for the Boys,” Roxy 
Teatre, 7th Ave. ir 50th St., New Yorke. Žvaigždėse 
Carmen Miranda, MichaeJ O’Shea, Vivian Blaine.

H------ -------------------------------------------n

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j ^Xre 

Penktadieniais uždaryta, 
(į--------------------------------------------- 0

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y. į
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508 *

------- i

HowTo SA l/r

FOR THOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 
Žiedai nuo

ir

Vyriškai 
Žiedai

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

$19.95 
aukštyn

Už Mažus

Rankpinigius ■
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ Ii »

Mes Turime J vairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
gruen 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

$19.95 
aukštyn

birthstone
Žiedai $g,95
Ir aukštyn

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2173.

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




