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PASIRAŠYTA SĄJUNGOS SUTARTIS TARP sKAUCIJOS IR SOVIETU
KRISLAI

Naujasis Lietuvos Užsienio 
Reikalų Komisaras.

Jauno Amžiaus, Bet

Aušros Vartų Koplyčia 
Vilniuj.

Bostoniečių Dovana.

Rašo R. MIZARA

V
Povilo Rotomskio paskyri

mas tarybinės Lietuvos respu
blikos užsienio reikalu liaudies 
komisaru yra. sveikintinas, ne
žiūrint, iš kurios pusės į tai 
pažvelgsi.

Naujoji Lietuva reikalinga 
naujų diplomatų ir aukštų pa
reigūnų. Patyrusių 
iki šiol ji negalėjo 
nes pati tarybinė 
yra jauna.

Užsienio reikalų 
arba ministeris privalo turėti 
diplomatinių gabumų ir prity
rimų, nes jam tenka nuolat su 
kitų valstybių diplomatais tar- banešiai, skraidydami 
tis. Jam tenka palaikyti nuola- Graikijos 
tinį kontaktą su išlaukiniu pa- įhenų, mėto bombas į EL- 

AS - partizanų pozicijas ir 
iš kulkosvaidžių apšaudo 
juos. Partizanai, Tautos 
Vadavimo Fronto kovūnai, 

Mas- gindamiesi, apleido keletą 
kai Lietuva bu- kanuolių bei minosvaidžių 

vo vokiečių okupuota, tarybi- ^šovinių į anglų centrą vi
ne vyriausybė jį prisiuntė .durmiestyje. Anglai jau 
Amerikon, taip sakant, treini- nuo pirmiau partizanus 
ruotis diplomatijoje: jis čia ėjo bombardavo laivyno ir sau- 
generaliniame Tarybų Sąjun- sumos kanuolių sviediniais, 
gos konsulate atašės pareigas.

Kai tik Lietuva buvo pradėta V|ekvieno stOgO partizanai 
laisv.nf, j.s tuojau gavo * atsišaudo ieš lu 
savo vyriausybes įsakymą grįz- ., 1 &
ti Vilniun. Vos jis pasiekė Lie-]^rai 
tuvos sostinę, tuojau buvo pas- į 
kirtas tai I 
vietai.

Vadinasi, Paleckio - Gedvilo 
vyriausybė gerai žinojo, kam 
ji Rotomskį paršaukia.

Rotomskis — dar jaunas vy
ras — tik 36 metų amžiaus 
vyras. Iš pažiūros jis atrodo 
senesnis. Senumo bruožus jo 
išvaizdoje paliko arti desėtko 
metų gyvenimas smetoniškoje i 
katorgoje.

Jei pažvelgsime į kitų tary
binės Lietuvos valstybės parei- f 
gūnų sąstatą, matysime, kad karinė komisija oficialiai 
didelė jų dauguma yra jauno užgyrė naująjį Italijos mi- 
amžiaus žmonės, — pilni dina- misterių kabinetą su prem- 
mikoS- ir entuziazmo; pati ta-ijeru Jvanoe Bonomi. Da- 

yra bartiniai italu ministerial 
yra sekami:

Premjeras ir vidaus rei-

diplomatu 
išauklėti, 

respublika

komisai-as

Angly Bombanešiai Bombai* 
duoja ir Apšaudo Graikų 

Partizanus Athenuose

šauliu.
Povilas Rotomskis jau yra 

turėjęs diplomatiniame darbe V 
patyrimų: tuojau, kai Lietuva 
patapo tarybinė respublika, jis 
buvo josios ministeris j 
kvoje. Paskui

Athenai.— Anglijos bom- 
virš 

sostamiesčio A-

Pranešama, kad nuo

premjero Papan
dreou žandarus ir “savisar- 

Fabai Jatsakomingai 80S” batalionus (kurie ne- 
seniai tarnavo hitlerinin
kams). Papandreou sten
giasi rekrutuot atsarginius, mus.

kurie buvo pašaukti kariuo
menėn 1914 iki 1917 metų.

Partizanams vadovauja 
generolas St. Saraphis. At
vyksta daugiau pastiprini
mų partizanams nakties lai
ku.

Anglai sako, kad jie užė
mę didžiuosius žandarų ba
rakus ties Stadiumu, sportų 
arena. Papandreou skelbia, 
kad iki šiol 1,500 partizanų 
esą užmušta bei sužeista ir 
2,500 suimta.

Partizanai vyrauja Pat
ras ir Salonikos uostamies
čiuose ir stato apsitvirtini- 
mus. Tebeina visuotinas 
streikas prieš anglus.

Pranešama, kad Anglija 
siunčia daugiau kariuome
nės prieš graikų partiza-

TALKININKAI PATVIRTINO 
NAUJĄ ITALIJOS MINIS- 

TERIŲ KABINETĄ
Roma. — Bendroji Ame

rikos, Anglijos ir Sovietų

rybinė respublika, mat, 
nauja ir jauna.

Pagaliau, visame Tarybų Są
jungos gyvenime matome daug 
jauno amžiaus vyrų, einančių kalų ministeris — Bonomi, 
svarbias pareigas. Tik žvilgte- nepartijinis. 
lėkim į Raudonosios Armijos 
maršalus ir generolus!

Rotomskis — neturtingų vai-, ttl, 
stiečių sūnus. Iš profesijos —! Rodino, krikščionis demok- 
mokytojas ir savo mokslą įgi- 
jo sunkiu triūsu ir kietu pasi- 
rįžimu. Teikdamas privačias 
lietuvių kalbos pamokas ki
tiems, jis sau duoną pelnė ir 
pats siekėsi mokslo.

Mums 
Povilas 
Lietuvos 
misaru: 
Ameriką

Po karo juk tarybinei Lietu
vai teks užmegsti glaudesnius rangio Ruiz, liberalas, 
oficialinius ryšius su šia sali-j 
mi ir trečdaliu lietuvių tautos, liberalas

Atišros Vartai koplyčia Vil
niuje, matyt, išliko kanuolių 
ugnies nesunaikinta.

Vilniaus “Tiesoje” skaitau, 
kaip milicininkai saugo po 
Aušros Vartų koplyčia praei
nančią gatvę, drausdami bet 
kam ja važiuoti.

Kai naujokas paklausia, ko
dėl jam milicininkas draudžia 
.ten važiuoti, jis gauna atsaky
mą:
• —Koplyčioje ar ties koply
čia žmonės meldžiasi; neleisti
na jiems trukdyti.

Tai įsidėmėtina tiems, kurie 
nuolat plepa, būk tarybinė vy
riausybė persekiojanti katalikų 
tikybą Lietuvoje!

Vice-premjerai — Toglia- 
komunistas, ir Giulio

ratas.
Ministeris be portfelio— 

Manlio Brosio, liberalas.
Karo ministeris — Ales

sandro Casati, liberalas.
Laivyno — admirolas Ra- 

ffaele de Courten, neparti- 
jinis.

Oro — Carlo Scialoja, 
ir Amerikos lietuvius, darbietis demokratas.

Švietimo — Vincenzo A-

dėl to svarbu, kad 
Rotomskis paskirtas 
užsienių reikalų ko
jis visapusiai pažįsta

Iždo — Marcelio Soleri,

Užimtų žemių — Mauro 
Scoccimarro, komunistas.

Finansų — Mario Pesen
ti, komunistas.

Lauko ūkio — Fausto 
Gullo, komunistas.

Užsienių reikalų — Al-

Menu, jog skaitytojas bus 
skaitęs praeito šeštadienio Lai-

(Tąsa 5-me puslapyje)

Vokiečių susprogdinta Kauno geležinkelio stotis.
—L. P. T. KOMITETAS.

jungtinių Valstijų Kariai 
Atkirto ir Apsupo rūks

tančius Japonų Leyte

SOVIETAI SUTRIUŠKINO
HITLERININKŲ LINIJAS

BUDAPEŠTO SRITYJE

Leyte, gr. 11. — Jungti
nių Valstijų kariuomenė 
šturmu atėmė iš japonų Or- 
mac miestą, gilaus vandens 
uostą, vakariniame Leyte 
salos šone, Filipinų salyne. 
Amerikiečių divizijos, susi
siekdamos ties Burauen- 
Albueros keliu, atkirto ir 
apsupo tūkstančius japonų.

Per Ormac uostą japonai 
buvo įsigabenę apie 40,000 
karių į Leyte salą. Dabar 
japonam telieka tik vienas 
neblogas uostas Palompon, 
šiaurvakariniame tos salos 
kampe.

Amerikiečiai i yra užėmę 
jau 2,285 ketvirtaines my
lias Leyte salos ir japonų 
rankose tėra jau tik 500 
mylių jos ploto.

Jankių Žygiai Vakaruos

cide de Gasperi, krikščionis 
demokratas.

Teisingumo — Umberto 
Tupini, krikščionis demok
ratas.

Pramonės ir prekybos — 
Giovanni Gronchi, krikščio
nis demokratas. .

Pašto ir telegrafo —Ma
rio Cevolotto, darbietis de
mokratas.

Krašto atsteigimo —Me- 
uccio Ruini, darbietis de
mokratas.

Važiuotės — Francesco 
Cerabona, darbietis demok
ratas.

(Taigi yra keturi komu
nistai ministerial, o ne trys, 
kaip vakar buvo netiksliai 
paskelbta.)

Amerikos Lakūnai Kas
dien Puola Tokio

Washington, gr. 11.—Ne
didelė grupė Amerikos le- 
kiančiųjų tvirtovių B-29 
jau penktą dieną paeiliui 
bombardavo Japonijos so- 
stamiestį Tokio.

Kiti B-29 bombanešiai at
akavo karinius punktus Ko
rėjoj, Japonijos užimtame 
krašte.

London, gr. 11. — Sovie
tų kariuomenė sulaužė ga
lingas vokiečių vengrų gy
nimosi linijas 80 mylių ilgio 
frontu rytuose ir šiaur-ry
čiuose nuo Budapešto, Ven
grijos sostamiesčio, ir per 
dieną užėmė dar 40 gyvena
mųjų vietų, tarp kurių yra 
geležinkelių stotys Dejtar, 
Ipolyvece, Szoed, Goed ir 
Oerszentmiklos ir vieškelių 
mazgas Dregelypalank. ša
lia kitko, Raudonoji Armi
ja paėmė Aloegoedą, pus- 
aštuntos amerikinės mylios 
į šiaurę nuo Budapešto, ir 
Szazhalombattą, geležinke
lio stotį, 12 mylių į pietus 
nuo Budapešto.

Sovietų kariai prasiveržė 
per gilias klampynes, kana
lus, upes ir nugalėjo priešų

Francija dalyvaus Vo
kietijos užėmime, sako gen. 
Eisenhower.

miestą
Naciai vėl bombardavo 
Londoną robotbombomis.

Francija, gr. 11.—Trečio
ji Amerikos armija atmušė 
vokiečių atakas Dillingen ir 
Saarlautern srityj. Pirmoji 
amerikiečių armija paėmė 
dar porą kaimų už 2Ą 
mylios nuo nacių tvirtovės 
Dureno. Pietiniame Franci- 
jos fronte, Septintoji Ame
rikos armija užėmė Kientz- 
heim, Sigolsheim, Reichsof- 
fen ir Grisbach miestelius 
ir, kaip neoficialiai prane
šama, paėmė Hagenau mie- 1

Prezidentas Ketina
Skirti Naują Darbo

Department© Galvą
Washington. — Praneša

ma, jog dabartinė darbo de- 
partmento sekretorė Fran
ces Perkins nelabai nori to
liau tarnauti šioje valdžios 
įstaigoje; ir prez. Roose- 
veltas skirtų kitą darbo se
kretorių, jeigu CIO ir Ame
rikos Darbo Federacija su
sitaikytų dėlei kandidato 
tai vietai.

Tarp kandidatų į darbo 
sekretorius yra minima Da
niel J. Tobin, Darbo Fede
racijos Vežikų Unijos pir
mininkas; James McGrane-

apkasus ir įvairias kitas 
kliūtis. Bet kitko, jie pa
siekė Vengrijos - Čechoslo- 
vakijos rubežių ir užėmė 
pasieninį vengrų 
Balassagyarmatą.
Raudonosios .Armijos dali
niai persigrūmė per Duno
jų pietuose nuo Budapešto 
ir ties Vealencei ežeru susi
jungė su Sovietų kovūnais, 
žygiuojančiais pirmyn va
kariniu Dunojaus šonu.

Tapo suimta daugiau 
kaip 5,000 vokiečių ir veng
rų kareivių ir oficierių ir 
pagrobta tuzinai jų kanuo
lių ir dideli kiekiai kitų į- 
rengimų. Paimdami hitleri
ninkų tvirtoves Gerdony ir 
Dinyes, raudonarmiečiai su
naikino apie 1,500 vengrų.

Graiką Partizanai Rei
kalauja Bendrosios 

Partiją Valdžios
London. Teigiama, kad 

Anglija siųs savo atstovą 
Haroldą Macmillaną su pa
liaubų siūlymais Graikijos 
partizanams.

Athenai. — Pranešama, 
kad graikų partizanai rei
kalauja pašalint dabartinį 
premjerą Papandreou ir su
daryt bendrą visų prieš-fa- 
šistinių partijų valdžią.
ry, buvęs kongresmanas, 
philadelphietis, ir Paul V. 
McNutt, Žmonių Karinių 
Jėgų Komisijos pirminin
kas.

ROOSEVELTAS ATMESIĄS 
KONGRESO TARIMĄ PRIEŠ 
SOC. APDRAUDOS KĖLIMĄ

Washington. — Įžiūrima, 
kad prez. Rooseveltas ve
tuos (atmes) kongreso nuta
rimą nekelti įmokėjimų į 
socialės apdraudos fondą. 
Iki šiol į tą fondą buvo mo
kama po 1 procentą nuo 
samdytojų išmokamų ir 
darbininkų gaunamų algų. 
Kai socialės apdraudos į- 
statymas buvo pradiniai iš
leistas, jis nustatė, kad nuo 
1945 m. pradžios turės būti 
jau 2 proc. mokama į tą 
fondą.

Praeitą savaitę kongreso 
atstovų rūmas 262 balsais 
prieš 72, o senatas 47 prieš 
19 nutarė palaikyti tuos 
pačius 1 procento įmokėji- 
mus.

Prezidentas norėjo, kad 
pakeltais įmokėjimais būtų 
sustiprintas socialės ap
draudos fondas nedarbui ir 
senatvei, ypač, kad po karo 
labai padidės išmokėjimai iš 
nedarbo fondo. Be to, prez. 
Rooseveltas tikėjosi, kad 
galima būtų pailgint bedar
biam išmokamų pensijų lai
ką ir pradėt senatvės pen
siją mokėt jaunesniems, ne-

gu 65 metų amžiaus asme
nims.

Bet susibūrę republikonai 
ir reakciniai demokratai 
kongresmanai ir senatoriai 
atmetė įmokėjimų didinimą 
į socialės apdraudos fondą.*

2-ji Ukrainos Armija Suėmė
5,600 Hitlerininkų

Maskva. — Nuo gruod. 5 
iki 9 d. vien Antroji Uk1- 
rainos armija, šiaurėje ir 
šiaurės rytuose nuo vengrų 
sostinės Budapešto paėmė 
nelaisvėn 5,600 vokiečių ir 
vengrų karių.

Už CIGARETŲ PAKELĮ 
DU DOLERIAI

Francija. — Francijos 
kampe, kur jos rubežiai su
eina su Vokietijos ir Švei
carijos sienomis, yra moka
ma po 200 francūziškų fran
kų už pakelį šveicariškų ci
gare tų, padirbtų panašiai 
kaip amerikiniai. O 200 
frankų vertė yra du dole
riai.

Chinai atgriebė Hsiassu 
Kweichow provincijoj.

Franci j a ir Sovietų Sąjunga Padarė Santarvės ir Tarpusavio Pagelbos Sutartį
Maskva. — Francija ir 

Sovietų Sąjunga sekmadie
nį padarė santarvės ir 
tarpusavio pagelbos sutartį 
dvidešimčiai metų. Sutartį 
pasirašė Sovietų užsienių 
reikalų komisaras Viačesla
vas Molotovas ir Francijos 
užsienių reikalų ministeris 
Georges Bidault akivaizdo
je generolo Chas, de Gaulle,

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

laikinojo Francijos prezi
dento, ir premjero Stalino.

Išlydint Francijos atsto
vus iš Maskvos, Molotovas 
tarė gen. de Gaulle’ui:

“Aš tikiuosi, jog mūsų 
sutartis bus puikus pagrin
das tolesniam ryšių išvys
tymui tarp Francijos ir So
vietų Sąjungos ir naujas 
smūgis priešui.”

Dvidešimties Metu Sutartis tarp Sovietų ir Francijos 
Pabrėžia Ty Dviejy Kraštų Vienybę Karui ir Taikai

Gen. de Gaulle, atsiliep
damas, pareiškė, jog keletas 
dienų, kurias jis praleido 
Maskvoje:

“Tai bus žymus laikotar
pis šio karo istorijoje ir, aš 
manau, jis taip pat bus jau
čiamas taikoje abiem mūsų

kraštam ir visos žmonijos 
gerovei. Tegyvuoja Sovietų 
Rusija!”

Einant gen. de Gaulle’ui 
ir kitiem Francijos atsto
vam į traukinį, karinis So
vietų orkestras grojo Mar
selietę, tautinį francūzų

®----------------------------------------------------------------

himną, ir Sovietų himną. 
Stotis buvo papuošta Fran
cijos ir Sovietų vėliavomis.

Tariantis premjerui Sta
linui ir komisarui Moloto
vui su gen. de Gaulle ir už
sieniniu Francijos ministe- 
riu Bidaultu, apie viską bu
vo duodama pranešimai A- 
merikos* ir Anglijos val- 

: džioms. Sutarties sąlygos

bus vėliau paskėlbtos. Tuo’ 
tarpu Francijos atstovai ir 
Sovietų vyriausybė išleido 
tokį bendrą oficialį pareiš
kimą:
PAREIŠKIMO TEKSTAS

“Besilankant Maskvoj ge
nerolui de Gaulle, Fran
cijos Respublikos laikino-

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Vilnis Stoja už Suvažiavimą
Cituodama mūsų andai tilpusį edito- 

rialą dėl sušaukimo antrojo visuotino 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimo se
kamais metais, Vilnis pilnai su juo su
tinka. Dienraštis primena, kad chicagie- 
čiai “irgi jau tarėsi tuo reikalu viename 
susirinkime ir priėjo prie vieningos nuo
monės, kad tokis suvažiavimas turėtų į- 
vykti — jis turėtų įvykti kada nors se
kamą pavasarį.”

Kai dėl suvažiavimui vietos, Vilnis ši
taip taria:

Chicagoj buvo dvi nuomonės tuo 
reikalu, dauguma tačiaūs mano, kad 
reiktų tokis suvažiavimas laikyti Pitt- 
sburghe.

Chicaga yra didžiausia lietuvių ko
lonija ir sukūrys ‘•lietuviškosios poli
tikos,” bet rytams ji tolokai, o už Chi- 
cagos į vakarus jau nėra didesnių lie
tuvių kolonijų, tai gal būtų geriau 
Pittsburghas.

Būtų gerai, jei tuo klausimu išsireik
štų mūsų paskiri darbuotojai, veikėjai, 
bendradarbiai. Mes raginame juostą pa
dalyti greit. Svarbu, kad tuo klausimu 
pasisakytų ir mūsų organizacijos bei jų - 
kuopos ir kliubai. Daug geriau iš anksto 
viską visapusiai! aptarti ir prieiti vienos 
bendros nuomonės, negu palikti visą rei
kalą sprsęti, sakysime, centralinių orga
nizacijų vadovybėm.

Taigi, prašome!

Churchillo valdžios nuvertimą, reikštų 
naują šalyje politinį krizį. Dėl to dauge
lis parlamento narių susilaikė nuo bal
savimo.

O pagaliau, jeigu parlamente Churchi
llas ir turėtų daugumą balsų su savimi, 
jeigu«tie, kurie už jį balsavo, butų bal
savę nuoširdžiai, tai dar nereikštų, kad 
parlamentas atstovauja daugumą Angli
jos visuomenės. Parlamentas senai iš
rinktas, kur kas dar prieš karą, ir pats 
parlamentas neatstovauja dabartinės An
glijos visuomenės (daugumos) nuomo
nės.

Mūsų nuomone, ši Churchillo kalba pa
rodė vieną: Anglijos valdovai nieko ne
išmoko ir nieko nepamiršo. Anglijos val
dovai nori iš tam tikrų Europos kraštų 
padaryti savotiškas Indi jas.

Churchillas prisipažino, jog Anglijos 
kariuomenės į Graikiją buvo siųsta ne 
tam, kad tą kraštą išlaisvinti. Ne! Kada 
anglų kariuomenė ten buvo pasiųsta, tai 
Graikija jau buvo išlaisvinta pačių grai
kų patrijotų. Tai kam anglai ten savo 
kariuomenė siuntė? Ogi tam, kad “su
valdyti” ’’gengsterius” — Graikijos pat
riotus, kovojusius prieš vokiečius ir 
trokštančius Graikijos liaudžiai laisvės!

Vienas New Yorko dienraštis (Daily 
Worker) teisingai stato klausimą: Jeigu 
Churchillas Graikijos pabijotus vadina 
“gengsteriais”, tai ar jis vadintų ’’geng
steriais” Lexingtono ir Concordo 
(Mass.) Taimerius, Amerikos Revoliuci
nio Karo pradžioje sukilusius prieš bri
tus?

Kokti Churchillo kalba nįetikins nei 
vieno laisvę ir taiką mylinčiojo žmogaus, 
“žygiai”, kuriuos šiandien Anglijos ka
riai atlieka Graikijoje, piktina kiekvieną 
kovotoją prieš fašizmą, kiekvieną pažan
gesnį žmogų, nepaisant, kur jis gyven
tų.

Amerikos ginklai, Amerikos šautuvai, 
teikiami Anglijai pagal lend-lease įsta
tymą, teikiami ne tam, kad jais būtų 
šaudomi Graikijos patrijotai, — kovoto
jai prieš vokiškuosius okupantus, prieš 
hitlerininkus!

Išvijus vokiečius kitą dieną Kaune pardavinėjo tarybinius 
lietuviškus laikraščius “Tarybų Lietuva,” “Tiesą” ir kitus.

—L. P. T. KOMITETAS.
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Kas Ką Rašo ir Sako

Churchillo "Pergalė” Parlamente
Penktadienį ministeris pirmininkas 

Churchillas pateikė pranešimą apie pa
dėti Graikijoje. Jo pranešimas buvo “aš
trus” ir, žinoma, turėjo tiek daug sky-. 
lių, per kurias galėtų išlysti net tokis 
nacių meitėlis, kaip Goeringas.

Po jo pranešimo ir po neilgų debatų 
parlamento nariai balsavo: užgirti pra
nešimą ar atmesti. 279 balsai buvo už, o 
30 prieš. Daug parlamento narių susilai
kė nuo balsavimo.

Churchillas veikiausiai pats gerai ži
no, kad ši jo “pergalė” parlamente neiš
teisino Didžiosios Britanijos vyriausy
bės kruvinų žygių Graikijoje. Jeigu par
lamente susidarė dauguma balsų, pasisa
kiusių už ministerį pirmininką, tai tik 
dėl to, kad balsavusieji žinojo, jog atme
timas Churchillo pranešimo, reikštų

Teisina!
Socijal-demokratų laikraštis “New 

Leader”, kuris taipgi yra organas Ame
rikos Liberalų Partijos, išdidžiai pareiš
kia, jog Graikijoje E AM sukilimą diri
guoja Maskva, jog tasai sukilimas esąs 
įsakytas Maskvoj!

Šis savaitraštis finansuojama Dubins-’ 
kio ir Ko. Šis savaitraštis komunistus ir 
Tarybų Sąjungą puola lygiai taip, kaip, 
sakysime, Naujienos. Apjakęs komunis
tams neapykanta, “New Leader” pilniau
siai išteisina anglus dėl jų politikos Bel
gijoje ir Graikijoje. Jis išteisina anglų 
šaudymą nekaltų žmonių Graikijoje!

Kaip žinoma, E AM organizaciją suda
ro visokių politinių grupių žmonės—ko
munistai, socijalistai, liberalai ir kitokį. 
Be abejo, ne vienas Graikijoje socijalis- 
tas yra nukautas angliška kulka. Na, ir 
socijal-demokratų lyderiai tą viską pil
nai užgiria!

Sugedo tie dubinskiniai socijal-demo- 
kratai. Sugedo jie visiškai!

ŠYDAS IR MENŠEVIKIŠ- 
KA BEPROTYSTĖ

Naujienų redaktorius su
rado dar vieną Tarybų Są
jungos žeminto ją ir terlio
toj ą. Tuomi nelaimingu su
tvėrimu yra “Wįlliąm 
White, pagarsėjusio redak
toriaus William Allen White 
sūnus ir pats jau įgijęs di
delį vardą, kaipo laikrašti
ninkas, užsienio korespon
dentas ir rašytojas” (N., 

gr. 2). O Naujienoms su 
“dideliu vardu” kiekvienas, 
žinoma, kuris, giliai atsi
krankštęs, nusispjauna ant 
Tarybų žemės ir žmonių. 
To pono White straipsnis 
tilpo anti-sovietiniam “Rea
ders Digest”, todėl Naujie
nos sako, “šitą pono White 
rašinį verta kiekvienam 
perskaityti.” Ponas White 
rašąs, kad Tarybų Sąjun
goje nieko gero nematęs ir 
neradęs. Todėl Grigaitis sa
ko:

“Jo aprašymas nuima šy
dą, kuriuo Maskvos propa
ganda yra uždengusi Stali
no “socializmą”, ir atiden
gia sovietinę tikrovę su ma
siniu žmonių skurdu, pra
monės nesutvarkymu, dar
bininkų išnaudojimu, biu
rokratijos egoizmu ir val
džios propagandos apgau
lingumu.”

Bet čia tuojau pat Gri
gaitis išduoda tą patį poną 
White. Jis sako, kad nei 
White, nei kiti du ameri
kiečiai, kurie kartu ten bu
vo, “negavo progos atvirai

pasikalbėti su Rusijos dar
bininkais ir ūkininkais ir 
patirti daugiau apie jų kas
dieninį gyvenimą.”

Vadinasi, ponas White 
rašo ir plūsta darbininkų ir 
valstiečių kraštą, visai nė 
nesikalbėjęs su darbininkais 
ir valstiečiais! Rašo apie 
juos, nieko apie juos neži
nodamas ! Matyt, iš pono 
White yra toks pat šaunus 
“rašytojas” ir ir “laikrašti
ninkas”, kaip Grigaitis. •

Grigaitis irgi jau dvide
šimt septyni metai traukia 
nuo Tarybų Sąjungos ‘šy
dą,” bet viskas, ką jis at
siekė, tai kad atvirai atsi
dūrė hitlerinių propagandi
stų kempėje. Šiandien jis 

i pakartoja kiekvieną Goeb- 
belso propagandos biuro iš
keptą apgavystę ir melą.

Tuo tarpu, kaip visas 
svietas mato, Tarybų Žemė 
su “masiniu žmonių skurdu, 
su pramonės nesutvarky
mu,” ir taip toliau, nugalėjo 
Grigaičio garbinamą rojiš
ką hitlerinę Vokietiją, kuri 
ne tik puikiai turi sutvar
kius pramonę, veda visus 
reikalus pagal grigaitinį so
cializmą, bet net Lietuvai 
sutvėrė ir davė “naują lie
tuvį” !

Jeigu ponas Grigaitis iš- 
tiesų tiki-pono White sėdė
jimui apie suirutę Tarybų 
Sąjungos pramonėje ir vi
sam gyvenime, tai jisai jau 
labai pavojingai serga visų 
galų suirimu.

Naminis
Bus Daug Kalėdinių Eglučių

WASHINGTONAS. — Ka
ro Informacijos Įstaiga prane
ša, kad 1944 metų kalėdinių 
eglaičių atsarga bus pakanka
mai didelė, kad galėtų paten
kinti šios šalies gyventojų 
šventinį pareikalavimą.

Negras, Džepitorius Atidaro 
BonU. Pirkinio Vajų 

Milwaukeje
WASHINGTONAS. — Price 

Collins, 55 metų amžiaus, neg
ras dženitorius, atidarė šeštą
jį Karo Paskolos Vajų Milwau
keje, nupirkdamas 1,000 dole
rių vertės boną vajaus būsty- 
nėje.

Collins didžiuojasi nupirkęs 
pirmuosius bonus visų keturių 
paskutiniųjų vajų. Pirmąjį bo
ną jis nusipirko tuoj po Pearl 
Harbor’o įvykių.

. Atvykdamas į vajaus būsty- 
nę, Collins atsinešė su savimi 
63 bonus, 12 tūkstančių dole
rių vertės, norėdamas įrodyti 
pareigūnams, kad jis ne tik 
perka, bet ir laiko nupirktuo-

Frontas
sius bonus.

Collins pareiškė Milwaukes 
bonų platinimo pareigūnams, 
esąs viengungis ir neturįs kitų 
pajamų šaltinių, išskyrus dže- 
nitoriaus algą.

Skautai Pristatė Popierio Dau
giau, Negu Tikėtasi 

WASHINGTONAS. — Ka
ro Gamybos Vadybos praneši
mu, šios šalies skautai, laike 
du mėnesiu trukusio popierio 
rinkimo vajaus, pasibaigusio 
rugsėjo*30 d., surinko popierio 
daugiau, negu jiems buvo pa
vesta. OWI.

Mintaujos Srityj Sumuštas 
Batalionas Vokiečių

Maskva. — Į vakarus 
nuo Jelgavos-Mintaujos, ba
talionas vokiečių pėstininkų 
su artilerija ir minosvai
džiais puolė sovietines pozi
cijas. Sovietų kariai užmu
šė 200 priešų, o likusius at
metė atgal.

Užveržiame Kilpą Priešams ant Kaklo!

WAR 
LOAN
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DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

mis

Ant salos Saipan kraunami Amerikos lėktuvai “Superfortress’ žygiui j Tokyo.

VITAMINAI IR JŪRŲ 
LIGA

Vitaminai yra tokie svar
būs veiksniai mūsų organiz
mo mityboj, kad kiekvie
nam pravartu tatai žinoti 
ir gerai atminti. Vitaminai 
yra maistas, bet vitaminai 
yra taipgi ir vaistas visoje 
eilėj įvairių ligų ir liguistu
mų, dažnai labai nepapras
tų ir stačiai stebėtinų nuo- 
tikių.

Tyrinėjimų eilė susekė, 
kad vitaminai duoda gerų 
pasėkų tokiuose skirtinguo
se atsitikimuose, kaip mai
sto alergija (food allergy) 
ir jūrų liga bei skraidymo 
liga.

Moksliniai tyrinėjimai 
prirodė, kad dėl vitaminų 
stokos nukenčia taip indivi- 
dinė celė (narvelis), taip ir 
visas kūnas, visas organiz
mas. Vitaminai suteikia 
tvirtumo ir tęslumo raume
nims, normalaus jautrumo 
— nervams, sultingumo — 
liaukoms ir plėvėms, gaivu
mo ir atsparumo — visam 
organizmui.

Įdomu žinoti, kad tūlų 
vitaminų organizmas sau 
pasigamina viduriuose iš 
ten esamų bakterijų. Žarnų

bakterijos pagamina vieną 
labai esmingą vitamino B 
dalelę vitaminą BĮ arba tia
miną (thiamin hydrochlo
ride) .

Kaip vitaminai gali per
spėti jūrų bei oro ligą tapo 
susekta nelabai seniai tam 
tikrų chemijos ir biologijos 
tyrinėtojų. Pasėkos tapo 
patvirtintos kitų mokslinin
kų ir dabar tapo nustatytas 
daiktingas tų įkirių ligų gy
dymas. Gaila tik, kad šitas 
išradimas t e b e laikomas, 
kaipo militarinė paslaptis, 
kad priešas negalėtų juo 
pasinaudoti. Vistiek tebū
nie žinoma, jog tas vaistas 
yra tam tikras vitaminų 
preparatas.

Kol kas, nuo jūrų bei oro 
ligos buvo pusekmingai var
tojamas vitaminas B, ypač 
jo dalelė vitaminas BĮ arba 
tiaminas (thiamin chlo
ride), tablečių arba kapsu
lių pavidale. Thiamin chlo
ride, 15 mg. capsules or 
tablets — duodama kelei
viams imti po vieną kapsu
lę 3 kartus per dieną, bent 
per dvi dienas prieš važia
vimą laivu arba orlaiviu. 
Važiuojant, jų galima imti 
ir dvigubai*

priešai jų turi.
Karinė paskola mums yra 

saugus įvestmentas, ant 
aukštesnio procento negu 
bankai moka. Tuo m pat 
kartu jie yra užtikrinimas 
mūsų laisvių sunaikinant 
nacizmą - fašizmą. Taigi 
mes turime juos pirkti ir 
tuomi stiprinti savo armi
jas greitesnei pergalei.

Dienraščio Laisvės apy
linkėje gyvenantieji galite 
pirkti Karines Štampas ir 
Bonus per Laisvės įstaigą.

Pirkime daugiau Karinių mūsų kareiviams negu, kad 
Bonų! Padėkime savo armi
joms greičiau užveržti kil
pą ant kaklų savo 
miems priešams!

Generolas Eisenhoweris 
sako: “šis karas neužbaig
tas”. Jo žinybai yra paves
ta paklupdymas naciškosios 
Vokietijos. Jis, savo akimis 
matydamas karines pajėgas 
iš priešo pusės ir puikiai 
žinodamas savo pajėgas, sa
ko: nebus karui galo be 
narsaus mūsų karių susidū
rimo su priešu akis į akį, 
žūt ar būt kovoje su prie
šu. Tai kovai mes civiliai Šaukia Eisenhoweris, šau- 
turime paruošti savo karius, kia Washingtonas, kad mū- 
turime jiems duoti daug sų kariai greičiau galėtų 
ginklų ir geresnių ginklų, naikinti priešą, jei daugiau 
negu kad priešas turi. To-'turėtų ginklų. Daugiau iš- 
dėl turime pirkti 6-tosios pirksim bonų, daugiau bus 
Karinės Paskolos Bonus, ši' ginklų, greičiau grįš mūsų 
paskola yra geresniemsį kariai pergalėję priešą, 
ginklams ir daugiau ginklų P. Buknys.

Dienraščio Laisves Bendroves

Dalininkų Suvažiavimas
Sausio - January 28, 1945

GRAND PAR WISE HALL
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Konvencija bus nuo 10 vai. ryto iki 6-tos vakare.
Bankietas 7 vai. vakaro

Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva
žiavime ir po suvažiavimo būkite bankiete. Katrie dar 
nesate dienraščio Laisvės Bendrovės dalininkais (šėri- 
ninkais), tuojau jais patapkite. Už $10.00 įsigijęs šėrų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)
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TALKON LIETUVAI PADĖKOS LAIŠKAI AMERIKIEČIAMS

MIESTAS PRISIKELIA
(Reportažas iš Tarybų Lie
tuvos sostinės gyvenimo)
Saulė dideliu, raudonu 

skrituliu kabo viršum Vil
niaus. Begalinė mėlyna ir 
skaidri padangė akina savo 
neapmatomu plotu. Me
džiai stambūs ir seni, kelias 
kartas išgyvenę, budi žalu
mose, paskendusiose par
kuose. Ir čia, šalia visos tos 
didžios gamtos grožio, var
tosi sutrupinto betono lui
tai, akmens ir suskaldytos 
plytos. Prie liepos kamieno 
priremtos sudaužyto šar
vuočio liekanos. Ir saulės 
spinduliai lūžta pro minos 
sudraskytą namo sieną.

Iš griuvėsių krūvos išlipa 
vyras gelsvais drabužiais. 
Už jo antras, trečias. Visi 
jie sustoja prie lentelės. Jo
je užrašas—juodos, niūrios 
raidės: Atsargiai. Užminuo
ta.

Pro užrašą prabėga baik
šti Vilniaus senutė balta 
skarele. Gatve nudunda eilė 
sunkvežimių su plieninėmis 
statybos sijomis. Ir miestas 
vėl skęsta žalumoje, saulė
je ir ramybėje.

Iš užminuoto ploto išėję 
vyrai susiburia aplink užra
šą. Visi jie raudonarmiečių 
uniforma. Rankose ilgi stry
pai su smailomis metalinė
mis adatomis gale. Saule 
nudegti, juodi veidai šypso
si. Vyresnysis leitenantas, 
būrio vadovas, daro pažy
mėjimus savo knygutėje. 
Paskui jie matuoja griuvė
sių plotą. Ir tada vienas ka
rys, platus, lyg iš akmens 
iškirstu veidu, nuima niūru 

7 t.
užrašą ir jo vietoje pritvir
tinamas kitas: Nuo gatvės 
atminuota 75 metrai.

Prie baigiančių dienos 
darbą išminuotojų pribėga 
mažas, liesas berniukas. Jis 
pakelia susivėlusią galvą ir 
drąsiai klausia:

— Ar, dėde, radai miną?
Raudonarmietis ranka 

dėbtelėja:
— Matai tą keturkam

pę...
Dvi negyvos, purvu ap

neštos dėžės guli šalia vie
na kitos. Išminuotojai, vyk
dydami savo pareigą, patik

rino ir peržiūrėjo vieną ba
rą Panerių gatvėje. Jie su
rado vokiečių paliktas mi
nas, kurios turėjo žudyti ir 
griauti. Dabar jos niekam 
pikto nebedarys. Jos likvi
duotos. Taip pat, kaip greit 
bus likviduotas ir vokietis 
barbaras, kurio buvimo 
pėdsakai taip skaudžiai ma
tyti Vilniuje.

Trejus metus vokiečių o- 
kupacija dengė didįjį mies
tą. Grožis ir laisvė, sukaup
ta Vilniaus pastatuose, šim
tamečiuose rūmuose, orna
mentuose ir paminkluose 
buvo prislėgta geležinės vo
kiškos vergovės. Ta kry
žiuočių vergovė buvo nugu
lusi ir per visą žalių klonių 
ir greitų upelių žemę — 
mūsų tėvynę Lietuvą. Ir 
raudonoji kariuomenė atėjo 
čia. Ji nustūmė, sutriuškino 
šarvuotas vokiečių divizi
jas, privertė bėgti kaukolė- 

imis pažymėtus dešimtvamz- 
, džius minosvaidžius, ir Vil
nius vėl atsiduso laisvas.

Tačiau mirtimi, ardymu, 
naikinimu vokietis nužymė
jo savo negarbingą kelią į 
vakarus. Vilniuje beprotiš- 

Ikai įnirtęs jis ardė ir sprog- 
jdino, minavo ir degino. Mie
stas vaitojo ir dejavo, bet 
I nepasidavė, kaip nepasida- 
Ivė ir tie, kurie atnešė lais- 
ivę Vilniui ir Lietuvai.

Ir dabar štai vėl grįžta 
gyvenimas Vilniuje. Rau
donarmiečiai minininkai 
nepaliaujamai ardo klastin
go priešo pinkles. Slaptuo- 

■ se užkampiuose, rūsiuose, 
po griuvėsių skliautais jie 

i suranda paslėptų minų, pa- 
■daro jas nepavojingas, grą
žina vėl ramybę ir saugu- 

Imą gyventojams.
Jau dideli Vilniaus mies

to rajonai išvalyti nuo kla
stingo priešo paliktų minų. 
Be paliovos tvarkomi ir va
lomi ir visi likusieji plotai. 
Tarybų Lietuvos sostinė 
prisikelia gyventi. Ir ji vėl 

■suklestės erdviais pastatais 
j ir puošniais rūmais, sukur
tais ant buvusių griuvėsių.

J. Dovydaitis.
(“T. L.”)

Daugybe Lietuvos gyventojų bėgo nuo vokiečių su vaikais. 
Kiti spruko vokiečių varomi į hitlerinę katorgą. Trečius nuo 
išvarymo j katorgą išgelbėjo paviję vokiečių varomus gyven
tojus raudonarmiečiai ir partizanai. Dabar visi grįžta į savo 
gimtas vietas. —L. P. T. KOMITETAS.

APDOVANOKIME LIETUVOS VAIKUS
Nebetoli didžiosios žiemines šventes Kalėdos ir Nauji 

Metai. Dabar sezonas pirkimo dovanų giminėms, drau
gams ir pažįstamiems. Vargiai rasime tokį lietuvį, kuris 
švenčių proga ko nors kam nors nenupirktų. Toks yra 
senas paprotys.

Bet šiemet, laukdami žieminių švenčių, šitą paprotį 
panaudokime be galo dideliam, prakilniam žmoniškumo 
reikalui. Desetkai tūkstančių Lietuvos vaikų, tūkstančiai 
ir tūkstančiai našlaičių, vokiečių palikti tiktai vienuose 
marškiniuose. Jiems reikalinga greita pagalba. Mes tą 
pagalbą galime jiems suteikti, savęs didžiai nenuskriaus- 
dami. Vietoje pirkti kalėdinines dovanas Čia saviesiems, 
kurie be jų taip gražiai gali apseiti, nupirkime ir pasiųs
kime dovanų Lietuvos našlaičiams. Už keletą ar kelioli
ką dolerių galima aprengti nors viršutinėmis drapano
mis berniuką bei mergaitę!

Brangus Lietuvi!
Šiandien, po atkaklios ir 

žiaurios kovos su plėšriuoju 
žvėrių vokiečių fašizmu, te
ko gauti linksmą, malonią 
žinią, kad toli, toli, už ma
rių — jūrų, už vandenynų 
gyvena mūsų broliai, kurie 
neužmiršta ir mūsų raudon
armiečių lietuvių! Atsiun
čia dovanų, už kurias šir
dingai dėkuojame.

Taip, brangus brolau, 
nors ir išvargę, po atkak
lios kovos, bet išsidalinę 
tamstų brangia dovana, 
mes jautėmės taip paten
kinti, kaip, rodos, kad tą 
dieną būtume užmušę kele
tą fricų ir sunaikinę nema
ža jų technikos. Žinoma, 
kaip mums, artileristams, 
tai mūsų skaičiui tenka: 4- 
ri priešo tankai, ketu
ri lengvi lauko pabūklai, 1- 
na minosvaidžių baterija, 
kelioliką sunkiųjų kulko-
svaidžių, keletas štabų ir 
dzotų. Ir, žinoma, nemažas 
skaičius tų (laimės jieško- 
tojų), kurie norėjo visą 
Europą paminti po kojų. 
Bet šiandien tie visi, kurie 
troško ir jieškojo tos lai
mės, guli jau kapuose. Ir, 
žinoma, toks likimas lau
kia juos visus, nors, žino
ma, jie dar stiprūs, dar ne
sumušti, bet dėl to nenusi
minkime, brangieji! Juos 
jau muša visas pasaulis ir 
mes, kaip apdovanoti orde- 
nais ir medaliais, esame pa- 
sirįžę kovoti taip, kaip ko-

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas tas dovanas tuo- vojo Vytautas Didysis su 
jau pasiųs Lietuvon. Dabar eina vajus už tokių dovanų kryžiuočiais. Esame prisie- 
pirkimą. Neatsilikte nei vienas. Pirkite tokias ir tiek do-lkę kovoti iki galo, iki galu- 
vanų, kiek jūsų noras ir išteklius leidžia tam tikslui pa-j tino priešo sutriuškinimo, 
aukoti. Nors ir vieną drapanėlę gavęs Lietuvos našlaitis kad tik atvaduoti savo te
bus amžinai dėkingas savo geradariui amerikiečiui lie- įvynę Lietuvą.
tuviui.

Nelaukite paskutinės dienos prieš Kalėdas. Dabar pir
kite ir siųskite Komitetui.

Kaip jau buvo vajų pradedant aiškinta, kalėdinės do
vanos Lietuvos vaikams turi susidėti tiktai iš naujų dra
panų. Padėvėtas drapanas, kaip vaikams, taip suaugu
siems, aukokite Lietuvos žmonėms. Jos eis kaipo mūsų 
pašalpa jiems. Ir tasai svarbus darbas neturi apsistoti 
nei valandėlei.
LIETUV. PAGALBOS TEIKIMO KOMITETAS, R.W.R.

417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Baigdami rašyti dar kar
atą širdingai dėkojame už 
tamstų brangias dovanas.

Su pagarba,
Vyr. serž.

Jonas živatkauskas. 
1943. 12. 27 d.
Frontas.

Antrašas: Pašto Dėžė
68497 “c”. J. Živatkauskui.

susitiksiu su savo tėvais, 
broliais, seserimis, jeigu jie 
dar gyvi, ir su savo myli
mąja, kuri liko po banditų 
ranka, — ta valanda jau 
nebetoli...

Laukiu atsakymo nuo 
brangių brolių lietuvių. Pa
rašykit.

Su pagarba,
K. Ganryliūs.

11943. 12. 26 d.
Brangūs broliai amerikie

čiai!
Rašau šį laišką iš karo i 

lauko, kur eina žūt-būtinė 
kova dėl mūsų laisvės, dėl 
išvadavimo mūsų brolių ii’ 
seserų iš fašistinės vergo
vės. Mūsų lietuviu karinis 
junginys, varydamas rudus 
fašistus į vakarus, prieš 
mūsų akis atidengė šiurpų 
vaizdą jų šeimininkavimo 
laikotarpio. Visur matyt su
deginti kaimai, iškarti žmo
nės, nužudyti nekalti vai
kai, kurie neturi nieko ben
dro su karu.

Pamatę šį vaizdą, mes 
kariai lietuviai iškilmingai 
prižadam už sugriautus 
miestus, už sudegintus kai
mus, už nužudytus vaikus 
— atkeršyti pilna to žodžio 
prasme. 0 keršto valanda 
kasdien artėja. Tą pastebi 
kiekvienas karys, kuris 
randasi šių laikų fronte, nes 
kiekvienas mūsų smūgis 
naujas plyšis vokiečių giny- 
boj.

Brangūs broliai lietuviai! 
Tikėkit tvirtai, kad sekantį 
laišką rašysiu iš laisvos Ta
rybinės Lietuvos ir laiško 
jums ilgai nereikės laukti! 
Kiekviena diena mums at
neša naujų laimėjimų ir 
kiekvieną dieną nauji žmo
nės, kurie vakar buvo fa
šisto vergai, šiandien laisvi 
tarybiniai piliečiai.

Brangūs broliai lietuviai, 
nuoširdžiai dėkoju už jūsų 
atsiųstus laiškus bei dova
nas, o ypatingai už tą ryšį, 
kurį jūs palaikot su mu
mis. Net ir sena patarlė sa
ko, “Vienybėje—galybė.”

Likit sveiki. Mūsų vieno-

Sugrįžo j Vilnių du naš
laitėliai.

—L. P. T. KOMITETAS.

Ten, kur buvo jos namai. 
Tokiais vaizdais Šiandien 
nusėta visa Lietuva. Tai pa
likimas vokiškų grobikų.

—L. P. T. KOMITETAS.

Sargas prie Lietuvos Liau-
dies Komisarų Tarybos ir 
Aukščiausios Tarybos prezi
diumo rūmų.

—L. P. T. KOMITETAS.

Išvaduotame Vilniuje. Laikinas tiltas vietoje vokiečių su
sprogdinto tilto per Nerį. —L. P. T. KOMITETAS.

Vokiečiai susprogdino Kauno geležinkelio stotį. Geležin
keliečiai ir miesto gyventojai savo noru padeda Raudono
sios Armijos atstatymo batalijonų kariams išvalyti griuvė

sius ir vėl nutiesti kelia iš Kauno į Vilnių.
—L. P. T. KOMITETAS.

Pasitraukdami vokiečiai atiminėjo iš valstiečių viską, ati
minėjo ir arklius. Valstietis Matas Šimonis iš Duokliūnų kai
mo atėjo pas Kauno komendantą prašyti duoti arklį rugia
pjūtei — vietoj vokiečių atimto žirgo. Komendantas pulk.
Riabinikas (dešinėje) ir jo padėjėjas papulk. Ivanovas iš
pildė senio prašymą. —L. P. T. KOMITETAS.

LAIŠKAS Iš FRONTO
1943. 12. 26 d. 

Brangus drauge!
Neapsakomai linksma bu

vo ta valanda, kada, kau
nantis su vokiečių banditais 
ir sprogstančiais aplinkui 
šimtais snariadų, atnešė į 
apkasus man nuo jūsų bran
gias Amerikos lietuvių do
vanas. Tada aš aiškiai su
pratau, kad ir jūs, brangūs 
broliai, mus neužmiršote ir 
mūsų tikslas vienas — su
mušti vokiečių banditų gau
jas. Aš turiu su jais didelę 
sąskaitą už išardymą mano 
gyvenimo ir išnaikinimą 
mano šeimos. Aš jau ran
duosi lietuviškame junginy
je du metai, dalyvavau jau 
daugelyje kautynių: sulai
kyme puolimo 1943 metų 
vasarą po Oriolo miesto ir 
jo išlaisvinime. Už narsias 
kautynes ir sunaikinimą iš 
savo minosvaidžio dviejų pa
trankų ir būrio priešo “pie- 
kotos”, medaliumi “Už ko
vos nuopelnus” apdovano
jo mane ir mano draugus.

Dabar randuosi Bieloru- 
sijos žemėj, kurioj žuvo ma
no pusbrolis Jonas Virbinis. 
Aš už jį pasirįžęs atkeršy
ti. Už jį aš nesigailėsiu nei 
gyvybės, nei sveikatos. Ir 
pasižadu atkeršyti jiems 
šimteriopai už palikusius 
Lietuvoje tėvus, K. Tauri- 
lius ir motiną B. Norvaišai
tę, brolį Z. Gaurylių ir se
serį A. Gaurylaitę.

Nežinau, kaip bus, kada 
ateis ta valanda, kada aš

das tikslas: į greitą perga
lę!

Raudonarmietis,
Silvestras šutas.

Slapstęsi nuo vokiečių miškuose, 
namo. Sulaukė jie valandos, kada 
mylimuoju kraštu.

Lietuvos žmonės grįžta 
vėl gali didžiuotis savo 
—L. P. T. KOMITETAS.

Kaimiečiai grįžta namo Ukmergės plentu. Džiaugiasi su-
laukę pasiliuosavimo iš nacių vergijos.

—L. P. T. KOMITETAS.
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REIKALINGI

Vyrai ir

fizikiniam ter-

elek-

High

CLEVELANDO ŽINIOS
THE H. A. WILSON CO

PIRKITE KARO BONUS

F. W. Skalius

RED CROSS PLASTER

Francūzų infanterija užima pozicijas prie Francijos miesto Belfort. Vėliau vo
kiečiai iš miesto išmušti.

105 Chestnut St.’ 
Newark, 5, N. J.

(SHALINSKAS)

Funeral Home

moterys reikalingi 

patikrinimui 

sudėtinių irmostatiškų 

trinių junginių. Baigę 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Juokais 
Neiiusikratysi

nugaros gėlimų, krūtinės skausmų ir ki
tų raumenų gėlimų ir j veržimų! Jūs 
galite uždėti Johnson’s RED CROSS 
Plasterio—tiesiai ant tos vietos—ir gauti 
palengvinimo. Ši išbandyta-ir-tikra pa- 
gelba veikia tuojaus. šildo—ramina—ap
saugo—paremia—dirba, jums bedirbant.. 
RED CROSS Plasteriai yra Svarūs, sa
nitariški, lengvai panaudojami—ne koks 
dvokiąs tepalas, kuris suterštų drapa
nas. Turėk jų atsargą po ranka. Rei
kalauk tikrojo, garsaus per virš 50 me
tų, pagaminto Johnson & Johnson. 
TIKTAI 35c—jūsų vaistinėje.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteiki am garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Protokolas Ohio Valst. Liet Konferencijos
Konferenciją sušaukė Lietu

vai Pagalbos Teikimo Komite
tas. Ji įvyko lapkričio 19 d., 
1944, White Eagle svetainėje, 
8315 Kosciusko Ave., CIeve
lande.

Konferenciją atidarė komi
teto pirmininkas J. Žebraus
kas, 11 vai. ryto. Jis pasakė 
kalbą aiškindamas konferenci
jos tikslą. Dienotvarkis priim
tas, kaip pateiktas. Į mandatų 
komisiją išrinkta A. Mockaitis, 
F. Medison ir K. Kirtiklis.

Kol mandatus tvarkė, iš
šaukta K. Romandienė ir kiti 
pakalbėti. Kalbėję nurodė, kad 
dabar ir smetonininkai, Lietu
vos žmonių priešai, tikslu ap
gauti Amerikos lietuvius, neva 
“susirūpino” Lietuvos žmonių 
pagalbos reikalais. Bet vienas 
.tų fondas jau kojas pakratė, 
o kitas taip pat neteikia pa
galbos Lietuvos liaudžiai.

F. Abekas nurodė, kaip yra 
siunčiama Lietuvos žmonėms 
pagalba per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą drapanomis, 
muilu, čeverykais ir kitokiomis 
reikmenimis.

Mandatų komisija raporta
vo, kad dalyvauja 48 delegatai 
nuo 12-kos organizacijų. Kon
ferencijos pirmininku išrinktas 
J. Žebrauskas, sekretorium P. 
Boika. Į rezoliucijų komisiją 
išrinkta P. Rodžius, P. Nemura 
ir F. Medison.

Pereitos konferencijos pro
tokolas skaitytas ir priimtas su 
mažu pataisymu.

Konferenciją sveikino P. So- 
deikis iš Youngstown su $3 au
ka, A. Tiškus iš Akrono su $1, 
dr. Juozas ir jo žmona Eva Si- 
manauskai iš Floridos su $10, 
Joe Bagdonas su $5 ir Liet. Li
teratūros Draugijos 15-tas ap
skritys su $10. Viso su sveiki
nimais aukų prisiųsta $29.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto pirm., J. žebrys, ra
portavo iš visų nuveiktų 
darbų nuo pereitos konferenc., 
įvykusios vasario 27 d., 1941 
m. iki lapkr., 19 d., 1944, tai 
yra bėgyje 9 mėn. laikotarpio.

Aukų surinkome ir pasiuntė
me į centralį kom.: Pirm pa
skelbimo mums $500 kvotos, 
$337.43, o po paskelbimo kvo
tos surinkome ir pasiuntėme 
$1,146.41. Viso pasiuntėme 
Lietuvos žmonių paramai $1,- 
483.84.

Dalyvavome Raud. Kryžiaus 
specialiame vajuje ir sukalė
me $501.25.

Drabužių Lietuvos žmonėms 
surinkome ir pasiuntėme 
siuntinius. 1-mą siuntinį 
baksų, antrą — 18 baksų, 
čia — 33 baksus, 4-tą —
baksus. Viso 106 baksus dra
bužių ir batų, taipgi 3 baksus 
muilo.

Aukotojų vardus po kiek
vieno siuntinio paskelbėme 
spaudoj, tik paskutinio siunti
nio, kurį išsiuntėm 7 d. lapkr., 
dar nepaskelbti.

Drabužius berenkant pasi
reiškė didelė stoka kelnių, to
dėl komisija nupirkome 48 po
ras kelnių po $2.95, 8 poras 
po $1 ir vieną siūtą už $4. Vi
so užmokėjome $153.60. Prie 
to pirkinio dar krautuvė paau
kavo 4 poras kelnių ir 6 svete
lius. Pirkome pas Bills Cloth 
ing E. 152 St. ir St. Clair Ave 
Šie visi drabužiai išsiųsti lap 
kr. 7 d., tai yra, su 4-tuojv 
fnūsų siuntiniu.

Kadangi šiam dideliam, Lie
tuvos šelpimo, darbui visiškai 
nėra ribų, todėl daug ką dau
giau būtų buvę galima nu
veikti, bet mes tik tiek nuvei
kėme, kiek mūsų spėkos ir ap
linkybės mums leido.

Pereito j konferencijoj, už
imdamas pirmininko vietą, 
raiškiau, jog dėlei stokos
ko, man neįmanoma tas parei
gas tinkamai atlikti, bet jei 
bent visi kom. nariai šimtu 
nuošimčių kooperuos ir atliks 
jiems Užduotus tam tikrus dar
bus. i *

čion reikia pasakyti, jog ne 
kartą ir ne vienam kom. nariui 
prisiėjo užduoti tam tikri dar
bai ir nei vienas nuo to neat
sisakė ir tik ačiū mūsų komi
tete tokiam gražiam ąusiklau-
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symui tokia maža grupelė 
žmonių pajėgė tiek gražaus 
darbo atlikti.

Bet tai dar ne viskas, Lietu
va, nors visa išvaduota, tačiau 
Lietuvos žmonių vargai ir vi
sokis nedateklius tuomi neuž
sibaigė. Todėl ir mūsų darbas 
su šia konferencija heužsi- 
baigs. Juk mes čion susirinko
me ne mūsų nuveiktų darbų 
pabaigtuves švęsti, bet išdirb
ti planus kaip tinkamiau šiuom 
klausimu pasiekti plačiąsias 
Amerikos lietuvių mases ir tuo
mi sukaupti dar daugiau pa
ramos nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms.

Tarimu Raštininko P. Boika 
Raportas

Raportas apima nuo praei
tos konferencijos, kuri atsibu
vo 27 d. vasario, 1944 m., po 
No. 15810 Holmes Ave., Cle
veland, Ohio.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto laikytame pirmam 
susirinkime, kovo 16 d., nutar
ta atsišaukti prašant pagelbos 
pas visas draugijas, kuopas, 
kliubus ir chorus, kad jie visi 
skirtų po 2 delegatus dėl pa- 
sekmingesnio darbo, kurį 
mums uždavė konferencijoj.

Ačiū, kad visi mums atėjo į 
pagalbą, kaip tai, draugijos, 
kuopos, kliubai, chorai, bet 
daugiausia, tai A. L. Moterų 
Kliubas mums padėjo atlikti 
visus sunkius darbus ir dabar 
draugės pirmą vietą užima 
Lietuvos žmonių šelpimo dar
be. Taipgi padėjo tuos darbus 
dirbti ir kolonijos Akronas, 
Youngstown’as, Middlefield ir 
kitos.

šis komitetas laiko susirinki
mus vieną sykį į mėnesį ir tu
rėjo vieną ekstra susirinkimą.

Liet. Pag. 
pirma auka 
skyrė iš iždo 
kių vakarėlį,
Taipgi išrinko komisiją iš tri
jų ypatų : K. Romond, P. Ro
džių ir M. Vinclov. Komisija 
surinko aukų $366.68. LDS 
kliubą^ aukavo $50. 
rinkta ir Uždirbta R. 
$501.25.

Komitetas per 9
laikotarpį turėjo dvi šokių va
karuškas, vieną pikniką, vie
ną draugišką išvažiavimą ir 
gale šių metų didelę konfe
renciją.
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko

miteto Finansų Raštininko
Raportas

Įplaukos:
Surinkta aukomis ant blan

kų $868.84. Nuo 1943 metų 
ižde buvo $46. Kovo 16 d. 
pelnas nuo konf., vasario 27 
d., 1944—$89.60. Liepos 18 d. 
pikniko pelnas: per J. žebrį 
$93.29, per dr. J. N. Simons 
$225, per P. Boiką $9.

Rugpj. 15 d. išvažiavimo au
kos ir pelnas: 
$255.45, aukos, 
K. Romandienę 
pelnas, per dr.
$11.71.

Rugsėjo 18, A.
Kliubo vakarėlio pelnas: per 
A. Polton $72, ant blankos su
rinkta per K. Romandienę $6 
per A. Polton ir M. Karsokie- 
uę $10.

Aukos, surinktos del kelnių 
pirkimo per K. Romandienę 
$55.86. Viso surinkta aukomis 
ir uždirbta parengimuose $L- 
762.75. Viso išlaidų $1,680.33.

Lapkričio 19 d., 1944 m. Iž
de yra $82.42.

Išlaidos: Kovo 16 d., auka 
SAVR Kryžiui iš iždo $25. 
Rugpjūčio 15 d. pasiųsta į 
Centrą $1,483.84. Lapkričio 2 
d., nupirkta 60 porų naujų kel
nių ir vienas siūtas už $153.60 
sumą. Už spaudą ant lapelių 
$3. Už virves baksam surišti 
$3.20. Už drabužių taisymą 
$2.50. Už materiją drabužių 
taisymui $1.20. Užmokėta už 
drabužių taisymą $7.99. Viso 
$1,680.33. Raportas priimtas.

Iždininkė, A. Gendrėniene, 
sutinka su finansų raštininko 
raportu. Raportas priimtas.

Raportas aukų rinkimo ko
misijos SAVR1 Kryžiaus. Ra
portavo K. Romandienė, A.

Teik. Komiteto 
SAVR Kryžiui 
$25, surengė šo- 
uždirbo $59.75.

Viso su-
K ryžiui

menesių

pade-

Kala- 
kald-
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Laboratorijos
Pagelbininkai

Kazelionis, K. Skupas, P. Ka
rulis, J. Dylis, A. A. Jesiunai, 
F. Sutkaitis, N. Kriaučiuk, A. 
A. Augustinai, A. J. Gendrė- 
nai, V. A. Zink ir J. Savaikis. 
Viso $37.00.

Ohio Lietuvių Konferencija.
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas buvo sušaukęs Ohio 
Lietuvių Konf., kuri įvyko lap
kričio 19 d. CIevelande. Kadan- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Vietinis Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas lapkr. 7 d. 
pasiuntė ketvirtąjį siuntinį 
Lietuvos žmonėms, šis siunti
nys susidėjo iš 38 didelių bak
sų drabužių ir 3 baksų muilo. 
Tikime, jog šis mūsų siuntinys 
pasiekė New Yorką laiku ir 
pateko į siuntinį, kuris tik ką 
išsiųstas Lietuvon.

Į šį didžiulį mūsų siuntinį 
surinko drabužius ir patys su
aukavo sekami draugai bei 
draugės clevelandiečiai: M. Ge- 
daminskienė, M. Kalakauskie- 
nė, A. Sanvaitė, M. Rugienie- 
nė, Joe Stripeika, Andriušiū- 
nienė, K. Romandienė, A. Gai- 
liūnas, G. Noreika, M. Žebraus
kienė, Kapiton, P. Redzevičiai 
A. Palton, Venslovienė, Račkai- 
tienė, Gendrėniene, .Raulynai
tienė, Mažeikienė, A. F. Ka
minskai, A. Šimkienė, Karso
kienė, Saimonienė, Tyzenhouse, 
J. Krasnickas, Burneikai, Mi- 
čiuliai, Lapinskai, Ulozienė, 
Juozaponienė, Kubilienė, But
kus,, Valaika, M. čėpla, P. Boi
ka, Mrs. F. T. Andrews, Las- 
ky, Peisingienė, Bardonienė, 
S. Kazelionis, Rauluševičienė, 
Komaras, M. Brazaitienė.

Pasiuvo tris kaldras bendrai

Botyrienė su Gendrėniene, po 
vieną kaldrą Ela Stripeikienė, 
M. Karsokienė ir Meteiiene. 
Radzevičienė pasiuvo 12 abrū- 
sų. Jonas Stripeika sutaisė 
daug porų batų, tai yra, visus 
taisytinus.

Muilą suaukavo sekamai: 25 
kavalkus M. Raulynaitienė, po 
15 kavalkų K. Jonilienė, Z Sei- 
monienė, Balčiūnienė, S. Kaze
lionis, K. Valaika ir K. Kapi
ton ; po 10 k. Mikalojūnienė, 
Venslovienė, Jungienė ir La
pinskienė; po 8 k. Kubilienė, 
žirgelienė, Katkauskas ir Pa
vienė. K. Romandienė aukavo 
visą keisą 100 kavalkų.

Renkant Kom. pastebėjo, jog 
yra didelė stoka kelnių, todėl 
komisijo nupirko 60 porų nau
jų kelnių ir su šiuom siuntiniu 
pasiuntė; jos kainavo $153.60. 
Tam reikalui specialiai buvo 
parinkta ir aukų. LDS 138 kp. 
vakarėlyje atsikreipus į publi
ką tuom klausimu suaukavo 
sekamai :

Po $5: Joe. Stripeika, J. An
drijauskas ir F. A. Šklėriai; 
$3.00 J. J. Poškus; po $2.00: 
P. Boika, Venslovienė ir Jonas 
Samuolis; po $1.00: J. Kalas, 
J. žebrys, Z. J. Stripeika, S.

Polton, P. Radžius.
Raportas drapanų rinkimo ir 

taisymo. Raportavo: K. Ro
mandienė. šios draugės yra 
daugiausia drapanų surinkę ir 
sutaisę.

Andriušiunienė daug ir ge
rų drapanų aukavo, ji turi su
taisius keletą baksų, gatavų 
siuntimui.

Dr-gė Varner daug gerų 
drapanų ir kėdę aukavo. Kėdė 
buvo išleista ant tikietų, davė 
ir gražaus pelno. J. Stripeika 
pataisė daug porų čeverykų.

Šios draugės dirbo po vieną 
sykį prie drapanų taisymo: 
Pačkaitienė, šimkunienė, Kir- 
deikienė, Saimonienė ir Mažei
kienėj šios d-gės dirbo po 3 
syk: Žebrauskienė, Karsokie- 
nė; pirmoji daug sutaisė dra
panų namie, antroji daug sy
kių važinėjo mašina tuo reika
lu.

D-'gės Nemurienė ir Radžie- 
nė taisė drapanas naime, P. 
Radžius ir A. Mockaitis 
jo surišti baksus.

A. Gendrėniene ir 
kauskienė pasiuvo po 2 
ras ir dirbo 2 syk.

E. Stripeikienė ir Krugerie- 
nė daugiausia padėjo suvežti 
drapanas į stotį.

Metelienė taisė drapanas 2 
syk ir pasiuvo 3 kaldras. Gu- 
bienė ir A. Sklerienė pasiuvo 
po 2 kaldras. Botirienė 2 kald
ras. A. Polton, M. Vinclov, 
Raulinaitienė, A. Gendrich ir 
K. Romand, šios draugės labai 
daug darbavosi ir labai ma
žai yra apleidę dienų taisymui 
drapanų.

Geibienė, A. Sklerienė taisė 
drapanas 2 syk. J. A. Balčiū
nai įdėjo lainikus 2 kotam ir 
atnešė namie pataisytų drapa
nų. M. Jozaponienė ir P. Boi
ka surinko daug gerų drapa
nų ir atvežė. Raportas priim
tas.

Karo laimėjimo klausime ta
po nutarta sukelti sumą $100,- 
000 vertės War bonsais ir kre
dituoti LPTK. Tam darbui iš
rinkta komisija. Apsiėmė šios 
ypatos: S. K. Mažen, P. Rad
žius, D. Patrauskas, J. Brazas, 
F. Madison ir A. Rubienė.

Pertrauka konferencijos įvy
ko kaip 2 vai. Antra sesija 
įvyko pietums užsibaigus, 3 :30 
vai. po pietų. Konferencijos 
pirm įninka s, atidarydamas 
konferenciją paaiškino, kad 
delegatai ir svečiai suaukavo 
Lietuvos žmonių gelbėjimui 
$46.50.

Klausime tolimesnio gelbėji
mo Lietuvos žmonių, delegatai 
dalyvavimą apkalbėjo. Kalbė
jo J. Šimkus, J. Andrijauskas, 
K. Romandienė, J. Stripeika, 
E. Penzer, J. Brazas, P. Neu- 
ra, F. Medison, K. Kirtiklis. 
Paaiškėjo, kad lietuvių kata
likų surinkti drabužiai yra pū
domi garadžiuose ir vėrauzėse, 
nes jie nesutinka siųsti Lietu
von per Russian War Relief 
fondą, kuomet dabar yra di
džiausias reikalas Lietuvos 
žmonėms.

Rezoliucijų komisija patiekė 
3 rezoliucijas.

Rezoliucijos tapo priimtos 
taip, kaip skaitytos.

Perrinkimas LPTK kitiems 
metams: 
ypatos.
rauskas, 
Boika, 
Nemura,
D. Patrauskas, 
Gendrėniene.
Brazas, 
Medison, 
Rubienė. 
šiai.

Nutarta išrinkti į LPTK iš 
kiekvienos draugystės, kuopos, 
kliubo, choro po tris narius ir 
nuo apskričių po vieną.

Prakalbų rengimo klausi
mas nutarta palikta ant komi
teto nuožiūros, kada bus gali
ma.

Konferencijos delegatai ap
lodismentais padėkavojo drau
gei Warner už paaukotą geros 
vertes kėdę.

Pirmininkas J. Žebrauskas 
uždarė konferenciją kaip 5:30 
vai.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užein; 
pas "Green Star Bar and-Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

M.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

■

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
k (KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

4

pa
lai-

per J. žebrį 
surinktos per 
$30, pikniko 

Simons

Moterų

NEDALINAMA ATSAKQMYBe

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

7 P. M.
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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mčšlažarnes Ligos, Inkstų ir Pūslės 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.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

(Įsist. 28 m.)

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

T’**-’*

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

DBS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

■110 East 16th St., N. Y
Kasdien 9 A. M,

Tapo išrinkta šios 
Pirmininkas J. žeb- 
tarimų raštininkas P. 
vice-pirmininkas P. 
Finansų raštininkas 

iždininkė A. 
Akron, O., J.

Youngstown, O., F. 
Middlefield, O., A. 

Visi užgirti vienbal-

NOTARY 
PUBLIC

Vakare.
Pirm. J. Žebrauskas.
Tarimų raštininkas,

P. Boika.

MATTHEW P. BALTAS 
(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

.>W-i

..ufes'Ji 'm

TELEPHONE
STAGG 2-5043

ritami

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

jwwwvia^^



Pirmadienis, Gruod. 11, 1944
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Penktas puslapis

Francija ir Sovietai 
Padarė Santarvės Su

tartį Karui ir Taikai

Cleveland, Ohio

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
sios valdžios pirmininkui, ir 
p. Bidaultui, užsienių rei
kalų ministeriui, daugelis 
ženklų parode sąjausmą, 
kuris jungia Franci jos žmo
nes ir Sovietų Sąjungos 
žmones. Tą sąjausmą susti
prino šio karo vargai ir pa
tyrimai.

“Su Francijos atstovais 
tarėsi Sovietų Sąjungos 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininkas J. V. Stalinas 
ir užsienių reikalų komisa
ras V. M. Molotovas.

“Pasitarimai ėjo visais 
klausimais, paliečiančiais 
karo vedimą ii* taikos orga
nizavimą o ypač Vokietijos 
klausimą.

“šie pasikalbėjimai paro
dė, kad gyvuoja platus nuo
monių sutikimas tarp abie
jų valdžių, taip pat nuošir
džiausias noras glaudžiai 
bendradarbiauti. Abidvi val- 
žios vėl patvirtifia savo nu- 
sitarimą vesti karo veiks
mus iki pilnos pergales prieš 
Vokietiją ir pasiryžimą iš
vien daryti visus reikiamus 
žygius Europai saugoti nuo 
naujo užpuolimo.

“Šių tarimų dvasioje 
gruodžio 10 d. šiemet, abi
dvi valdžios pasirašė sąjun
gos ir tarpusavio pagelbos 
sutartį, kurios tekstas bus 
atskirai paskelbtas.”

Premjero Stalino suruoš
tame pokilyje Francijos at
stovams pagerbti, dalyvavo' 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius W. Averell Harri
man, ir Anglijos ambasado
riaus pavaduotojas John 
Balfour.

(Tąsa nuo 4-to pusi.)
tilps spaudoje konf. proto- 

i kolas, iš kurio atspindės ne
tik mūsų nuveikti darbai, bet 
ir užsibriežti ateityje, todėl pa
kaks tik pažymėti, jog konf. 
buvo viena iš sėkmingiausių.

Kadangi šios konf. didžiau
sias tikslas buvo, kaip suteikti 
kuodidžiausią paramą Lietuvos 
žmonėms, todėl daug buvo. kaP 
bama apie visus tam tikslui su
tvertus Amerikoje fondus. Iš 
Veik Kom. raportų paaiškėjo, 
jog paskutiniu laiku ir vieti
niai Smetonos likučiai — Kar
pius, žiuris ir Dr. Tamošaitis 
“susirūpino” Lietuvos žmonių 
gelbėjimu. Jie atsikreipė į sve
timtaučių veikėjus, kad iš jų 
sudaryti komitetą Lietuvos 
gelbėjimui, bet tie žmonės 
pirm dėtis į tokį miglotą ko
mitetą tarpininkaujant Rus
sian War Relief, atsikreipė į 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetą informacijų tame klau
sime. Na ir prisiėjo tiems 
žmonėms nuodugniai išaiškinti 
tikslus. Rezultate to viso, pali
ko tik vienas abejojantis kan
didatas į tą Karpiaus komitetą.

Juk tie žmonės dar neseniai 
turėjo Lietuvai gelbėti fondą. 
Jie Smetoną be važiodami po 
kolonijas gyrėsi surinkę apie 
20 tūkstančių dol. į tą fondą, 
bet 80-tą nuošimtį tų pinigų jie 

bei sa
ukusius 
uždarė 

Blogi 
pyra-

gi

Chiny Valdžia Gal Susi 
tars su Komunistais
Chungking. — Yra žinių, 

kad einama prie susitarimo 
tarp Chinijos Chiang Kai- 
sheko valdžios ir komunis
tų, bendriems veiksmams 
prieš japonus. Komunistų 
žinyboje yra šiaurvakarinis 
Chinijos plotas su 65 milio- 
nais gyventojų.

jau

RAUDONARMIEČIAI VISAI 
ARTI BUDAPEŠTO

London, gr. 11. — Rau
donoji Armija išmušė hit
lerininkus iš pozicijų
tik už 5 mylių pietuose nuo 
Budapešto, Vengrijos sos- 
tamiesčio, ir užėmė punktus 
už 7 mylių žiemiuose ir žie
mių lytuose nuo Budapeš
to, kaip sako vėliausias pra
nešimas. Persigadę Buda
pešto * gyventojai pradėję 
bėgti iš miesto.

Maskva. — Rytinėje Prū- 
joje Sovietų kariai atmušė 
vokiečius, mėginusius ap- 
žvalginėti sovietines pozici
jas.

Prancūzai atėmė iš nacių 
Thann miestelį.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

sveje F. J. Boriso, O. D. raštą.
21-nas bostonietis, ot, nutarė 

mane pasveikinti ir ta proga 
prisiuntė man labai, labai gra
žų brief-case. Prezentą gavau 
ir už jį didžiai dėkuoju — jis 
toks naudingas ir vertingas!

Dovana ir draugų ir draugių 
giltas žodis man labai daug pa
kako — pasako apie 
dabartį ir ateitį — to 
negalėsiu pamiršti!...

praeitį, 
niekad

prašvilpė kelionėms 
viems reikalams, o 
fonde pinigus valdžia 
ir reikalauja atskaitų, 
tiems fondo globėjams
gai, bet jie jieško išeities, mat 
jie žino patys, jog ant tiek su
sikompromitavę lietuviškos vi
suomenės akyse, .kad jie neturi 
drąsos atsistoti ir prašyti iš jų 
dolerių neva Lietuvos gelbėji
mui. Todėl jie sumanė pasi
statyti žymius žmones iš sve
timtaučių savo pryšakyje, ku
riems jų praeitis nežinoma, o 
jų užkulisyje virti fašistinę 
smalą. Bet šis skymas jiems 
neišdegė. Amerikos plačioji 
Lietuvių visuomenė šiandieną 
jau mato, kas ištikrųjų teikia 
Lietuvos žmonėms pagelbą, o 
kas tik skerspaines daro tam 
rimtam darbui.

Tiek apie tai, kitu atveju 
reikės kiek plačiau apie tai pa
kalbėti. Eikime prie konferen
cijos bei jos pasekmių. Konf. 
pertraukoje mūsų darbščiosios 
gaspadinės — drgė Gendrėnie- 

, nė su drge Seimoniene, — pa
gamino visiems delegatams bei 
svečiams pietus, o drg. J. Ma- 
ženskas paaukavo butelį deg
tinės, kuris svečiams bepietau- 
jant ir “išdžiūvo.” Bebaigiant 
pietauti pirm, paprašė svečius 
išsireikšti mintis įvairiais 
klausimais, o potam paaukauti 
šiek tiek lėšų padengimui, o 
perviršis eis Lietuvos žmo
nėms. Aukavo sekamai: Ubar
tas $5, J. Andrijauskas $4.50, 
ir J. Brazas $3. Po $2: P. Ku
rulis, S. Kazelionis, B. Darin 
ir J. Skuodžius.

Po $1: A. Radžius, J. Šim
kus, M. Juozaponienė, F. Ma
dison, P. .Nemura, J. žebrys, 
M. Kalakauskienė, D. Petraus
kas ir M. Žebrauskienė, P. Ra
džius, K. Romandienė, P. Boi- 
ka, A. Palton, J. Kirtiklis, Na
vickas, Hunz, F. Abekas, Z. 
Stripeikienė, Balčiūnienė, Kun- 
drotienė, S. Maženskas, J. Ka- 
lakauskas, J. Stripeika ir A. 
Mockaitis. $1.50 M. Rubienė ir 
S. Šlekys 50c. Viso $46.50.

Su pasveikinimais konf. au
kų prisiuntė sekami draugai. 
Dr. J. N. ir E. Simans iš Flo
ridos $10, J. Bagdonas $5, P. 
SodČikis iš Youngstown $3, A. 
Tiškus iš Akrono $1. Viso $19.

Konf. nutarė ir išrinko vei
kiantį komitetą iš 5-kių ypatų: 
pirm. J. žebrys, pagelb. P. Ne- 
mura, užrašų -sekr. P. Boika, 
fin. sekr. D. Petrauskas, ižd. 
A. Gendrėnienė. Taipgi, nutarė 
reikalauti iš visų draugijų iš
rinkti po 3 delegatus. Tokiu 
būdu, matoma, kad susidarys 
•skaitlingesnis komitetas. Iš ki
tų kolonijų kooperuos su Veik. 
Kom. sekami draugai: J. Bra
zas iš Akrono, F. Madison 
Youngstown ir M. Rubienė

į Middlefield Ohio.

Dėlei pietų (įelegątams val
giais suaukavo sekamos drau
gės : Gendrėnienė, Venslovienė, 
Z. Stripeikienė, A. Mockaitie- 
nė ii’ M. Žebrauskienė.

•. Konf. užsibaigus po trumpos 
pertraukos prasidėjo muzika
lia programas ir prakalbos. 
Pirmas kalbėjo Russian War 
Relief pirm. Edwin Blythin, 
pirmiau buvęs miesto majoru. 
Jis plačiai apibudino visų nuo 
karo nukentėjusių žmonių pa
dėtį ir ragino ištiesti jiems pa
gelbos ranką, nežiūrint kokios 
jis būtų tautos ar rasės žmo
gus. Gi mūsų tautos “didvy
riai” bijosi siųsti Lietuvon sa
vo surinktas drapanas per Rus
sian War Relief, .kad kokis jų 
švarkas nepatektų kitataučiui!

Po jo kalbos dainavo Moterų 
Kliubo Choras vadovystėj M. 
Mačionienės. Solo po keletą 
dainelių sudainavo J. Krasnic- 
kas,< E. Stefanko ir V. čypiūtė. 
Kaip choras, taip ir visi minėti 
solistai mums visuomet labai 
gražiai patarnauja ir publiką 
jie visuomet patenkina. Taipgi 
draugė A. Wilkeliene niekuo
met neatsisako patarnauti kai
po akompanistė mūsų solis
tams. Jiems visiems, varde Lie- 
tuv. nukentėjusių žmonių, rei
kia tarti širdingą ačiū!

Paskiausia kalbėjo drg. F. 
Abekas, “Vilnies” red. Jis di
desnę dalį savo kalbos pašven
tė Lietuvos reikalams. Kalbėto
jas nurodinėjo tam tikras vie
tas Lietuvoje, kur vokiečiai 
masiniai suvarę tūkstančiais 
Lietuvos gyventojus išžudė, o 
kurie turėjo laimę dar gyvais 
palikti, tai jiems reikalinga vi
sokeriopa pagelba. Ir ji reika
linga šiandien be jokių atidė
liojimų, nes rytoj gali būti per 
vėlu. Baigdamas kalbą atsi
kreipė į publiką, kad pagal iš- 
ga$ę paaukotų Lietuvos žmonių 
paramai, nes dabar su pagelba 
Russian War Relief mūsų siun
tinius nuveža į Vilnių, ir ten 
išdalina tiems, kuriems para
ma labiausia reikalinga.

Publika suaukavo sekamai: 
Julė Warner $60, P. T. Čėplai 
$50, Geo. Danis $30; po $25: 
Martin Kazen, Aug. Jankaus
kas ir F. Sklerio šeima. Juozas 
Samuolis $20.

Po $10 aukavo ALDLD 10 
Apskr., Antanas Pucevičius, 
M. Raulynaitienė, S. Saimonai, 
V. Raškauskas, Gendrėnų šei
ma, P. Nemurai, A. Grinius, 
M. Yurk ir J. žebrys.

Po $5: V. Romandas, M. Je- 
nuškevičienė, 
Geo. Noreika, 
Radzevičiai,
Mrs. Novočič, D. Lesnikauskas, 
P. Kurulis, Aldona Wilkeliene, 
M. čėpla, A. Kaster, J. Geda- 
minskas, P. Bo'ika, F. Bokeris, 
A. Rubienė, K. Tamošaitis ir 
Z. J. Stripeikai. I. W. O. Po
lish branch $3.

• Po $2: J. Gurklis, N. Krau- 
čiuk, Madronienė, A. Kilikevi
čienė, Jenkens ir J. Vaseliaus- 
kas.

Po $1: G. Mačiuta, L. Lasky, 
Nellie Petran,. J. Rudis, J. Ei
tutis, J. Kubilius, M. Rauluse- 
vičienė, K. Valaika, Mrs. Flax, 
A. Kutka, F. Bauža, A. Bau,- 
žienė, Brazauskas, J. Dilius, J. 
Dominaitis, . N. Botyrienė, 
J. Palton, Baltrušaitienė, 
Yuodviršis, Lapinskas, Litvai- 
tis, Endriušiūnienė, Laučius, 
Pauliukonis, Mikalojūnienė ir 
Skodžius. Smulkių $1.65. Viso 
suaukauta, įskaitant ir konf. 
pasveikinimus ir suaukautus 
pietaujant, sudaro $&38.15.

Be to draugė J. Warner pa
aukavo didelę minkštą kėdę, 
kuri buvo išleista ant tikietu- 
kų ii’ atnešė pelno $32.80. Kė
dę laimėjo J. Skuodžius. To va
karo visas “biznis” irgi atneš 
gražaus pelno, tačiaus dar nė>- 
ra sutvarkyta.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

I ■■■■■■ IB B| ■ ■II.BOHUB

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

iš 
iš

J. Bagdonas, 
V. Šūsnis, P. 

Julė žiburienė,

Lapkr. 21 d. įvyko LPT 
Kom. susirinkimas, kuriame 
tarp kitko nutarta $100 pasių
sti į Centralinį Kom., o už $500 
nupirkti čia ant vietos naujų 
drabužių ir pasiųsti už $300 
vyriškų ir už $200 moteriškų. 
Išrinkta kom. pasiteirauti apie 
kainas ir supirkti.

Nutarta surengti kokį nors 
parengimą Lietuvos žmonių 
naudai. Surengimo kom. išrink-

IŠSIUNTIMŲ RŪME 
PAGELBIN INKAS 
75c I VALANDĄ 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Geriau apmokami darbai su pakilimu.
BŪTINAS KARO DARBAS DABAR 

POKARINIS DARBAS VĖLIAU. 
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

KRAFT PRODUCTS 
CORPORATION

305 E. 45TH ST., N. Y. C.
(296)

PROSYTOJAI
Prie kalnierių ir ėdžių ant armijos Field 

Jackets. Aukščiausios algos; viršlaikiai. 
Puikiausios darbo sąlygos.

RAND COAT TAILORS
27-48 Jackson Ave.,—L. I. C., 

2-ros lubos.
Bile, traukiniu iki Queens Plaza stoties.

. (293)

APVALYTOJAI
Abelnam darbui ; 5 dienų savaitė.

GERA ALGAI NUOLAT!
COMMUTERS CLEANING

144 LIBERTY ST.. BARCLAY 7-3015
(292)

PAPRASTI DARBININKAI 
80c Į VALANDĄ.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
ABELNAI SAVAITINIAI VIRŠ

LAIKIAI 8 VALANDOS, 
$1.20 Į VALANDĄ.

Būtina Pramonė. 
136 41ST STREET, 

BROOKLYN.

VYRAI!

(292)

VYRAI!

MERGINOS
Vielų Suvedžiojimas Apsaugai, 

švirkštimų rūmas. 
Nereikia patyrimo.

60c Į VALANDĄ PRADŽIAI 
VIRŠLAIKIAM DARBO YRA

100% Karinis Darbas.
PROGA POKARINIAM DARBUI.

KRAFT PRODUCTS 
CORP.

305 E. 45TH ST., N. Y. C.
____ (296)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS—MOTERYS!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORĖS 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJOS 
LATHE OPERATORES 

NUOLATINĖS KALĖJOS

VYRAI-VETERANAII!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORIAI 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJAI 
MAŠINISTAI 

PAGELBINIAI VYRAI 
LATHE OPERATORIAI 

KAUKAI

REIKALINGI TUOJAU
KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

Karinių materialų

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

WESTERN
ELECTRIC CO
900 Broad St.
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

IS Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

LEIDĖJOS 
LANKSTYTOJOS 

IR IŠPURINĖTOJOS
Prosijimo Departmente 

Prisilaikoma WMC Taisyklių

HESSLER LAUNDRY 
33 West Broadway, 
PATERSON, N. J.

(292)

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

atstovą j USES
Newark, N.

Jersey City, N.
J.
J.

(293)

Aukštos klasės mokiniai priimami. 
Nėra rekon versi jos problemų.

Tas pats gamybos procesas tęsiasi.

Wickwire Spencer Metallurgical Corp.
260 Sherman Avenue 
Newark, New Jersey 

BI. 3-3811.

REIKALINGI APVILKIKAI - UPHOLSTER
ERS IR PAGELBININKAI

Nuolatinis darbas, gera alga. Daug viršlaikių.
MORRIS CHOROST k CO., 

218 Pearl St., Brooklyn.

VYRAI
DIRBTI SPALVŲ DIRBTUVĖJE

Nuolatinis Dalbas. Gera Alga.
Nemokamai Grupių Apdrauda

EUREKA PRINTING CO.
250 PAULISON AVE.

CLIFTON, N. J.
PASSAIC 2-0711

MERGINOS PRITAIKYMO ROMUI 
dirbti prie slippers. Nuolatinis darbas. 
NATIONAL BALLET MAKERS, INC.

318 WEST 46TH ST.
___________________ (2971
MERGINOS. LENGVAS FABRIKO DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. NUOLATI

NIS DARBAS. ALGA $24. PAKILIMAI.
GEORGE W. MILLAR, 

280 LAFAYETTE ST., N. Y. C.
(292)

' . ......................................................■■!■ !!■■■ .1    .11 ! ■■■■

FILE RAŠTININKES
PRADINĖS

DIENU SAVAITE—37 V AL. 
Nuolat.

, Puiki Proga Pakilti j 
RAŠTININKĖS IR TYPISTĖS 

POZICIJAS.
Fire Insurance Company downtown

PASITARIMUI
TELEFONUOKITE 

CO: 7-2920

5

(294)
193)

(204)

ORU
VU.

ta iš Collinwoodo apylinkės 
draugų, tai manoma, jog ir 
parengimas įvyks toje apylin
kėje. Geriausio pasisekimo.

L. P. T. Kom. pirm.
J.. žebrys.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Ąvenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

VYRAI IR MOTERYS 
18 IKI 60

Lengvas, žingeidus Darbas
Moderninis orlaivių išdirbimo fabrikas, 

60 metų pastovumo.
AIŠKI POKARINE ATEITIS 

Centras randasi Brooklync. 
514 DIENŲ SAVAITE 

$26 MINIMUM.

SKAMBINKITE 
CIRCLE 7-0913

Klauskite Mr. Green.

ŠVIRŠKK^AI IR PAGELBININKAI 
DŽIOVINIMAS KEPIN1MAS I’ALIA- 
TAIPGI ŠVEITĖJAI. PATYRĘ PRIE 
BUFAVIMO VISOKIU METALU

BEERS PLATING WORKS, 
505 COURT ST., BROOKLYN.

193)

NUO VANDENS APSAUGAI. CEMENTAVI- 
MUI SIENŲ Iš LAUKO. AUKŠTA ALGA. 
REINBACH & SONS, 689 — 10TH AVĖ., 

N. Y. CITY.
(295)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Bedford Sekcijoje
Linksmos darbo sąlygos. Pradžiai $20 už 40 

Valandų Savaitę, priskaitant viršlaikius.
Periodiniai algos pakėlimai.

TELEFONAS MAIN 2-3468
(295)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

■*0

(292)

YOUR PERSONAL GOALn 
h; -AT 1EAST , 

ONE EXTRA 
$100 BOND!

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. narius kviečia 

metinį susirinkimę, kuris įvyks 12 
d. gruodžio, 7:30 v. v., 930 E. 79th 
St. Draugai visi dalyvaukite, nes 
rinksime kuopos valdybą 1945 m. 
— Kom. (290-291)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. met. susirinkimas 

įvyks gruodžio 13 d., 8 v. v., LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, 
lyvaukite šiame susirinkime, 
bus valdybos rinkimas 1945 
tams. — V. K. Sheralis, sekr.

(291-292)

i

da
nes 
me-

MEDUS

1

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
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.

2

3

4

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties ...........
Girtuoklių Linksmos Dainos ...........
Apio Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ..................
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Madų, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėje ....................
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu.....................

Neapmokamas žiedas, graži pasaka .. 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba .......
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at-

* rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas .........

Sapnas Slarijos Alyvų Kalne ...........
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pusi, .........
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ................................
Istorija Abclna, 500 pusi. ..................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .... 
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .....
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams. ir Moterims, ir kaip apsi- 
saugot nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ......................

Kabalas, Zobovos Knygute ................... i
Dainų Knygutė apie Keptos Kančias 
Praloto Olšausko, Darbai .................
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagelbos ...................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti .

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir 
gydytis ..'......................................

Virėja,, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj 
vietoj ji randasi ir kaip kaąkiua

ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po ..... .......
Inkstų Kraujo Valytojas, po ...............
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio.........
Vyriškumo Pataisymui ......................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ............................
Išvarymui akmenėliu, kad nešlapinti 
lovoj, po .............. ■.£•’..................... .......
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
Nuo nemalonaus kvapo ...................... ..
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .....
Nuo romatiškų sausgėlų ......................
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas .........................................
Palangos Trcjauka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ...„.................. ..................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetęą) .........
Moat 1 s, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegintų, nubiūžijtmų, .....
įsikirtimų ir t.t......... ........ . ..........

M. ŽUKAITIS 
834 Dean Street,

SFENCERFQBTk n. y.

50c
15c 
10c‘

30c, 
25c, 
25c 
25c 
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
31.25

25c 
31.25

20c
25c
35c

32.50 
10c 
15c 
25c 
10c

35c

30c

31.00

30c

85c
60c
60c

60c
60c

60c 
85c 
85c
85c
60c

60c 
60c

31.25
85c

31.25

REIKIA ZTr;
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svčrikal - Kūrintojai 
Boileriu Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai i Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkite* |
Todd Atstovą, USES.

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

(807)

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.
(293)

Garadžiaus Darbininkai
VYRAI KURIE SUPRANTA

Švaravimą visokių tipų trokų ir 
Bendrai Garadžiaus Darbą. 

Nuolatiniai darbai. Pokarinė proga.
MATYKIT MR. WILSON 

SCOTT POWELL DAIRIES 
45th & Parrish Sts.

PHILADELPHIA, PA.
(292)

RASTININKAI
SUSIPAŽINĘ SU CHEMIJA. NUOLAT. 

PAKILIMAI.
J. WINN. 12 W. 23ĘD STREET. N. Y. C.

■ ■ ' /_________________ (295)

ŠVIRŠKĖJAI
Kvarbuotiem Užbaigimam ir Emalijotns 

ir Sausu Oru
$1 Į VALANDĄ

DAUG VIRŠLAIKIŲ
100% KARINIS DARBAS

Pokarinės Progos.
Reikalingas Atliekamu mo Paliudijimas,

KRAFT PROCESSING
CORP.

855 — 2ND AVE., N. Y. C.
(296)

PIRKITE'KARO BONUS

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)

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)

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.

(293)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STOGDENGIAI
BŪDAVOT! STOGUS, 
GONTAIS AR SLATE 

APDENGTI 
NUOLAT 

POKARINIS DARBAS 
ALGA $13 Į DIENĄ 

LAIKAS IR PUSE UŽ 
VIRŠLAIKIUS. 

KREIPKITĖS KASDIEN AR 
TĘLEFONUOKITE.

PERTH AMBOY 4-0448
DIAMOND ROOFING 

& METAL WORKS 
365 NEW BRUNSWICK AVE 

PERTH AMBOYm N. J.
(298)

CHAUFFEŲRIAI—PAGELBININKAI
Prie Rubbish Trokų 
Nuolatinis Darbas.

E. P. C. CARTING, CO.
320 E. 22ND ST.

PO 6 P.M. ILLINOIS 8-3075
(28U

REIKIA OPERATORIŲ PRIE MOTERIŠKŲ 
COATŲ. GERA, ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS.
GIACALONE BROS., 43 SCHOLES 

BROOKLYN.
ST.,

,/ . 4! . . r* M •< ' į 1
" ': k- j J> ■ i 4. <• i 1 1 ■
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NowWko^g^^ZInios
Individuališky Karo Bo 

ny Pardavimas Vis 
Dar Atsilikęs

šeštosios Karo Paskolos bo- 
nų iki galo pereitos savaitės 
jau buvo išpirkta virš kvotos. 
Tai tik bendrosios sumos kvo
ta perviršyta. Gi individuališ- 
kų E. bonų, taikomų išpirkti 
atskiriems asmenims, eiliniams 
piliečiams, jums ir man, dar 
nebuvo išpirkta pilnai nei pu
sės kvotos.

Vajaus vedėjai atsišaukė į 
gyventojus išpildyti ir perpil
dyti kvotą. Perpildyti kvotą 
prašė ir valstybės finansų sek
retorius ■ Morgenthau, J r. Jis 
nurodė, jog kada kvota buvo 
nusistatyta, reikalavimai buvo 
mažesni. Tuo laiku sąlygos pa
kito. Reikalas karo medžiagų 
daugiau padidėjo, negu buvo 
numatyta. Tad ir*?nūsų išpir
kimas bonų turi būti gerokai 
virš kvotos, kad pilnai paten
kinti mūsų kariškų jėgų rei
kalavimus.

E bonų iki galo savaitės bu
vo išpirkta už $129,000,000 ar
ba 43.7 nuošimčiai visos kvo- 
tos.

Atostogose Susirgo

ii 

I

i

Arturas Petriką, jūrininys- 
tės petty officer 2/c, šiuo tar
pu atostogauja pas tėvus, dak
tarą A. ir K. Petrikus. Pereitą 
antradienį jį suėmė liguistu
mas, ką jis laikė paprastu šal
čiu ir per porą dienų bandė ne
siskaityti su lova. Tačiau dėl 
viso ko pereitą ketvirtadienį 
nuėjo į laivyno ligoninę persi
tikrinti, kad ko rimto nebūtų. 
Gydytojas pasakė, kad turįs 
lengvosios rūšies pneumoniją 
ir paguldė ten pat ligoninėje. 
Tikisi, kad už keletos dienų tu
rėtų praeiti ir galės grįžti na
mo baigti atostogų, kuriai ori
ginaliai jis turėjo apie 30 die
nų.

Arthuras labai apgailestavo, 
kad dėl reikalo ilsėtis nega
lėjo pasimatyti su visais senais 
pažįstamais, laike Liaudies Te
atro perstatymo “Prieš Srovę.”

Jūrininkui Pasigražini- 
mas Brangiai Kainavęs

I

Jeigu tiesa, kaip apsiskundė 
teisėjai Kross svečias jūrinin
kas Cecil King, iš Texas, tai 
New Yorke jūrinjnkai labai 
nuskutami. Nuskutama ne tik 
barzda, bet ir viskas, kas tik 
nuo jo galima skusti .

King skundėsi, kad taip 
“gerai apskustas, apkirptas, iš
masažuotas Borchin’ų barber- 
nėj, 6 South St., New Yorke.

Po atlikimo savo šimtinės 
kelionės per jūras karo laiku, 
King jautęsis, kad jis norėtų 
ir vertas gerai pasigražinti ir 
pabaliavoti. Užėjęs į Borchin 
šapą, čia, pasakojo King, jį 
apkirpo, apskuto, davė šampū. 
Už visą tai jis užsimokėjęs $7, 
iš kurių $1 buvęs duotas “tip’- 
sui.” Paskui nuėję išsigerti su 
barbenu. Jis supažindinęs su 
savo pačia, kaipo gera masa
žiste, ir pasiūlęs gerą masa
žą. Jie sugrįžę šapon ir jis 
tą masažą gavęs. Po to vėl 
nuėję įsigerti, o paskiau, skun
dėsi jis, barbens jį sumušęs, o 
barberienė apkrausčius kiše- 
nius, išėmus $400.

Policijai nuėjus pas Borch- 
in’us ir iškrėtus jų namus ir 
juos tiek pinigų neradę. Radę 
50 dol., bet jie sakė, jog su ta 
penkdešimte jūrininkas jiems 
apmokėjęs ir jie išdavę 
grąžos. Dalykas palikta 
mesniam tyrimui.

Borchin’ai gyvena 843 
St., Brooklyne.

9

SHOP AT LIPTON’S

r

60th

Vyriokas 
Žiedas

jam 
toli-

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

Kas platina Laisvę, kai
mynui užrašo, — tas laimę 
per apšvietą neša

$19.95 
■ukityn

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Už Mažus 

Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Daimonto el Q.95 
Žiedai nuo 

ir aukštyn
___  Woodward Avenue 

DETROITE: | 602 Hofmann BJdir.
N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

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

Telefonas EVergreen 7-1661

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Art! 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija Bapoj 
Telcf.: GR. 7-7553 

z 2539

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

8 A

“Prieš Srovę” Atplaukta 
Gražiai, Sėkmingai

Lietuvių Liaudies Teatro 
perstatymas veikalo “Prieš 
Srovę” pagaliau įvyko. Suvai
dintas gruodžio 10-tą, Labor 
Lyceum, Brooklyne, vadovybė
je Jono Valenčio.

“Prieš Srovę,” mano many
mu, perstatytas abelnai paten
kinančiai, o vietomis ir labai 
įspūdingai, imponuojančiai. 
Galėjai užsimiršti, jog čionai 
ne perstatymas, bet kaž kaip 
atrodė pergyvenama tikreny
bė. Bežiūrint suima gailestis 
kankinamiems ir nukentėju- 
siems, simpatija geriems, ne
apykanta kankintojams ir ki
tiems šelmiams. To nepajunti, 
kada būna, kaip sakoma, “tik 
lošiama.”

Į suvaidinimą “Prieš Srovę” 
aktoriai yra įdėję daug sielos 
ir gabumo, ne vien tiktai dar
bo, kuris turėjo būti milžiniš
kas susimokinimui ir priruoši- 
muj tokio veikalo.

skriaudų tokį pa- 
kilpos, kuri bau- 

buvo sumanyta 
Gal būt, kad prie

Veikalo sutrauka Maž-Daug 
Tokia:

Veikalo pradžia perstato lai
kotarpį prieš 162 metus. Per
statoma Lietuvos baudžiau
ninkų vargai, jų svajonės 
siekti ko nors geresnio, siekti 
laisvės žmogui ir tautai, ypa
tingai darbo žmogui. Bet tam 
viskam ant kelio stovi žiaurus 
dvarininkas. Jisai išnaudoja, 
kankina ir dvasiškai ubagina- 
lenkina, kad tuomi sušvelninti 
jam pasipriešinimą. Valdinin
kai nori būti dvarininkų ma
lonėje. Nuskriaustam vargšui 
niekur nėra užtarties.

Visu žiaurumu aršaus dvari
ninko Grainevskio atsižymėjo 
Juozas Kačergis. Jis atrodė 
tikrai nekenčiamu velniu. Jau
tėsi beveik 
leisti nuo 
džiauninkų 
pas Leibą.
Kačergio gero vaidinimo pri
sidėjo ir atsiminimas mano se
nutės graudžių pasakojimų, 
kaip mano senelis, jos vyras, 
mažu berniuku buvo atsivež
tas iš tolimo dvaro ir jos pono 
dvare paliktas išmainant ant 
pasitikusio šunies. Berniukas 
niekad daugiau nematė savo 
giminės, jo tėvai niekad dau
giau nematė savo sūnaus. Taip, 
Kačergio vaidinimas man gy
vai priminė mano senutės 
raukšlėtą veidą, dar vis tebe- 
apsiliejanti gailiomis ašaromis 
prisiminus ■: apie dvarininko 
skriaudas jos tėvams, giminei, 
draugams.

Tikrai tiko ir gražiai vaidi
no prasilatravojusio bajoro Sil
vestro Palšovskio rolėje Juo
zas Judžentas. Jis mėgsta me
džioti ir iš jo kalbos, iš jo elg
senos, visai .aišku, jog jam la
bai smagu šaudyti į baudžiau
ninkus. Jam beveik smagiau, 
kad po jo šūvio bus “kebėkšt” 
ne briedis, bet baudžiauninkas.

Puikus buvo Jonas Lazaus
kas nuolankaus baudžiaunin
ko Strazdo rolėj. Petras Gra
bauskas gerai vaidino nenuo
lankų baudžiauninką Kliaugą. 
Taipgi mažesnėse baudžiau
ninkų rolėse gerais pagelbinin- 
kais buvo Jonas Rušinskas, Ka
zys Juknys, Juozas Byronas.

Jonas Valentis vaidino pačią 
vyriausią rolę, baudžiauninko 
sūnaus, Antano Strazdelio, 
paskiau dvaro tarnyboje vadi
namo poniškai Drozdowskiu, 
dar paskiau studento ir kuni
go. Tai jam teko vaizduoti 
baudžiauninkas to tipo, kuris 
siekiasi į geresnį gyvenimą per 
mokslą ir nori vesti liaudį į 
šviesesnę ateitį per švietimą, 
gero velijimą ir darymą žmo
nėms.

Strazdelio būvis kęsmų ku
pinas. Jis jaučia, žino jam ir 
kitiem dvaro baudžiauninkam 
ir tarnam daromų skriaudų ne
teisingumą. Jis parodo daug 
atkaklaus pasipriešinimo, ka- 

da jo tėvas, jo draugai skriau
džiami, bet jis nelinkęs vėzdu 
gintis. Jis dėka geram, įtakin
gam mokytojui išeina mokslą. 
Bet, kaipo baudžiauninko sū
nui statomos visokios skerspai- 
nės eiti toliau, siektis svietiškos 
vietos. Jis gali eiti tik Į kuni
gus.

Ateina skaudi pasirinkimo 
kryžkelė — jis myli baudžiau
ninko dukterį Julytę (Adelę 
Rainienę). Jeigu jis būtų lais
vas, jis dabar galėtų vesti ir 
laimingai gyventi. Bet jis — 
baudžiauninko sūnus. Liekasi 
tik dvi išeitys: arba su Julyte 
grįžti į dvarą ir baudžiaunin
kus, ar eiti į kunigus.

—Ne, ne į dvarą, — sušun
ka net pati Julytė, nors jo iš
ėjimas į kunigus juos du atski
ria, pastoja jų meilės kelią.

Ir sekamuose vaizduose jau 
matomo Strazdelį (Joną Va- 
lentį) kunigu, kurio jau pats 
pirmas pamokslas sukelia aud
rą skundu iš dvarininkų. Bet šį 
kartą vyskupas jį palaiko. 
Baudžiauninkai jį myli. Priei
sią prie to, jog net mirdami, 
paskutiniai išpažinčiai šaukia
si “tik Strazdelio.” Ir jis vi
siems patarnauja. Bet dėl ne- 
parsidavimo dvarininkams pa
galiau nuo jo net kunigystė 
atimama ir jis miršta skurdo, 
persekiojimų p r i k a n k intas, 
paskutinio smūgio, atėmimo 
kunigystės priblokštas dvasi
niai.

Valentis tą komplikuotą ro
lę atliko artistiškai. Ji, beje, 
atlikta gretą sunkių veikalo 
režisoriaus pareigų. Jis atliko 
didelę dalį ir grimeravimo.

Adelė Rainienė gerai vaidi
no rolėje Julės Bausytės, tos 
nelaimingiausios iš nelaimingų, 
baudžiavoje esančios mergai
tės rolę. Kol jauna ir graži, 
jos visiems reikia. Kas kaip 
nori, taip su ja elgiasi, o ka
da senstelėjo, eik po svietą iš
maldauti.

Veikale taip pat parodoma 
buvusių tuomet pasaulyje re
voliucinių sukrėtimų atbalsiai 
į jaunesniąją Lietuvos ap- 
šviestūnų ir bajorijos gentkar- < 
tę. Ta gentkartė atvaizduota ■ 
gimnazijos mokytojo Dominin
ko Daugailos rolėje, kurią vai
dino Kazys Balčiūnas, ir dva- 
rininkaitės panelės Malvinos, 
kurią vaidino Vera Bunkienė. 
Jiedu užtaria baudžiauninkus. 
Jiedu sulaužo ir seną tradiciją, 
susituokia be dvarininko, jo
sios tėvo, valios. Rolės atlikta 
gana gerai.

Mažesnėse didelių ir mažų 
asabų rolėse vaidino:

Vincas Degutis-kunigo Pau- 
rinkos, kurio namuose įvyksta 
aukštų dvasiškių ir dvarininkų 
vaišės.

Nellie Venta — rolėje jo 
tarnaitės Lucės. Jos dainojama 
ponams ateinant Strazdelio pa
rašyta liaudies daina sukelia 
ponuose pirmą nemalonumą 
atsilankyme pas Paurinską. 
nemalonumą atsilankyme pas 
Paurinską.

Jonas Juška — šimanovskio, 
gimnazijos mokytoj aus-kvotė- 
jo, kuris nori pastoti kelią bau
džiauninko sūnui Strazdeliui 
išlaikyti egzaminus.

Vincas Paukštys — Chvosti- 
kovo, vizitatoriaus iš Peterbur
go rolėje. Jam beveik niekas 
“nevažna” (nesvarbu), tačiau 
palaiko Strazdelio pusę išlai
kyme egzaminų.

Juozas Byronas — seminari
jos rektoriaus ir paskiau vys
kupo, kuris palaikė Strazdelį.

Adomas Dagis — kunigo, 
seminarijos profesoriaus ir vė
liau prelato.

Povilas Rainis — Leibos, už
eigos savininko, norinčio pa
gelbėti baudžiauninkams.

Mažųjų rolių aktriai taipgi 
įdėjo daug ko į bendrą pa-

MIRE

lai-

CIO moterų pagelbininke organizacija (Women’s 
Auxiliary) pagerbia prezidentą Philip Murray. Moterų 
organizacijos sekretore Eleanor Fowler įteikia dovaną, 
o prezidente Faye Stephenson konvencijoj sveikina jo
jo energingą vadovybę.

121
na-

231 Bedfordveikslą, nors jose ir mažiau 
•progų. Kai kurios su labai ma
žai veiksmo ,tik išdidaus sėdė
jimo ar stovėjimo rolės.

Aido Choras, vadovaujamas 
Aldonos Anderson davė tuos 
retkarčiais nugirstamus bažny
čios garsus. Kiti nematomieji 
prie perstatymo buvo Jurgis 
Waresonas ir Adelė Pakalniš
kienė.

Mačiusieji perstatymą “Prieš 
Srovę” ilgai jį atsiminsim. 
Skaitlingos publikos jis buvo 
įvertintas, ką rodė tankiai ak
tuose prasiveržiančios ovaci- 
ju.kės ir stiprus, nuoširdus dė
kui vaidinimą užbaigus. Tik 
gaila, kad tos didelės pastan
gos, tas triūsas galima panau
doti tik vieną kartą (o gal ir

Taigi, tik ribotas skai-

susidarytų publi-

ir iš mačiusių ne
vi so. Senu papra-

ne). 
čius tegalėjo pasinaudoti pro
ga jį pamatyti. Mano many
mu, jeigu kur artimoje apylin
kėje būtų galima jis perstatyti 
pusėtinai parankioj ir erdvioj 
vietoje, dar 
kos.

Tūli, beje, 
matė veikalo
timu, pavėlavo. O Liaudies Te
atras laikosi garbingos teatri
ninkų tradicijos — atėjo lai
kas, pradėk, lai niekas iš atė
jusių neeikvoja, savo brangių 
minučių veltui. Taip buvo pa
daryta. Tad gera dalis publikos 
pirmų scenų, o tūli ir viso pir
mo akto nematė.

Publikos buvo daug. Greta 
svarbaus veikalo ir gero garsi
nimo, kurio, vyriausiu mobiliza- 
toriu buvo Juozas Byronas, su
kvietimui publikos daug prisi
dėjo asmeniški jos kvietėjai, 
tikietų iš anksto pardavinėto
jai, keli desėtkai jų. Greta vai- 
dylų ir visų prisidėjusių per
statymui veikalo “Prieš Srovę,” 

i tikietų platintojams priklauso 
visuomenės padėka.

Pirmininkavo Vincas Bovi
nas, Meno Sąjungos sekreto
rius.

Pertraukoje, laike perkeitimo 
.scenerijų, A. Bimba, Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
pirmininkas atsišaukė į susi
rinkusius prisidėti su dovano
mis prie kalėdinio siuntinio 
dovanų Lietuvos vaikučiams. 
Kai kurie dovanas jau buvo at
nešę ateidami į teatrą. Atnešę 
gatavų supirktų dovanų punde
lius. Kiti po šio atsišaukimo, 
įpertraukose, suaukojo Lietuvos 
,vaikučių dovanoms virš 380 
dolerių.

Visų šioje pramogoje auko
jusių vardai bus paskelbti se
kamose laidose. Rep.

Stampos ir Punktai
Raudonos stampos galioje 

iki S5.
Mėlynos iki B2.
Cukraus 30 iki 34 ir 40-tos.
Batų: lėktuvinės stampos 1, 
ir 3, trečioj knygelėj.

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mary Norkevich, 133 No. 4th 
St., mirė namuose gruodžio 9 
d. Kūnas pašarvotas J. Garš
vos koplyčioje,
Avė. Laidotuvės įvyks gruodžio 
14 d. Išlydės iš Queen of An
gels bažnyčios į šv. Jono-kapi
nes.

Velionė paliko nuliūdime du
kterį Anne Peterson, žentą Al
bert Peterson i anūką Joseph 
Peterson, kuris dabartiniu 
ku tarnauja J. V. armijoj.

Helen Chingas, 101-50 
St., Richmond Hill, mirė 
muose, gruodžio 10 d. Kūnas 
pašarvotas Boyertown , koply
čioj, 188th St. ir Webster Ave. 
Bronx. Laidotuvės įvyks gruo
džio 13 d., 10 vai. ryto, Gate 
of Heaven kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime mo
tiną Uršulę, brolius Charles ir 
Joseph, pastarasis tarnauja J. 
V. armijoj, ir seserį Sesutę 
Mary Raphael, Goshen, N. Y.

Abiejų 
rūpinasi

laidotuvių pareigomis 
graborius J. Garšva.

Wolfe, užmušęs batuLewis 
žmoną St. George viešbutyje 
pereito gruodžio 30-tą, pripa
žintas pamišusiu ir pasiųstas į 
Matteawan ligoninę krimina- 
liškai pamišusiems. Jo žmona 
ką tik buvo atvykusi iš Pales
tinos ir būk pasisakiusi j aną 
buvusi neištikima, nenorėjui 
su juo gyventi.
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių A. C. W. 
A., local 54 susirinkimas įvyks 
d. gruodžio, Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Avė., 7:30 v.v. 
Visi kriaučiai ir kriaučkos dalyvau
kite, nes bus renkama lokalo val
dyba ir Pildančios Tarybos nariai 
1945 m. — J. K. (290-291)

RANDAVOJIMAI

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

Pasirandavo.ja 2 kambarių apart, 
mentas. Randa $11 j mėnesi, yra ir 
gasas. 67 Scholes St., Brooklyne. 
Labai patogi gyiventi vieta.

(289-291)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

*■
a

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

/ dydžio, kokio pa- 
f geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLeninore 5-6191

Koncertui Įžanga Tik 
Už Karo Bonus

Ateinančią savaitę, pirma
dienį, gruodžio 18-tą, Carne
gie Hali, rengiama koncertas 
paskilbusiajai solistei daininin
kei Marian Anderson. Rengia 
šeštosios Karo Paskolos kam
panijos vedėjai. Koncertui 
Įžanga bus tik perkantiems ka
ro bonus nuo $50 iki $1,000. 
Tikietai gaunami vajaus rašti
nėj, 1270 Sixth Ave., New Yor-

į ZZCA RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS,
! SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

THOSE 
LOVE!

birthstone 
Žiedai $g.9S 
Ir aukityn

ROBERT
701 Grand St
Tel. 8T. 2-2178.

LIPTON

Pirmadienis, Gruod. 11, 1944

Penktadienį New Yorko 
miestą buvo užklupęs stiprus 
vejas, protarpiais iki 55 mylių 
per valandą. Įvertė keletą 
krautuvių langų, nuplėšė iška
bų ir nusinešė daug, daug 
skrybėlių.

Krautuvininkas Oscar H. 
Gropper teisme apsiskundė, 
kad jo graži ir labai gera 
knygvedė turinti dar geresnę 
širdį. Jinai be jo žinios išda- 
vinėjusi algų pakėlimais ir vi
sokiomis kitokiomis malonėmis 
darbininkams iki $40,000.

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

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
J ULES 

JURGENSEN

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




