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Geriau, Negu Tikėtasi.
Ar Ne Būtų Gerai?
Džiugu, Kad Susikalba.
Pikta ir Gaila.
Lai Visuomenė Prabyla.

Rašo A. BIMBA

Visi jaučiamės gana sma
giai. Liaudies Teatro parengi
mas praeitą sekmadienį išdegė 
tikrai gerai, žmonių buvo 
daug. Veikalas “Prieš Srovę’’ 
suvaidintas gražiai. Publikos 
nuotaika buvo aukštai pakilus.

Kreditas priklauso Jonui 
Valenčiui. Jis daugiausia laiko 
ir energijos įdėjo.

Dar buvo kilęs klausimas 
apie rinkimą aukų. Paklausiau 
Jono, ką jis mano, “žinoma, 
žinoma,“ jis atsako, “rinkime, 
kad tik daugiausia padaryti 
paramos Lietuvos žmonėms!”

Kaip žinote, ir parengimo 
pelnas ir aukos eis pasiunti
mui kalėdiniu dovanu Lietu-.
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Budapeštas Jau Apsuptas 
Iš Iri jų Pusių; Miestas 

Apdengtas Dūmų Debesiu

Mūšis del Roer Upes Laimė 
tas, Vokiečiai Supliekti ir 
Traukiasi Linkui Dueren

Anglijos Darbo Partijos 
Konvencija

Londonas. — Gruodžio 11 
dieną čia prasidėjo Darbo 
Partijos metinė konvencija. 
Vyriausias klausimas — 
partijos dalyvavimas koali
cinėje valdžioje. Kairysis 
sparnas reiškia nepasitenki
nimą Churchillo politika. 
Konvencijoj kils klausimas 
valdžios politikos Graikijo
je, Italijoj ir Belgijoje. Kai
rieji unijistai reikalauja, 
kad Churchill sulaikytų 
kraujo liejimą Graikijoj ir 
leistų to krašto žmonėms į- 
sisteigti savo valdžią.

Tuo klausimu Darbo Par
tijos konvencijoj laukiama 
karštų diskusijų.

MAŽIAU AUTOMOBILIŲ
Detroit, Mich. — Apskai

tyta, kad dabar Amerikoje 
ant kelių randasi 3,651,300 
automobilių mažiau, negu 
buvo prieš karą_...,Bet vis 
tiek dar esama vartojime 
24,048,711/ automobilių.

London. — Pagaliau ga
lutinai nustatyta, kad tarp
tautinė darbo unijų konfe
rencija prasidės 1945 metų 
vasario 3 dieną. Visi prisi
rengimo darbai jau atlikti. 
Tuose prisirengimuose A- 
merikos darbo unijas atsto
davo Sidney Hillman.

Konferencija šaukiama
rą. Pagaliau naciai tapo 
nugalėti ir nugrūsti nuo u- 
pės. Pirmoji Armija artėja 
prie Dueren, kuris yra di
džiausias miestas mūsų ar
mijos kelyje po to, kai ji 
laimėjo Aachen. Paskuti
niai pranešimai teigia, kad 
amerikiečiai jau pasiekė

O štai nauja mintis. Nors su pagrindais susitarimo tarpe 
“Prieš Srovę“ aktoriais nesi-, Anglijos darbo uni jų ir Ta- 
kalbėjau ir jų nuomonės neži-|rvby Sąjungos darbo linijų, 
nau, bet manau, kad jie su-, 
tiktų dar kur tą veikalą suloš
ti. Juk jie tiek darbo ir pasi
šventimo įdėjo susimokinti, o 
tik vieną 
rodyti!

Kaip
Kaip
Kaip
O gal net ir Bostonas ?
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyriai pagalvokite. 
Pelnas, žinoma, eitų šelpimui i 
Lietuvos.

Langerwehe, Vokietija.
— Amerikiečių Pirmoji Ar
mija laimėjo svarbų mūšį 
už strategišką Roer upę 
dešimties mylių ilgio fron
te. Puolimą pradėjo mūsų 
armija ir kova ėjo ištisą pa-

sykį tegalėjo pasi-
EXTRA

Washingtonas. — Gautas 
pranešimas, kad čili res
publika pripažino Tarybų 
Sąjungą. Tarybų ambasa
dorius Gromyko ir čili 
ambasadorius Morą pasira- 

į še reikalingus dokumentus. 
Tai bus šeštoji Lotynų A- 
merikos respublika, pripa-

Ne visur santykiai tarpe so- žinus Tarybų Sąjungą.. Se- 
cialistų ir komunistų paremti i karnos valstybes turi už
tik kova vienų prieš kitus, štai, mezgusios diplomatinius ry- 
kaip atrodo, jie susikalba Įsius iš pirmiau: Colombia, 
Francijoj ir Italijoj. Francijoj. Costa Rica, Cuba, Mexico ir 
net kalbama apie sudarynią i Uruguay, 
vienos partijos.

Bendro fronto idėja negali 
būti gyva palaidota. Pagaliau 
juk visa Jungtinių Tautų idėja' 
paremta bendru frontu.

Bendras frontas laisvės prieš 
vergiją!

su
su
su

Newark u ?
Philadelphia ?
Hartfordu ?

Nauji Mūsų Armijų 
Laimėjimai

Paryžius. — Trys Jung- 
tin. Valstijų armijos padidi
no savo smūgius iš pietų ir 
vakarų. Joms jau pavyko

Bendrasis Fondas jau turi 
surinkęs desėtką ar daugiau 
tonų drapanų. Jos surinktos j 
Lietuvos žmonėms. Lietuviai, išlaisvinti iš nacių Franci- 
jas davė Lietuvos žmonėms! j jos parubežinius miestus

O Lietuvos žmonėms jų la- Sarreguemines ir Hauge-

Ženklai rodo, kad vokie
čiai traukiasi atgal linkui 
Colognes. Juos grūda atgal 
mūsų Trečioji ir Septintoji 
Armijos. • Jie traukia lin
kui Reino upės.

bai reikia. Dabar jų reikia la
biausia. Už kelių mėnesių ne- 
taip baisiai reikės.

Bet tos Lietuvos žmonėms 
lietuvių suaukotos drapanos 
bus sudėtos ir pūdomos. Jei iš
degs taip, kaip planuoja kuni
gas Končius ir jo grupė, tai šių 
drapanų Lietuvos žmonės vi
sai nematys!

Jie nepasitiki Lietuvos vy
riausybe, prieš kurią stovi her- 
kuliškas darbas aprengti ir pa
valgydinti žmones, atstatyti su
griautą kraštą. Jie nepaiso Lie
tuvos žmonių.

Vokiečiai Atakuoja An
glus Italijoje

Bet ką galvoja tų drapanų 
aukotojai? Nejaugi jie tylės,' 
kai sužinos, kad jų tos drapa
nos paverstos žiurkėms ir kan
džioms maistu? Ar tam jie jas 
aukojo ?

Aš manau, kad kun. 
čius turės skaitytis 
mene.

Rinkti drapanas 
žmonėms ir paskui 
neduoti yra baisi apgavystė! 
Tai būtų lygiai taip, kaip jeigu 
išprašytum iš geros širdies 
žmogaus alkanam našlaičiui 
pieno buteliuką, bet paskui tą 
pieną išpiltum laukan, o ne
duotum kūdikiui, sakytum:. 
Tegul stimpa badu! |

Ką sakytų tasai aukotojas 111 
apie tavo tokį beširdišką pa-"’ 
sielgimą ?

su
Kon- 

visuo-

Lietuvos 
jų jiems

Washingtonas. — Valdžia 
patvarkė, kad nevalia žą
sis bei antis pešti ir naudo
ti plunksnas, kurios nėra 4 
colių ilgio.

Roma. — Netoli nuo mie
sto Faenza eina aštriausi 
mūšiai. Vokiečiai pradėjo 
kontrofensyv^ prieš Angli
jos Aštuntąją Armiją. Bet 
iš mūšių lauko, pranešimai 
sako, kad naciai tapo pa
sekmingai atmušti. Iš sykio 
anglai buvo priversti pasi
traukti atgal per 400 jardų, 
bet paskui atsiėmė praras
tas pozicijas.

Chiniečiai Atkariavo
Kweichow Provinciją
Chungking, Chinija. — 

Pagalba smarkių atakų chi- 
imečiams pavyko japonus iš
mušti iš Kweichow provin
cijos., Paskutinis pasiseki
mas atsižymėjo paėmimu 
miesto Liuchai, labai svar
baus geležinkelių centro. 
Chiniečiai neatlaidžiai prie
šą muša palei geležinkelį ir 
verčia japonus trauktis lin
kui Nantan.

Dueren priemiestį ir laukia
ma prasidedant mūšio už 
patį miestą.

Prie Roer upės vokiečiai 
kietai laikėsi savo pozicijo
se. Tiktai gerai koordinuo
tas puolimas mūsų oro jė
gomis, artilerija ir tankais 
pagaliau priešą nuveikė ir 
išgrūdo iš pozicijų.

Šio mūšio laimėjimas 
skaitoma dideliu strategi
niu pasisekimu, nes kaip tik 
čia priešas buvo gerai įsi- 
drūtinęs ir, matyt, tikėjosi 
atsilaikyti.

Vokietijos Geležinkelių Cen
trai Buvo Pleškinami iš Oro, 
Puolime Brivo 3200 Lėktuvų

ant miesto kabą dūmų de
besys. Naciai, matyt, pra
deda naikinti militarinius 
įrengimus.

Kvislinginė vengiu par- 
daviko Szalasi valdžia pa- . 
spruko iš Budapešto į Aus
triją. Tuo tarpu vokiečių ir 
kvislingų komanda įsakė 
tuojąu pravesti Budapešte 
visuotiną vyrų mobilizaciją 
tarp 16 ir 65 metų amžiaus. 
Tie vyrai mobilizuojami 
“apdrūtinimo” darbams;

Visi ženklai rodo, kad jau 
prasideda sprendžiamoji ko
va už Vengrijos sostinės iš
laisvinimą iš nacių ir kvis-t 
lingu vergijos.

Vengrai partizanai pui
kiai padeda Raudonajai Ar
mijai naikinti priešo pozi
cijas.

Pranešimai sako, kad 
visi keliai iš BudapeštoLondonas. — Pereitą pir

madienį, gruodžio 11 d., 
Jungtinių Tautų oro jėgos 
nepaprastai dideliu skaičiu
mi pasirinko savo cieliumi 
Vokietijos geležinkelių cen
trus. Iš viso orinėse atako
se dalyvavo 3,200 lėktuvų. 
Iš jųjų pačių sunkiausių lėk
tuvų buvo 1,600. Kiti buvo 
kovos lėktuvai. Didelė tų 
jėgų dauguma buvo Jungti
nių Valstijų.

Iš ryto anglų lėktuvai da
rė puolimą ant 
to geležinkelių, 
žibalo sandėlių, 
sileido žygin 
lėktuvai.

Ruhr kraš- 
centrų ir 
Paskui pa- 
amerikiečių

Daugiausia bombų teko 
nacių amunicijos ir karo pa
būklų pristatymo centrams 
Frankfort - on - the Main, 
Hanau ir Giessen. Iš viso 
tą dieną numesta iš lėktu
vų 4,000 tonų bombų. Bom
bardavimas ėmė visą valan
dą laiko.

Oras buvo apsiniaukęs, 
debesys kabojo žemai, tai 
iš lėktuvų nebuvo galima 
matyti daromų priešui nuo
stolių. Tačiau spėjama, kad 
tie nuostoliai buvo milžiniš
ki.

Mūsų nuostolių karo ko
manda nepaduoda.

GRAIKIJOJ KOVA
TEBEAŠTRĖJA

jė-

Turi Dirbti, arba Kariauti!
Washingtonas. — Selec

tive Service direktorius ge
nerolas Hershey išleido la
bai svarbias instrukcijas vi
soms lokalinėms drafto ta
ryboms. Jis įsako, kad visos 
tarybos tuojau vėl peržiūrė
tų rekordus visų vyrų tarpe 
26 ir 37 metų amžiaus, ku
rie nepaimti kariuomenėn 
dėl užsiėmimo bei darbo ka
ro pramonėse. Esą patirta, 
kad daug tokių vyrų yra 
palikę tuos darbus ir nuė
ję į geriau apmokamus, bet 
ne būtinai reikalingus karo 
reikalams, arba visai vaik
štinėja be darbo.

Įsakyta visus tokius vy
rus tuojau paimti kariuo
menėn. Obalsis yra toks: 
dirbkite arba kariaukite!

Šis patvarkymas pasida
rė reikalingas todėl, kad 
jaučiama stoka darbo jėgų 
pramonėje ir vyrų kariuo
menėje bei laivyne.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunijos vyriausybė, va
dovaujama premjero Rade- 
scu, pilnai pravedė visas ka
ro paliaubų sąlygas. Visi 
vokiečiai tapo internuoti, 
rumuniški fašistai ir karo 
kriminalistai suareštuoti.

SI

Athens. — Liaudies 
gos, kurias atstovauja 
AS kovotojai, nepasiduoda 
britams. Nors anglai var
toja tankus ir parašiutįs
tus išmušimui žmonių gin
kluotų jėgų iš pozicijų, bet 
kol kas jų nugalėti negali. 
Atrodo, kad abi pusės drū- 
tinasi tam tikrose strategi
nėse pozicijoje ir ruošiasi 
dar aštresniems susikirti
mams.

Buvo paleisti gandai, kad 
ELAS pasiūlė anglams tai
kos sąlygas, bet tai ir pasi
liko gandais.

SMARKIAI KRITIKUOJA 
CHINIJOS GENEROLUS

Maskva. — Tarybų Są
jungos darbo unijų organas 
Karas ir Darbininkų Kla
sė smerkia ir kritikuoja 
Chinijos generolus ir Chi
ang Kai-sheko valdžią. 
Laikraštis sako, kad jų tak
tika gali privesti tiktai prie 
katastrofos.

Nors Chiang Kai-šekas 
keletą ministerių, 

laikraščio suprati- 
dar nepakeičia pa- 
klaidingos politi-

bet, to
mu, tas
matinės
kos. Chinijai reikia demok
ratinės koalicinės vyriausy
bės.

Lenkai kovūnai rytiniam fronte. Jie daro puolimą ant vokiečių. Jie ko
voja ir miršta už išlaisvinimą Lenkijo s, kuomet londoniškė ponų valdžia jų 
kovą sabotažuoja.

Londonas. — Raudonoji 
Armija perkirto nacių lini
jas per vienuolika mylių į 
šiaurryčius nuo Budapešto 
ir paėmė labai svarbios 
tvirtovės miestą Veresegy- 
haz ir kaimą Szada. Taipgi 
Antroji Ukrainos Armija 
užėjo už miesto Goedoelloe, 
stipriausios tvirtumos, ku
ri saugo priėjimą prie Bu
dapešto iš rytų. Apie 32 
mylios į šiaurius nuo Buda
pešto, Raudonoji Armija 
paėjo pirmyn tris mylias 
palei Ipoly upę ir paėmė 
miestą Hont. Berlynas sa
ko, kad šis ofensyvas netgi 
svarbesnis, negu Budapešto 
gynimas, nes jisai grūmoja 
nukirtimu Vokietijos armi
jos Slovakijoje.

Dabar jau Budapeštas ap
suptas iš trijų pusių. Nepa- 
itvirtinti pranešimai sako, 
'kad vokiečiai jau pradėjo
Budapeštą deginti. Iš Mas- užsigrūdę žmonėmis ir ve- 
kvos pranešimas sako, kad žimais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kauno maisto prekyba į junga (Liet. Koop. Sąjun- 

“Parama” kauniečius ap- ga) ir apskričių kooperaci- 
rūpinti duona atidarė 50 jos sąjungos su savo pada- 
parduotuvių. uliniais.

Kauno Valstybės Teatro GAUNAMĄ DAUG VISO- 
darbuotojų unija įsteigė te- KIŲ PREKIŲ 
atro valgyklą. Taipgi plą- Lietuv. Kooperacijos Są- 
nuojama prie Nevėžio Bab-{jungos Vilniaus bazė nuo- 
tuose įsteigti teatralų poil- latos gauna iš kitų tarybi- 
sio namus ir pagelbinį ūkį. ’nių respublikų įvairių pre- 

--------  jkių. Paskutiniu laiku gauta
Vienas Kauno darbinin- didesni kiekiai žibalo, drus

kas išsaugojo ir dabar pa- kos, kavos, indų ir kolonia- 
dovanojo naujai steigia- linių prekių. Visos šios pre- 
moms bibliotekoms 4,000 kės bus paskirstytos aps- 
egz. knygų, kurias hitleri- |kričių kooperacijos sąjun- 
ninkai buvo pasmerkę su- goms.ninkai buvo pasmerkę 
naikinti.

KIŲ PREKIŲ

N. VILNIOJE ATIDARY
TA 5 MAISTO KRAU

TUVĖS
N. Vilnios gyventojams 

aprūpinti maisto produktais 
kiaulių. Trobesių sunaikin- lyra įsteigtos šiame mieste 5 
ta nuo 7 nuoš. iki 40 nuoš. maisto produktų krautuvės.

Kauno apskritį hitlerinin
kai žiauriai apiplėšė. Aps
krityje liko tik apie 50 
nuoš. arklių, apie 50 nuoš.

ATSTATOMA TARYBINĖ 
KOOPERACIJA

Suorganizuotoji 1940-41 
metais tarybinės kooperaci
jos sistema buvo vokiškųjų 
okupantų panaikinta. Da
bar tarybinė kooperacija 
vėl atstatoma. Atgaivinta 
Lietuvos Kooperacijos Są-

VALST. ODŲ PRAMONĖS 
TRESTAS VILNIUJE 
Į Vilnių iš Kauno persi

kėlė ir čia veiks Valst. odų 
pramonės trestas.

Anglai atmušė nacių ata
kas tie Faenzą, rytinėje Ita
lijoje.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ 
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth .. 
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Tarybų Sąjungos - Francuos
Sutartis

Generolo de Gaulle vizitas Maskvoje 
nebuvo veltus. Išbuvęs virš savaitę laiko 
Tarybų Sąjungoje, gen. de Gaulle aplei
do Maskvą ir apleisdamas, jis galėjo drą
siai pasakyti: Atlikau didelį, naudingą 
darbą ne tik savo kraštui, bet ir visam 
pasauliui — mano atstovaujamas kraštas 
padarė bendrą apsigynimo sutartį su ga
lingąja Tarybų Sąjunga.

Francijos-Tarybų Sąjungos sutartis 
padaryta 20-čiai metų. Josios tekstas kol 
kas nėra viešai paskelbtas. Bet reikia 
manyti, jog ši sutartis bus panaši tai, 
kurią Tarybų Sąjunga padarė su Angli
ja, taipgi ir į tą, kurią Tarybų Sąjunga 
padarė su Čechoslovakija.

Su padarymu šitos sutarties, Franci- 
ja, dar visai nesenai buvusi pavergta, at
sistojo Europos arenoje kaipo nepri
klausoma, didelė, stipri valstybė, — stip
ri, kol kas, jei ne fizine prasme, tai mo
raline ir politine!

Tiesa, prieš šį karą Francija buvo tu
rėjusi panašią sutartį su Tarybų Sąjun
ga, tačiau toji sutartis buvo 
sulaužyta pačios Franci jos valdovų 
— Laval’ų Daladier’ų, Petain’ų ir jų so- 
cijalistinių sėbrų. Ji buvo sulaužyta tuo
met, kai Francija buvo prijungta prie 
Municho pakto, kai Francija stovėjo sau 
ramiai ir žiūrėjo, kai jos talkininkė Če
choslovakija buvo hitlerininkų mėsinėja- 
ma.

Už tai Francija baisiai brangiai užmo
kėjo. Ji buvo pavergta per virš ketveris 
metus. Ji buvo baisiai nualinta, pažeista. 
Reikia todėl manyti, jog ateityje Franci
ja tokios klaidos nepadarys ir niekad 
daugiau nesileis atsistoti į tokią gėdos ir 
pažeminimo stadiją, kokioje ji buvo Hit
lerio okupacijos metu.

Kaip Francija galės tai atlikti?
Ji galės tai atlikti tik tuomet, jei joje 

bus pravestos griežtos ekonominės re
formos, jei bus suvaldyti visoki pelna- 
grobiai kapitalistai, jei bus užtikrinta 
plačiosiom masėm, ne tik politinė laisvė, 
bet ir ekonominės platesnės teisės.

Atrodo, jog šiandien Francijos liaudis 
yra kur kas giliau įsisąmonėjusi šiais 
klausimais, negu kada nors buvo, ir atei
tyje ji, liaudis, budriau stovės savo kra
što reikalų sargyboje.

Karas Europoje eina prie pabaigos. 
Hitlerinė Vokietija bus priversta sumo
kėti savo sąskaitas. Iškils klausimas, ką 
daryti su Vokietija, kaip ją suvaldyti. 
Mums rodosi, Tarybų Sąjungos vyriau
sybės pareigūnai, besitardami su gen. de 
Gaulle, palietė ir tąjį klausimą — poka
rinės Vokietijos klausimą. Francija, sa
koma, nori savo rytų sieną pastūmėti net 
iki Reino upės. Taiybų Sąjunga veikiau
siai su tokiais Francijos pageidavimais 
sutiks, nes pati Tarybų Sąjunga rimtai 
svarsto, kaip pervesti visą Rytų Prūsi
ją Lenkijai, kaip grąžinti lietuviškąsias 
Rytų Prūsijos dalis Lietuvai.

Taigi šis Tarybų Sąjungos ir Franci
jos susitarimas, be abejo, labai daug 
prisidės ir pokarinei Vokietijai sutvar
kyti, kad ji, Vokietija, ateityje niekad 
nedrįstų daugiau padaryti to, ką ji pada
rė: šiame kare.

Kaip neimsi, Tarybų Sąjungos ir 
Francijos susitarimas turi milžiniškos 
reikšmės, ir gen. de' Gaulle prestižas da
bar bus kur kas aukštesnis ir svoresnis, 
negu jis kada nors yra buvęs.

Saaro Baseinas
Šiuo metu Trečioji Amerikonų Armi

ja, vadovaujama gen. Patton’o, įsiveržė 
į Saaro Baseiną ir ten eina tarp ameri
konų ir vokiečių labai aštrūs mūšiai. Vo
kiečiai kaip pašėlę laikosi, kovodami už 
kiekvieną žemės pėdą, tuo tarpu mūsų 
vyrai pasirįžusiai skina kelią į Vokieti
jos gilumą.

Saaro baseinas yra viena Vokietijos 
pramoningiausių sričių ir dėl to vokie
čiai taip ten pasirįžusiai laikosi. Aną 
dieną New York Times koresponden
tas pateikė kai kurių įdomių davinių a- 
pie Saarą. Normaliais laikais, sako ko
respondentas, Saaro baseine būdavo pa
gaminta 10 nuoš. visos Vokietijos gele
žies ir plieno ir iškasama 6 nuoš. visos 
Vokietijos anglies. Praeitais metais Sa
aro baseine buvo iškasta 16,500,000 tonų 
anglies.

Saaro baseine veikė (iki šiol) penki di
džiuliai geležies ir plieno fabrikų kombi
natai, taipgi eilė mažesnių fabrikų.

Pramoningiausia Saaro baseino vieta 
— tarp Saarbruecken ir Voelklingen 
miestų, ir amerikiečiai dabar bando prie 
tos vietos dasimušti ir ją, žinoma, už
imti.

Apie 1,000,000 vokiečių iki šiol gyven
davo Saaro baseine.

Anglis, iškasta Saar baseine, ne tik 
sukdavo fabrikų mašinas vietoje, bet 
daug ji padėdavo ir toliau, Vokietijos 
gilumoje, esantiems fabrikams.

Vadinasi, kai amerikiečiai Saaro ba
seiną užims, tai Vokietijos pramonei, ki
tais žodžiais, Vokietijos karo mašinai, 
bus užduotas didžiulis smūgis.

Trys centrai Vokietijai ekonominiai 
yra labai reikšmingi: Saar’as, Ruhr’as 
ir Silezija. Pirmieji du yra Vakarų Vo
kietijoje ir prie jų šiandien kariauja a- 
merikiečių, francūzų ir anglų kariuo
menės. Silezija stovi pietrytinėje Vokieti
joje ir ten, galimas daiktas, neužilgo 
Raudonoji Armija pradės savo operaci
jas, 
rus, 
nų.

. ‘ J \ ’t *

Dešimt Dienų 
Kanadoje

1 (Žiupsnelis įspūdžių)
Rašo R. Mizara.

Kanadiečiąi lietuviai šie
met pakvietė mane juos ap
lankyti, šian ir ten “spyčių 
sudrožti,” pasikalbėti,—ap
sikeisti žodžiu.

Maršrutuoti turiu pradėti 
Toronte ir baigti Montrea- 
lyj-

Penktadienio vakarą Eva 
ir aš sėdame traukiniu. Eva 
vyksta savo profesijos rei
kalais į Detroitą, bet ji no
ri susitikti su Toronto lie
tuviais, ir samdytojai jai 
pataria važiuoti pirmiau į 
Toronto, pasidairyti, o pas
kui atlikti darbo reikalais 
savąjį maršrutą.

Kanados rubežių pasiekė
me ankstų rytmetį. Imig
racijos inspektorius — vi
duramžis, uniformuotas 
ras — žadina:

— Kur važiuojate?
— Į Toronto.
— Kur gyvenate?
— Brooklyne.

— Taip.
— Kokiais reikalais 

žiuojate?
— Prakalbos sakyti.
— Prakalbos?..

vy-

va-

Atimk iš Vokietijos tuos tris cent- 
ir ji pasiliks, kaip paukštis be spar-

Dar Apie Kanados Krizį
Liaudies Balsas rašo:

Kaip dabar pasirodo, tai Kanada 
pergyvena daug didesnį krizį, negu 
kad buvo pradžioj manyta. Atžagarei
viai buvo pasirengę daug daugiau, ne
gu kad mes manėm. Jie turėjo išsidir
bę planus sudaužymui Kingo vyriau
sybės ir įbloškimui šalies į rinkimus. 
Štai kas dabar paaiški.

Konservatyvus Ontarijos premjeras, 
pulkininkas George Drew, vyko į už
jūrį ir tenai suorganizavo savo šalinin
kus kampanijai, kuri dabar atsidengė 
prieš Kanados visuomenę. Konserva- 
tyviškoj spaudoj pasirodę kareivių ir 
oficierių laiškai, būk kanadiečiai už
jūryje neturi rezervų, siunčiami į fron
tą visai mažai lavinti ir 1.1., pradėjo 
plaukt po Drew vizito. Tai buvo pla
ningas darbas.

Atžagareiviai neturėjo ir neturi nie
ko dėl Kanados visuomenės. Jie gali 
duoti Kanados visuomenei tiktai ne
darbą ir suplaines, ką jie davė praei
tyje. Už tai jie pasiryžo prieiti prie 
galios pasinaudodami konskripcijos 
klausimu. Jie gerai žinojo, kad šis 
klausimas gali paklupdyti Kingo val
džią, suskaldyti liberalus ir tokiu būdu 
atidaryti kelią jiems prie valdžios.

Visų laisvę ir demokratiją mylinčių 
kanadiečių užduotis šiandien atmušti 
šitas atžagareivių pastangas. Kanados 
ateičiai svarbiau išlaikyti vienybę, ne
gu patenkinti atžagareivių užmačias. 
Premjero Kingo ir generolo McNaugh- 
tono planas dėl sukėlimo rezervų; gali 
patenkinti pareikalavimus. Bet jeigu 
dabar būtų krizis neprašalinta ir ei
nama prie rinkimų, tai Kanados armi
ja užjūryje nieko gera nelaimėtų ir 
Kanados žmonių vienybė būtų labai • 
pažeista. Atminkim, kad. vyriausiu 
rinkimų klausimu taptų konskripcija 
ir Kanados žmonės pasidalintų dau
giausiai ant to klausimo, ypač didelis 
jolyšis pasidarytų tarp francūzų ir vi
sų kitų.
Na, betgi, kaip jau Laisvėje buvo rą;- 

šyta, šis gilus krizis tapo bent laikinai 
išspręstas. Kanados parlamentas didele 
dauguma balsų pasisakė už liberalų, val
džią, vadovaujamą Mackenzie King’o.

— Kas esate?
'— Lietuvių dienraščio 

daktorius.
— Kas mitingą rengia?
— Lietuvių Literatūros 

Draugija.
— Kame?
— Ukrainiečių salėje.
— Kokioje temoje kalbą 

sakysite ?
— Karo klausimais —tik

riau, karinių krašto pastan
gų stiprinimo reikalu.

— Aa!...
Viskas baigta.
Štai ir muitų inspekto

rius, — senesnis, bet taipgi 
mandagus vyras. Metęs akį 
ant nedidelių mūsų čemo
danų, jis eina sau toliau.

Mes jau Toronte. Jieško- 
me viešbučiuose kambario, 
bet jis nepaprastai sunku 
gauti. Kur tik įeini, visur: 
“užimta.” Tik po trejeto va
landų mes šiaip taip kam
barį susiradome.

Apsistoję, neužilgo vyks
tame į Hamiltoną kai ku
riuos Eivos gimines aplan
kyti. O kai vakare sugrįžta
me į Toronto, stotyj randa
me du draugus, atėjusius 
mus pasitikti: V. Strazevi- 
čių ir J. Barčą. Smagu bu
vo su jais susitikti. Straze- 
vičius — senas torontietis 
veikėjas. Barčas — Sūnų ir 
Dukterų Draugijos pirmi
ninkas. Užeiname visi į mū
sų kambarį ir geroką va
landą kalbamės apie toron- 
tiečius, jų organizacijas, jų 
veiklą.

Didžiausia organizacija 
— Sūnų ir Dukterų Drau
gija, kuriai nuosekliai sek
retoriauja senas veikėjas 
Kevėža. Ji turi keletą Ka
nadoje skyrių; turi 15,000 
dolerių turto; Toronte ji 
turi nuosavą salę, — nedi
delę, bet jaukią.

— Mes norime susi vieny t 
su montreąliečių Sūnų, ir 
Dukterų Pasalpine Draugi
ja, — kalba pirmininkas 
Barčas, — bet kol kas nesu
sitariame; yra tam tikrų 
kliūčių.

Literatūros Draugijos 
kuopa Toronte didelė ir 
gražiai veikia. Torontiečiai

re-

laJiM

Barčas. Sakė kalbas Zigmas daro puikaus įspūdžio ir tai 
Janauskas, Kanados Lie- nepavaduojamas savaitraš-

palaiko du choru —- Bangos 
Chorų sudaro suaugusieji, 
žvaigždės Chorą — maža-; 
metis jaunimas.

— Kaipgi eina bendras 
lietuvių gyvenimas?— klau
siu. — Jau berods 12-ka me4 
tų, kai čia esu buvęs. Atn 
rodo, daug kas pasikeitė. [

— Taip, — aiškina Stra- 
zevičius. — Žmonės susigy
veno, pradėjo įsikurti; dau^- 
gelis turi savo nuosavius 
namus; kiti net po dvejis., 
Dabar visi dirba, mat, karo 
laikas.

Laikas • vėlokas. Mūsų 
draugai vyksta namo.

11.
Įeiname į prakalbų salę. 

Viršuje estrados didelė iš
kaba : “Sveikiname Išlais
vintą Lietuvą!” Salė, pilnė
ja žmonėmis. Spaudžiamės 
rankomis su draugais ir 
draugėmis. Kiti tuojau mo
kaisi pinigus už Laisvės pre
numeratą. ’ Liaudies Balso 
redaktorius, J. Yla, stoja 
man talkon; paskui d. P. 
Gavėnas. Abu jiedu gražiai 
pasidarbavo toje srityje ir 
už tai jiem priklauso nuo
širdi padėka.

Bangos Choras tikrai di
delis ir gražiai dainuoja., 
Jis atidaro mitingą Kana
dos himnu, paskui sudai
nuoja dar porą lietuviškų 
dainų. Jo mokytoja — uk
rainietė, bet ji jaučia lietu
viškos dainos sielą ir moka 
gražiai chorui vadovauti.

žvaigždės Choras mažes
nis, bet jį sudaro jauname- 
tis jaunimas, todėl jis įspū
dį padaro nei kiek nemažes
ni savo lietuviškomis daine
lėmis.

Didelis nuopelnas priklau
so torontiečiams lietuviams, 
kad jie palaiko chorus, kad 
didžiojoje Kanadoje jie ple
čia lietuvišką liaudies dai
ną, puoselėja lietuvišką 
kultūrą! :

Vėliau man sakė draugai, 
jog torontiečiai turi dvi ge
ras solistes dainininkes1: 
Eleną Degutienę ir R. Stra- 
zevičiūtę. Negirdėjau jų; 
dainuojant. Su Strązevičiu-f 
te teko asmeniniai sueiti— 
pažangi, maloni ir inteli- 1 
gentiška mergina. i<ada 
nors nebūtų pro šalį pakvie
sti vieną iš šių. dainininkių į 
didesnius miestus Jungtinė
se Valstijose koncertuoti.

Ne per daug mes' turime 
pralavintų dainininkų, to
dėl su kanadiečiais turėtu
me dažnokai jais apsikeist. 
Neužilgo, beje, čikagietės— 
Abekienė ir Kenstavičienė 
—dainuos Toronte Liaudięs 
Balso koncerte. Biruta Ra
moškaitė jau seniau links
mino kanadiečius.

Masinis mitingas buvo 
gražus. Pirmininkavo J.

tuvių Nacionalio Komiteto 
pirmininkas, ir šių žodžių 
rašytojas.

Po mitingo dd. Ylai ir 
mudu vykstame pas Janau-! 
skus.; Maloni drauge Ja- i 
nauskienė gardžiai pavaiši- i m <.v lk • i • • • progresas Toronto lietuviuno. Kalbamės visokiausiais iL?....4_t T„____ ____
klausimais.
laikas važiuoti į ’’vaka
rėlį”, garsintą įvyksiantį 
Lietuvių Salėje. Klausiu:

— Kam jūs tą vakarėlį 
ruošiate? Tuojau po pra
kalbų ruošiate kitą.

— Pasakysime, — aiški
na man Janauskas, — šis 
vakarėlis ruošiamas jums, 
jūsų 25-rių metų literatūri
nėje srityje darbuotės atžy- 
mėjimui. Mes to neskelbė
me, bet tai tam tikslui. Šį 
vakarą mes kalbėsime, o jūs 
turėsite sėdėti ir mūs klau- \ 
syti, — juokėsi jis.

tis!
Jau tik tas faktas, kad 

visa eile kalbėjusių draugų 
moka tinkamai išsireikšti 
savo mintis ir ‘turi ką pa
sakyti,” rodo, kokis didelis

..... padai*y ta.s! jr mane tas ge- Pagaliau jauJj nLfteikia> nes jaučju> |u.
V.J | pranta, jog prie tos visos
- kanadiečių lietuvių pirmyn- 

žangos pastūmėjimo gero
kai prisidėjo mūsų dienraš
čiai Laisvė ir Vilnis, mūsų 
Literatūros Draugija, mū
sų veikėjai, kurių tarpe ir 
man teko laimės būti!

Dėl gražaus ir jaukaus 
šio vakaro suruošimo tega
liu tik vieną pasakyti To
ronto lietuviams: nuošir
džiai dėkuoju!

III.
Liaudies Balso redakcija 

i prisiglaudusi prie Lietuvių 
Nuostabu. Nebuvau apie 1 saies, — visiškai panašiai, 

tai nei pagalvojęs. _ 'kaip Laisvės ir Vilnies re- 
Vakaras praėjo draugiš-^akcijos. Ir tas faktas pa- 

koj atmosferoj ir jį suruošė T0(]0> kaip mūsų spaudos 
i redaktoriai nuolat arti sto- 
jvi prie žmonių, dažnai be
sirenkančių į sales. Jie taip 
sakant kasdien turi atkišę 
savi ausį prie liaudies, nors 
tas dažnai kliudo jų dar
bui, nes tenka susitikti 
žmones, su jais tartis. L. B. 
reakcija savo erdve arti to
kia, kaip Laisvės, bet'Lais- 
vės redakcijoje dirba penki 

ninkai savo kalbas riša su asmenys, o ten tik du: J. 
menu, visuomenininkai — į Yla, redaktorius, J. Gutau- 
su organizacijomis ir politi- skas, — administratorius, 
ka. ; (Bus daugiau)

J. Yla primena, kas buvo i 
prieš virš desėtką metų, To
ronte, kai torontiečiai buvo 
suorganizavę savišvietos 
mokyklėlę, kuri man tuo
met teko vadovauti. Man 
pačiam buvo įdomu prisi
minti tuos laikus ir kas po 
to įvyko.

Tuomet pačiame Toronte 
mažai buvo mūsų veikėjų, 
silpnos organizacijos, dar 
silpnesnis jų laikraštis, 
Liaudies Balsas, kuris tik 
ką buvo pradėjęs eiti.

Šiandien kas kita. Toron
tiečiai turi pralavintų vei
kėjų, turi veiklias kultūri
nes draugijas, turi stiprią 
savišalpos draugiją, o jų 
laikraštis, Liaudies Balsas,

Literatūros Draugijos kuo
pos moterys, pagaminda- 
mos gardžių užkandžių. Sa
lė pilna žmonių, bet tik da
lis man pažįstamų.

Kalba vienas, kitas, tre
čias — jų keliolika. Kiek
vienas nešykšti komplimen
tų, gero žodžio, nors ir per
dėto, — suprantu, tai neiš
vengiama tokiu atveju. Me-

Drąsus Lietuvos partiza
nas "Borisas.”

—L. P. T. KOMITETAS.

Dienraščio Laisves Bendroves 

Dalininkų Suvažiavimas 
Sausio - January 28, 1945

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

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 Šerų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

RaudonpjiArmija traukia į: Rytą Prūsiją. Jokie gamtiški sunkumai ir nacių 
užtvarai jos sulaikyti nepajėgia.

l'l tifitoliiįld*i
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį

1 fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Mūsų Seserys Daug Iškentė j o
Nacių Pragare

pati

Ameri- 
moters 

gegužės 
slaptais 
vokiečiu 
Brzezin-

raporte

Moterys vokiečiais oku
puotų kraštų, kurios išliko, 
turės ateinančiom gentkar- 
tėm tokių šiurpulingų pa
sakojimų, kokiems negali 
prilygti savo šiurpulingu
mu ne tik “Arabiškosios 
Naktys,” bet net 
“Peklos Knyga.” 

Šiomis dienomis 
ką pasiekė lenkės 
raštas, rašytas 
mėnesį, šių metų, 
keliais išneštas iš 
kempės moterims, 
kos, Lenkijoj.

Tosios lenkės 
apipasakojama abelna pa
dėtis visų tautų kalinių, 
kurioms tik taikėsi patekti 
į žvėrių nacių nasrus, 
rašo, jog ten mažai kas 
išlikdavo gyvomis.

Tik 5,500 iš 80,000 
Teišliko Gyvomis.

Vėliausiomis skaitlinė
mis, skaičius moterų kali
nių Brzezinkoj buvęs 80,- džiamos į kempę ir gauna 
000. Iš jų 65,000 visokių numerius. Tos vėliau išmirs 
tautų moterų išmirė pasta- barakuose nuo perbadėji- 
raisiais dviem metais. Nors mo, ligų, ar laipsniškai bus 
žydės moterys daugiausia i sunaikintos “parenkant” 
tampa tomis aukomis, ta- kas mėnesį. Visgi tos bus 
čiau ir kitų tautybių mote- gyvos ilgesnį laiką ir gali 
rys prisidėjo savo šėrą. apgaudinėti save viltimi iš- 
Tarp penkiolikos iki šešio- sigelbėjimo (jeigu Vokieti- 
likos tūkstančių lenkių mo- ja būtų greičiau sumušta 
terų pateko ton kempėn. Iš, kare). Bet kitos 90 nuošim- 
jų 5,500 laike to raporto čių siunčiamos tiesiai nuo 
rašymo tebebuvo gyvos. Iš-, traukinių į gasų marintu- 
leidžiama labai mažai, ma- vus ir krematorijas.
žiau vieno nuošimčio. Tos kempės kraugeriš-

Mūsų moterų kempė, ra-|kuoju viršininku yra Tau
ber. Tačiau, sako kalines, 
nacių moterys taip pat su- 
niekšėjusios. Moterys Dex- 
ler ir Hasse turi savo są- 
skaiton daug kriminalyščių.

Baisios sąlygos, nuolati
nis pratęstas alkis, nedavi
mas medikalės pagelbos na
ciams padėjo išžudyti dar 
tūkstančius tų nelaimingų 
moterų. Pereitą žiemą ti- 
fuso karštlige išmirdavo po 
9,000 moterų per mėnesį.

Bet ir to žvėrims neužte
ko. Naciai siekė moteryse 
sutrempti savygarbą ir gė
dą, jas sugyvulinti. Jie 
vertė moteris nusirengdinė- 
ti nuogai prieš jų akis. Iš
varydavo į nuogalių proce
siją jaunas mergaites, nėš
čias moteris, nusenusias.

Tuose žvėriškų kankinto
jų paraduose į gėdą, badą, 
ligas ir kančias, į kremato
rijas išvaryta ir tūkstan
čiai Lietuvos mergaičių ir 
moterų. Daugelio iš jų nie
kad nebesulauks 
žiūrėję tėvai ir 
Tūlos iš jų gali 
kenčia kur nors 
gilumoj ir greitame sunai
kinime fašizmo tebeglūdi 
viltis išlikti. Atsiminkime 
ir jas savo algos dieną ir 
šiame šeštosios Karo Pas
kolos vajuje nupirkime dar 
vieną boną už greitesnę 
pergalę. B-tė.

te-

šė lenkė, yra pragarmė 
kančių, vieta žudymo tūks
tančių ir tūkstančių mote
rų. Amžiaus yra visokio, 
nuo 10 iki 70 metų. Yra 
visiškai mažų, yra jaunų 
mergaičių, viduramžių ir 
labai senų. Jų ‘prasikalti
mai,” už kuriuos jos yra 
“nubaustos,” siekia plačiai. 
Čia yra rimtų moterų, 
“prasikaltusių” už politinę 
slaptą veiklą. Yra moterų 
karių, pagautų su ginklais 
rankose. O greta jų gali 
rasti ir tokių “kriminalis- 
čių,” kaip kad mergaitė iš 
Poznaniaus, kuri šiandieną 
miršta dėl to, kad ji atsi
sakė parduoti vokietei sa
vo mylimą katę. Greta jos 
ant tos pačios kietos lovelės 
guli 12-kos metų mergaitė,
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Mergaitei džiumperinės suk
nelės su žaketuku forma gau
nama 1 iki 6 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.WASPS viršininkė.

kuri varydama tėvo žąsis 
netiksliai užmynė ant taip 
vadinamo rubežiaus (vieta, 
kur lenkams uždrausta už
eiti savoje, Lenkijos žemė
je) netoli Čenstakavos. Ta 
mergiščia čia jau išbuvo du 
metus, kaip “politiška kri
minaliste.”

Žydės nukenčia daugiau
sia. Joms net kalinių uni
formų neduoda, bet turi dė
vėti apdriskusiais civili
niais drabužiai^ ant kurių 
uždeda žydų žvaigždę ir iš- 
maliavoja ant nugaros di
delį raudoną kryžių. Joms 
neleidžia iš lauko gauti 
maisto nei laiškų ar rašyti- 
išsiųsti laiškus. Tik dešim
tas nuošimtis žydžių mote
rų turi laimės gauti visiems 
kitiems kaliniams skiria
mus numerius pribųnant į 
Brzezinką. Iš kasdien atei
nančių transportų, kuriais 
atveža žydes iš visos Euro- 

ipos, tik 10 nuošimtis įlei-

akis pra- 
mylimieji. 
būt tebe- 
Vokietijos

LAKŪNĖ LĖKTUVŲ 
DIREKTORĖ

Jacqueline Cochran, pasku
busioji lakūnė, išrinkta į 
Northeast Airlines, Ine., di
rektorių tarybą. Sakoma, kad 
jinai esanti pirma tokia — iš
rinkta į oro transporto kom
panijos direktores.

Lakūnė Cochran tarnavo 
mūsų armijos oro jėgose kaipo 
moterų piločių direktorė ir

iiifchih''J‘

Išvaduotojai ir išvaduotieji Kauno gatvėse.
—L. P. T. KOMITETAS.

DETROITO ŽINIOS
Prašome Moteris j Darbą

Jau buvo kelis sykius rašyta 
ir prašyta ateiti į talką mums 
padėti taisyti ir į maišus su
krauti drapanas bei čeverykus 
dėl Lietuvai pagalbos teikimo, 
taipgi dėl Sovietų Karo Pa
gelbos. Kaip žinote, abu minė
ti skyriai randasi 1318 Cass 
Avė., prie Michigan Ave. Da
bar randasi labai daug drabu
žių ir čeverykų atvežtų ir jie 
reikia atydžiai peržiūrėjus su
dėti į maišus dėl Lietuvos, mū
sų, detroitiečių, trečio siunti
nio. Taipgi mes turėsime labai 
daug nupirktų naujų dovanų 
dėl Lietuvos yaikučių-jauname- 
čių, tas viskas reikės sudėjus 
išsiųsti į Lietuvą, kaip greit 
bus galima. Todėl draugės mo
terys šiuo sykiu mes jūsų ne 
tik prašome, bet ir raginame, 
kad ateitumėt, kuri tik galite, 
ketvirtadienį nuo 9 ryte į mi
nėtą vietą. Padėkite mums 
nors kelias valandas padirbėti 
tą nepaprastai svarbų darbą. 
Vieta apšildoma ir gerai pri
važiuoti visokia transportacija. 
Todėl tikimės, kad jūs nepa
tingėsite pasitarnauti nors vie
ną dieną į savaitę dėl mūsų 
brolių ir seserų lietuvių.

Taipgi kurie dar nieku ne- 
prisidėjote dėl Lietuvos jauna- 
mečių dovanų drabužių ar če
verykų, dar galite priduoti 
mūsų komitetui ar mūsų ben
dradarbiams, dr. Palevičiui, į 
Draugijų Svetainę sekmadie
niais ir ketvirtadieniais iki 9 
vai. vakare.

Tenka nugirsti nuo tūlų blo
gos valios žmonių, būk nusiųs
tų drabužių ten lietuviai ne
gauną. Tai dėl faktų pasiskai
tykite Vilnyje ir Laisvėje pa
dėkos laiškus, kuriuos atsiun
čia gavę dovanas. Taipgi mes 
jums galime pristatyti daug 
įrodymų nuo Russian War Re
lief įstaigos, kiek yra nusiųsta 
ir kas ten gavo, kokių daiktų 
gavo įvairių tautų žmonės. To
dėl jokios domės nekreipkite į 
šmeižtus ir mūsų gero darbo 
trukdytojus. Visi ir visos sto
kime į darbą ir dirbkime, kam 
galima. Jeigu dar kas turite, ar 
kur gaunate kokių dėvėjamų 
daiktų, tuojau priduokite 
mums, ar praneškite mūsų ko
mitetui.

M. Alvinienė.

Būsimas Motery Susirinkimas
Draugės pažangietės, gruo

džio (Dec.) 21. d., pripuola 
mūsų, L. M. Pažangos Kliu- 
bo priešmetinis susirinkimas. 
Įvyks 4097 Porter St., nuo 7 
vakare. Susirinkimas bus labai 
svarbus, nes rinkimas val
dybos ir įvairių komisijų dėl 
1945 metų. Todėl tą dieną, pa
dėję viską į šalį, dalyvaukite 
priešmetiniame susirinkime.

Pirmininke.

Vieša Padėka
Su šiuomi išreiškiame širdin

gą padėką nuo Lietuyių Mote
rų Pažangos Kliubo ir Choro 
visiems mūsų bendradarbiams 

ir simpatikams, kurie dalyva
vote ir dirbote L. M. Pažangos 
Kliubo koncerte lapkričio 26 
d. Lietuvių svetainėje.

Pirmiausia prisieina tarti pa
dėka mūsų viešniom chicagie- 
tėm, d. A. Kenstavičienei ir d. 
K. Abekienei, kad jos atvyko 
pas mus ir labai puikiai mums, 
detroitiečiam, padainavo daug 
malonių duetų ir solų. Mes ir 
mūsų publika labai gėrėjomės 
ir ilgai nepamiršime jūsų dai
nų, harmoningo dainų skambė
jimo ir viso scenos vaizdo, ku
rį sudarė minėtos dainininkės. 
Jos ne tik scenoj mus linksmi
no, bet taipgi laike baliaus, su
sėdusios su svečiais prie stalų 
daug padainavo ir palinksmino 
visus.

Kita gili padėka reikia ištar
ti mūsų dainininkams, Aido 
Chorui ir choro mokytojui 
Walteriui Gugui. Jie mums 
gražiai padainavo, ir jau ne 
pirmą sykį mums pasitarnau
ja. Taipgi ir Moterų Chorui už 
jų energingą triūsą ir puikias 
choro dainas, šiame koncerte 
mes vietinių solistų turėjome 
tik vieną draugą Mike Tara
siuk. Jis dainavo solo keletą 
dainų rusų kalboje ir vieną lie
tuviškai. Jis turi puikų balsą 
ir visi myli jo dainas. Jis jau 
kelintą sykį mums dainuoja 
ir visai veltui. Tai labai ačiū 
jam už tokį draugiškumą dėl 
mūsų.

Mrs. B. Altschler ne tik Mo
terų Chorą vadovavo, bet ji 
.akompanavo visoms mūsų dai
nininkėms. Aido Chorui skam
bino d. Balčiūnienė-Kurauskai- 
tė.

Mes koncerto vakarą nega
lėjome apsieiti be draugų vy
rų pagelbos. Kuriuos paprašė
me prie darbo, nė vienas ne
atsisakė. Darbavosi šie drau
gai : prie scenos iZig. Rama
nauskas; prie kitų darbų: J. 
Alvinas, A. Gotautas, J. Vala
vičius, J. Ginaitis, B. Krapta- 
vičius, d. Labanauskas, J. Ta- 
toris. Taipgi draugės moterys 
nuoširdžiai dirbo visą vakarą 
prie įvairių darbų.

Taigi, sudėjus viską į daik
tą, susidarė didelė našta dar- 
bo ir tą viską be mūsų visų 
kooperacijos nebūtume galėję 
atlikti. Todėl visiems darbi
ninkams, dainininkams, chorų 
vedėjams ir publikai tariame 
širdingai dėkui, kad taip ge
rai mums pasitarnavote. Beje, 
turėjome porą ir šokikų sce
noje (svetimtaučių), Jų šokiai 
publikai labai tiko, tik gaila, 
kad mažai buvo pakartota.

L. M. Pažangos Kliubo 
ir Choro Valdyba ir 
Komisija.

Waves viršininkės ir liuos- 
norėmis įstojusios moterys su
darė arti pusę visų uniformuo
tų pareigūnų J. V. Laivyno 
įstaigose, Washingtone. Ap
skaičiavimas daryta gegužės 1-
mą, šių metų,,

Dėkui Draugam Kana
diečiam už Talką Lais

vės Vajaus Metu
Kuorpet šiais metais prasidė

jo dienraščio Laisvės vajus, ne
tikėtai gavau atvirlaiškį nuo 
draugų vajininkų, tai yra A. 
Stripeikos ir G. Kudirkos. Reiš
kia, kvietė mane, kad padė
čiau jiems gavime Laisvei nau
jų skaitytojų. Nors nesu bu
vusi vajininke, bet visuomet tą 
didelį vajininkų pasišventimą 
įvertinau ir suprantu, kad tai 
yra didelis darbas. Taigi, ne
jaugi tą jų prašymą atmesi. 
Todėl nurašiau jiems, jog pa
sižadu būti jūsų bendradarbe 
ir pasistengsiu sujieškoti tiek 
naujų skaitytojų, kiek mano 
gyvenimo aplinkybės man pa
velys.

Vėliau pradėjau sau viena 
galvoti, prie ko gi aš turiu, 
šauktis pagelbos. Atsiminiau 
keletą draugų iš praėjusių me
tų, kuriem parašiau laišką su 
prašymu talkos dienraščio 
Laisvės vajaus metu. Praeitais 
metais buvo mano geru talki
ninku P. Gavėnas iš Kanados, 
torontietis (noriu priminti tą, 
kad su dr-gu P. Gavėnu as
meniškai esame labai mažai 
pažįstami). Prasidėjus šiam 
vajui aš atsiminiau P. Gavėną.

Manau sau, šauksiuos ir vėl 
talkos prie to gerojo talkinin
ko. Tik viena bėda buvo, kad 
per neatsargumą buvau pra
žudžiusi jo antrašą. Tiesiog 
buvo net sarmata. Bet galų ga
le sugalvojau, kad rašysiu jam 
laišką i Liaudies Balso redak
ciją. Kuomet rašiau tą laišką, 
tai tikėjausi gauti vėjo, vietoj 
talkos. Viena, kad pražudžiau 
jo antrašą, o antra, kad aš jam 
rašau laišką tik tada, kada 
prasideda Laisvės vajus. Bet 
už poros dienų gaunu nuo jo 
laiškutį su pasižadėjimu būti 
talkininku.

Turiu už garbę priminti, 
kad draugas P. Gavėnas yra 
plačiaregis žmogus. Jis nieko 
nepaisydamas ir ilgai nelauk
damas prisiuntė man ant syk 
net du naujus Laisvės skaityto
jus. Argi ne puikus pavyzdis 
kitiems draugams? Be to, lai 
būna ir man pamoka, kad su 
tokio pavyzdingo draugo ant
rašu turėčiau būti atsargesnė. 
Nepaprastai esu dėkinga jums, 
Petruk, už bendradarbiavimą. 
Linkiu jums daug pasisekimų 
ateityje.

Tiesa, dar vienas geras pa
žįstamas, draugas A. Lapata, 
irgi prisiuntė man vieną nau
ją Laisvės skaitytoją. Jis irgi 
torontietis, Kanadoje. Ačiū 
jums už bendradarbiavimą.

Kadangi dienraščio Laisvės 
vajus liko pailgintas iki sausio 
1 dienos, prašau draugų kana
diečių, kad pasidarbuotų dėl 
dienraščio Laisvės šiuo vajaus 
metu. Pasitikėjusi, kad jūs ma
no prašymą išpildysite, tariu 
ačiū.

Vera Mikutaitytė.

Dvylikos Žvaigždžių 
Motina

Mrs. Emma Van Coutren, 
newyorkiete, turi, savo lange 
12 žvaigždžių. Jos devyni sū
nūs ir trys-dukterys randasi 
kariškoj tarnyboj. Trys iš jos 
šeimos buvo parvykę Padėkų 
Dieną praleisti pas motiną ir 
ji sakėsi turinti labai daug už 
ką dėkoti. O kad jos padėka 
nebūtų tuščia, ji užsirašė par
davinėti karo bonus.

Kiaušiniai, kad ir “kietai 
virti,” būna minkšti ir trapūs, 
ne guminiai, jeigu jie ne viri
nami, bet tik kaitinami karš
ta mvandenyje iki sustingsta.

Dviejų Siuvėjų Projektas 
Lietuvos Vaikams

Lietuvos mergaičių 
Philadelphijos, an- 
Amerikos lietuvių

negalėtu- 
šmotukų 
našlaičiu c

Būrys 
gaus iš 
kstybojo 
pažangos lopšio, gražių su
knelių. Gaus praktiškų, 
kasdieninių. Gaus ir puoš
nių, šventadieniškų, tinka
mų dėvėti pavasarį ar šil
dytuose butuose.

Tų suknelių pasiuvime 
bus dalyvavęs būrys mer- 
ginų-moterų.

O visas projektas prasi
dėjo dėka dviejų siuvėjų, 
Elenos Merkienės ir Barbo
ros Lamsargienės, rūpes
čiui. Viena ir kita dirba ša- 
pose. Viena siuva vyriškus, 
kita moteriškus drabužius. 
Jų darbdaviai kitataučiai. 
Atrodė, ko čia jie rūpinsis 
apie Lietuvą ar jos žmonių 
vargus? Bet rūpesčio apie 
dovanas Lietuvos vaikams 
verčiamos jos įsidrąsino ir 
paprašė savo darbdavių:

— Ar tamsta 
mėt duoti mažų 
audeklo vaikų 
drabužiams?

Ir vienas ir kitas atnešė 
po glėbį tų “mažų” šmotu
kų. Apžiūrėjusios, jos at
rado, jog tūli tų šmotukų 
taip “maži,” kad galima iš
kirpti’ 16-kos metų mergai
tei suknelę. Jos tikisi pasiū
ti keliolika suknelių tokio 
dydžio. Ir pagamins mažes
nių iš tikrai mažų šmotu
kų. Viena gavo vilnonių, ki
ta daugiaspalvių rayoninių 
audeklų. Iš vienų siųs 
džiumperiukus ir sijonė
lius, iš kitų bliuzes.

Bet gavimas medžiagų, 
tai dar tik pradžia visko, 
nors, tiesa, labai didelė pra
džia. Jos abi dirba šapose, 
abi turi namų priežiūros ir 
šeimos reikalus, abi turi 
gana organizacinių parei
gų. Pačios vienos besiūda- 
mos pražilsime, — rūpinosi 
jos. O čia norima spėti 
prieš šventes. Šaukia siuvė
jas į RWR centrą. Nesuėjo. 
Merkienė iš karto nusimi
nė, apsiverkė. Bet po apsi- 
raminimo priėjo išvados, 
kad tokiame svarbiame 
darbe ir kitos neatsisakys 
talkos. O kad tą sykį nesu
sirinko, galėjo būti rimtų 
priežasčių. Sukirpo, pasiu
vo porą suknelių, parodė 
kitoms.

— Ir aš siūčiau, jeigu 
kas sukirptų, — atsiliepė 
viena.

— Ir aš siūčiau, jei galė
čiau parsinešti namo. Ne
galėjau vaiką palikti vieną, 
— sakė kita.

Merkienė niekad profe

Vėl Lietuvoje atėjo laikai, kai galima ramiai pasikalbėti 
su draugais apie laisvę, džiaugsmą ir laimę. Gvardijos pul
kininkas Naumenkas šnekasi su Lietuvos valstiečiais Kauno 
apskrityje. —L. P* T. KOMITETAS^

sionale kirpėja nebuvo, bet 
čia toks reikalas. Ištiesia ji • 
savo namų skiepe ilgą stalą 
ir pradeda kirpti sukneles. 
Kerpant iš šmotukų reikia 
daugiau galvoti, kombinuo
ti, tačiau sukirpti galima.

Yra darbo, prasidėjo mo
bilizacija ir siuvėjų. Ona 
Žalnieraitienė pasiuvo 4 
sukneles. J. Bačanskienė 
pati sukirpo ir pasiuvo 2. 
Rožė Merkiūtė (Behmer), 
kirpėjos duktė, sumobiliza
vo 5 jaunuoles, kurios pasi
žadėjo kiekviena pasiūti po 
kelias sukneles. Merkienė 
linksmai išsireiškė, kad ir 
daugiau rasis siuvėjų. O 
gal dar rasis*ir kirpėjų?

Reikalas ir pasiryžimas 
apdovanoti vaikus našlai
čius daug žmonių padaro 
daug ko mokančiu ir galin
čiu.

šešias iš tų gražių, jau 
gatavų suknelių Lamsar- 
gienė su Merkiene nuvežė į 
Brooklyną vykdamos tenai 
pamatyti veikalą “Prieš 
Srovę.” Taipgi nuvežė M. 
Struogienės numegstus du 
sveterius. Kitas sukneles 
skubina siūti, kad ko dau
giausia galėtų pasiųsti tuo 
specialiu laivu, kuris veš 
kalėdines dovanas Lietuvos 
vaikams.

O užbaigus tas sukneles, 
galimas daiktas, kad kas 
kitas, kitoje šapoje dar bus 
gavęs medžiagų ir kad įsi
siūbavęs siuvimo darbas eis 
daug toliau kalėdinio sezo
no.

Beje, kitų miestų kriau- 
čiams - siuvėjoms norime 
priminti, jog šis mūsų pro
jektas nėra patentuotas. 
Mes tik džiaugtumės ir 
Lietuvos vaikai turėtų 
džiaugsmo, jeigu dar bent 
kelios kitos kolonijos, ku
riose dar nesiuvama, pasi
savintų šį mūsų draugių 
išradimą. G-ė.

įvertina Mokslą
New Yorko Miesto Kolegi

jom šį rudenį įstojo 1,500 nau
jokų mokinių, tarpe jų 393 
merginos-moterys nuo 14 iki 
41 metų amžiaus.

Įdomu tas, kad daugelis stu
dentų lankys aukštesniuosius 
kursus ne dėl to, kad kas nors 
juos siunčia mokyklon, bet dėl 
to, kad patys trokšta siekti 
mokslo. Arti pusė visų stu
dentų — 42 nuošimčiai, — sa
kė, kad jie dirbs ir kartu mo
kinsis. Tai ne lengva darby- 
metė.

t
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A. L. D. L. D. REIKALAI p a bomb for hitler «-! PHILADELPHIA, PA.
Protokolas ALDLD XII Aps
kričio Konferencijos, Atsibuvu
sios 19 d. Lapkričio, 1944 m.

Scranton, Pa.

Konferenciją atidarė org. R 
Yenušaitis 2:30 vai. po piefų, 
kartu pateikdamas ir dieno- 
tvarkį, kuris, truputį pataisius, 
priimtas.

Mandatų komisijon per or
ganizatorių paskirti P. Šlekai
tis ir E. Kasparienė.

Delegatų dalyvavo nuo se
kančių kuopų: 12 kp. Pittston 
ir Wyoming, Pa.: M. Bagužins- 
kas ir M. Kalauckas. 38 kp., 
W. Scranton, Pa. K. Genys. 39 
k p., Scranton, Pa. F. M. In- 
driulis, P. Šlekaitis, J. Gluoks- 
nis, F. Fabijonukė, A. Sakevi- 
čiukė ir L. Truikis. 97 kp., R. 
Jervis ir O. Krutulienė, viso 
11-ka dalegatų. Suteikus 
sprendžiamą balsą apskričio 
valdybai, R. Jenušaičiui, M. 
Kalauckui, E. Kasparienei ir 
M. Truikienei, viso konferen
cijoj dalyvavo 14 narių su 
sprendžiamais balsais.

Konferencijos pirmininku* li
kos išrinkta M. Truikienė, sek- 
ret. P. Šlekaitis.

Rezoliucijų • komisijon iš
rinkti : K. Genys, F. M. In- 
driulis ir E. Kasparienė.

Skaitytas protokolas perei
tos konferencijos ir likosi pri
imtas.

Apskričio valdybos rapor
tai :

Org. R. Jenušaitis išdavė ra
portą žodžiu iš praeities veiki
mo-, o sekr. M. Kalauskas ra
portavo iš apskričio posėdžių 
ir perskaitė keturių posėdžių 
tarimus. Paaiškėjo, kad aps
kričio valdyba gerai veikė, tik 
truputis keblumų buvo kas 
link fin. raštininko, kuris neda
lyvaudavo posėdžiuose ir ne- 
pridavė fin. knygų. Apskričio 
ižde randasi $43.62, su kuo ir, 
iždininkė M. Truikienė sutiko. I 
Raportas likosi priimtas, o fi
nansų sekr. klausimas paliktas 
apkalbėti bėgančiuose reika
luose. *

Skaityti laiškai su pasveiki-1 
nimais ir kuopų raportai:

12 kp. Pittston ir Wyoming, i 
Pa., raportavo už pusmetį, jog 
laikyta trys susirinkimai, na
rių užsimokėjusių į centrą yra 
22 (raporte nepažymėta, kiek 
viso narių, — P. Š.) Paauko
ta $1 Apšvietos Fondui. Lietu
vos nukentėjusioms žmonėms 
nuo vokiškojo fašizmo pasiųs
ta didelis baksas gerų drabu
žių ir tuoj bus prirengtas kitas 
siuntinys. Turėjo parengimą, 
kuris davė $34 pelno. Dabar 
ižde randasi $29.

38 kp., W. Scranton, Pa. 
Virš minėta kuopa dar jaunu
tė, turi 11-ką narių, turėjo su
rengus vieną pikniką, kuris 
davė $36.65 pelno, bet pini
gus paskirstė sekančiai: LDS 
$20, L. Drg. 39 kp. $6.65, į 
apskritį pasimokėjo 55c. Dar 
ižde turi $9.45.

• 39 kp., Scranton. Narių turi 
50 — vyrų 29, moterų 21. Iž
de pinigą turim $50.93 ir $50 
vertės Šerais: Laisvės už $20, 
Vilnies $10 ir Daily Workerio 
už $20.

Turėjo surengę vakarienę, 
buvo pasekminga. Prisidėję 
prie M. S. su sprendžiamu bal
su, tai yra, $5. Susirinkimus 
(apart vasaros sezono) laiko 
reguliariai. Vienas veiklus na
rys J. Klikūnas mirė, bet sekr. 
paaiškino, kad jau gavo vie
ną naują. Paaukavo vilnų fon
dui $8.50 ir Lietuvos nukentė
jusioms žmonėms $10.

* 20 kp. Binghamton, N. Y. 
delegatų ne prisiuntė, bet pri
siuntė raportą St. Jasilionis ir 
duokles į apskritį $3.45. Na
rių turi užsimokėjusių 73, ta
me skaičiuje 45 nariai yra pa- 
simokėję po $1.55, 24 nariai 
Po 15 centų ir 4 nariai po $1, 
kurie moka tik už žurnalą 
Šviesą. Susirinkimus laiko kas 
mėnesį, bet nebūna skaitlingi, 
atsilanko po 10-15 narių. Ižde 
turi $7. Užsilikusias neišpar- 
duotas brošiūraites, kurių daug 
randasi, nutarė atiduoti tiems, 
kurie užsirašys Laisvę; už me-

organizacijos, 
komitetui 

parengimais 
$700 ir pa- 
čeverykų ir 
1,700 svarų, 

Chest ir Na-

tinę prenum., duos 50c vertės 
knygelių, už pusmetinę 25c 
vertės.

Pirmiau kuopa turėjo komi
siją rinkimui drabužių ir siun
timui Tarybų Sąjungon, bet vė
liau prisidėjo su atstovybe į 
vietinį Lietuvai Pagelbos Tei
kimo skyrių, kuriame veikia 6- 
šios skirtingos
Pasidarbavus tam 
jau tapo sukelta 
ir aukomis apie 
siųsta drabužių, 
kitų daiktų apie 
Dėl Community
tional War Fund, kuopos var
du, įteikė $11.25. Vilnies ka
lendorių šių metų išparduota 
30 kopijų ir tiek pat užsisakė 
sekantiems metams. Vasario 
mėnesyj laikė susirinkimą su 
paskaita ir vakariene, padarė 
$12 pelno, kuriuos paskyrė 
dienraščiui Laisvei.

Priguli prie Lietuvių Meno 
Sąjungos ir prenumeruoja Ka
nados lietuvių laikraštį Liau
dies Balsą.

43 k p. Wilkes Barre, Pa. ra
portavo E. Kasparienė, kad 
k p. turėjo išrinkus du delega
tu, kurie turėjo dalyvauti kon
ferencijoje, bet jų nesirado, tai 
draugė E. K. išdavė žodžiu ra
portą. Narių kp. randasi 30, 
taip pat ir ižde turi $30. Su
sirinkimus laiko kas antras mė- 
nesis ir tai mažai narių atsi
lanko. Renka drapanas dėl 
Lietuvos žmonių ir k p. apmo
ka persiuntimo išlaidas.

97 kp., Plymouth, Pa. ra
portavo, kad turi 7 narius. Iž
de randasi $5.32. Susirinkimai 
nelaikomi reguliariai, 
vo $
partizanų. Sekretore 
vickienė.

219 kp. Forest City, Pa. De- 
leg. neprisiuntė, tik raportą, 
kad kuopoj randasi 20 narių, 
pilnai užsimokėjusių, bet kuo
pa neveikli, mitingus laiko re-! 
tai, ižde turi vos $1.45 ir tai 
dar nemokėta į apskritį; i su
rengtas drg. A. Bimbai pra
kalbas publikos buvo mažai. 
Sekr. J. Kundrotas.

Po kp. 
laiškas nuo 
velto sekr. 
sett, kaipo 
kymas ant
buvo pasiųsta per pereitą XII 

per

Paauka- 
pundeliams dėl Lietuvos 

M. Na-

raportų skaitytas 
prezidento Roose- 
William D. Has- 
simpatiškas atsa- 
rezoliucijos, kuri

ir nu
li žsi- 

veiki- 
ir pa-priimtas 

org. reikalams, 
nauja fin. raštinin- 
Fabijonukė, vietoj 
drg. B. Radzevi-

sumokėjo duokles į

apskričio konferenciją 
sekr. M. Kalauską.

Paskutinis pasveikinimo laiš
kas, tai buvo nuo centro sekr. 
drg. D. M. šolomsko; tai buvo 
simpatiškas sveikinimas 
rodymas organizacijos 
brėžto tikslo tolesniam 
mui. Laiškas 
aukota $5

Išrinkta 
ninkė F. 
pirmesnių 
čiaus.

Kuopos
apskritį sekančios: 20 kp. už 
69 narius $3.45. 38 kp. už 11 
narių 55c. 39 kp. už 50 narių 
$2.50. 97 k p. už 35 narius 35c. 
Viso duoklių susidėjo $6.85.

Priimtas įnešimas 39 kp., 
kad apskritys pasiųstų agitato
rių pas silpnai gyvuojančias 
kuopas ir, kad toji ypata už- 
megstų glaudesnius ryšius su 
veiklesniais draugais ir šauktų 
platesnius susirinkimus. Tokios 
ypatos (agitatoriaus) kelionės 
lėšos, — susirašinėjimai turi 
būti apmokėti iš apskričio iž
do. Nutarta rengti prakalbų 
maršrutą, už kalbėtoją pagei
daujama kviest A. Bimbą ar
ba R. Mizarą. Kas link laiko 
ir kuriose vietose bus rengia
mos prakalbos — palikta ap
skričio valdybai.

Sekančios konferencijos vie
ta ir laikas, taip pat palikta 
apskričio valdybai.

Apmokėjimas bilų: E. Kas
parienei $2.65, O. Krutulienei 
$2, M. Truikienei $1. R. Ye- 
nušaičiuj $3, M. Kalauckui 
$2.84. Visos bilos risasi su ke
lionės išlaidoms, kurių išsimo
kėjo viso $11.49.'Apart to, iš
simokėjo: Parama org. reika
lams $5, Lietuvos raudonar
miečiams dėl cigaretų $5. Viso

Trečiadienis, Cruod. 13, 1044*

Lieutenant Henry Huber, bombardier in the U. S. Air Force, inscribes a 
bomb to be dropped on Germany with the name Mill Creek School, Shively 
Ky., of which he is a graduate. The bombs arc dropped by Lieutenant 
Huber’s crew in appreciation of the $75,000 in War Bonds which is the 

school’s goal this year.

ŠYPSENOS
ASMENYBĖ VIZITINĖJE 

KORTELĖJE
Kiekvienas žmogus nori 

būti kuo nors žymus, kuo 
nors pasireikšti, kuo nors 
prasinešti. Ta visai supran
tama žmogaus silpnybė pa
sireiškia ir vizitinėse korte
lėse.

Paryžiuje pasakojamas 
anekdotas apie žmogų, ku
ris, nusižiūrėjęs į kitus vi
zitinėse kortelėse po pavar
dės dedančius savo profesi
ją, titulus, laipsnius, pats 
jokių ypatingų laipsnių nė 
titulų neturėdamas, suma
nė ir vizitinėje kortelėje 
atsispausdino vis dėlto ne 
nuogą savo pavardę, — jo 
kortelėje išdidžiai buvo pa
skelbta: “M. Durand, dega
mųjų dujų ir elektros abo
nentas”. Jo kaimynas Du
pont, pamatęs Durando kor
telę su tokiu prašmatniu ti
tulu, parodė dar didesnį su
manumą: jo kortelėje buvo 
atspausdinta: “M. Dupont, 
vaikščiotojas pėsčia.”

Tatai, sako, esąs anekdo
tas. Bet ir tikrovėje yra ne
mažai panašių reiškinių. 
Štai, 
rašė 
nių 
rius.
tokių kortelių vertingesnius 
tekstus. Štai kai kurios: 
“Paul Dusse, konservatori
jos laureatas, jei ne piktas, 
šališkas jury. Smuikininkas 
virtuozas.”

“Justin Mignar, grasiojo 
pono Mignaro sūnaitis.”

“Ponia ir ponas Louvsier, 
iš Calvadoso. Mediniai ir 
metaliniai karstai, farforo 
ir blizgučių vainikai, tvore
lės, urnos ir kiti reikalin
giausi ištaigos dalykai.”

“Teofrastas Gillis, dau
gelio draugijų narys, medi
cinos ir filosofijos dakta
ras, archeologijos specialis
tas, keliautojas, pono Re- 
nano artimas pažįstamas.”

“Samuelis Bertas, respub
likonas, laisvės draugas.”

“Mademoiselle P o 1 e t te 
Portois, 1910 metais paau
kojusi 100,000 frankų nu- 
kentėjusiems dėl potvynio.”

plunksną.”
Vyras: “Aš tuojau pri

būsiu. Bet ką tu dabar da
rai?”

Pati: “Aš dabar naudoju

Karo Fronte Užmuštas Freddy 
Griciunas

Gruodžio 9 d. valdžios ka
ro departmentas pranešė jo 
žmonai Kastancijai ir tėvams 
—Povilui ir Nelei Griciunams, 
kad jųjų sūnus Freddy, 30 me
tų amžiaus,' tapo užmuštas 24 
d. lapkričio, karo fronte prieš 
Vokietiją.

Didelis smūgis palietė jo 
žmoną Kastanciją Griciunienę 
(Tureikiutę). Ši liūdna ir ne
tikėta Fred do mirtis tarp phi- 
ladelphiecių lietuvių ir jo idė
jos draugų iššaukė gilų liūdesį 
ir apgailestavimą jo tėvelių 
Griciunų, jojo žmonos Kastan- 
cijos ir josios tėvelių Tureikių 
—Liongino ir Helenos.

Kas nežino apie Freddį? Jis 
buvo budavotojas Lyros Choro 
tuo laiku, kurį sudarė čia gi
męs jaunimas; jis buvo gabus 

j komiškas mėgėjas aktorius lie
tuviškuose perstatymuose; jis 
turėjo gražų lietuvišką akcen
tą ir gerokai vartojo lietuvių 
kalbą. Jis žuvo didvyriškai 
kovoje prieš didžiausį neprie
telių nacizmą-fašizmą. Gaila 
mums gabaus jauno draugo,

kuris paaukojo savo gyvastį 
tik todėl, kad pereito karo val
donai nesugebėjo su Tautų Ly
ga apsaugoti taiką. . .

A. J. Smitas.

Klaidos Pataisymas
Dienraštyje Laisvėje, 287 

numeryje tilpo korespondenci
ja, kur yra pasakyta, kad Kar- 
pavičienė numezgė 2 svederius 
be rankovių, o turėjo būti su 
rankovėmis. Per prakalbas, 
spalių 22 d., K. Vikonis auka
vo Lietuvos' žmonių pagalbai 
$5, gi jo vardas nebuvo pa
skelbtas. Klaidas pataisome ir 
atsiprašome.

Šmitienė.

Amerikos lakūnai bom
bardavo Coblenz ir Bingen 
miestus, geležinkelių cent
rus vakarinėje Vokietijoje.

panašių
Paryžiaus laikraščiai 

apie nepaprastų viziti- 
kortelių kolekcijonie- 
Paduoda ir surinktų

Maža dukrelė užgirdo gy
dytoją sakant, kad jos moti
na pilnai nepasveiks iki šil
to sezono. Prieš gulsiant ji 
poteriavo.

“Dieve, palaimink papę, 
ir padaryk šiltą mano moti
nai.”

Pati (telefonuoja): “Mie
las, parvažiuok tuojau — 
kūdikis prarijo fontaninę

kartu išsimokėjo $21.49. Liko
si apskričio ižde $28.98.

Konferencija uždaryta $5:30 
vai. vakare. Delegatai ir sve
čiai buvo užkviesti į vakarie
nę per, serantoniečius.

Konf. sekr.P.' šlekaitis:

Du Svarbūs Įvykiai
1945

28 d. Sausio (Jan. 28th) 
Įvyks dienraščio Laisvės 
bendrovės suvažiavimas. Po 
suvažiavimo bus Bankietas.

Kovo 16, 17 ir 18 dd. 
(March 16, 17 & 18) įvyks 
dienraščio Laisvės Bazaras.

Abu šie parengimai ir su
važiavimas bus Grand Pa
radise Salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

THE ENEMY ĮS_STILL THERE!
* Extra

Bonds!

DUOKIM SAVO DIENRAŠČIUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Dienraščio Laisves vajus yra pratęstas iki 1 d. sausio, 
1945. Dar yra laiko kiekvienam geram laisviečiui gauti 
nors po vieną naują skaitytoją savo dienraščiui. Gavi
mas Laisvei naujo skaitytojo yra labai svarbus apšvie
tos platinimo reikalas. Kiekvieno apšvietą branginan
čio žmogaus yra būtinas reikalas kalbinti žmones skai
tyti dienrašti Laisvę. Kur tik gyvena lietuvių ten gali
ma gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų. Tik ne
reikia patingėti, bet reikia pasistengti pakalbinti žmo
nes, kur susitinkant.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Lietuvių Darbininku Susivienijimas
©r Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.
O Mėnesinė mokestis pigiausia.
G Priima naujus narius nuo 2 metų iki
60 metų amžiaus.WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą {rašyk. IŠpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupiešiam planus
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

" (Mes esame darę regeji--T Ąmo Pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, tarp- \ J gi jų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

Telephone STagg 2-8842

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

I »««> nilill Mi—MM

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINS)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

F. W. Slialins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tei. Virginia 7-4499.

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnčs 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.

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

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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 Vemon SL
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

J.
J.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

atstovą j USES
Newark, N.

Jersey City, N.

REIKIA DARBININKŲ MEDŽIO APDIRBI
MO MAŠINAI. NUOLATINIS DARBAS. 
D. F. H, NOVELTY FURNITURE CO., 

501-525 PORTER AVE., BROOKLYN.

i ■ ’ ’ . ■ 1 . t

k

RAŠTININKAI
SUSIPAŽINĘ SU CHĘMIJA. NUOLAT, 

PAKILIMAI,
J. WINN, 12 W. 23RD STREET, N. Y. C. 

________________________________________ (295)

kas 
visų įsi-

APVALYTOJAI
Abelnam darbui : 5 dienų savaitė.

GERA ALGA! NUOLAT!
COMMUTERS CLEANING

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

900 Broad St.
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St.
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo
Pareiškimo.

REIKIA ŠVIRKŠTĖJO PRIE RAKANDŲ, 
VALGIŲ KAMBARIAM. 
NUOLATINIS DARBAS.

D. F. H. NOVELTY FURNITURE CO., 
501-525 PORTER AVE., BROOKLYN.

Moderninis orlaivių išdirbimo fabrikas, 
60 metų pastovumo.

AIŠKI POKARINE ATEITIS
< Centras randasi Brooklyne.
5’/2 DIENŲ SAVAITE 

$26 MINIMUM.

SKAMBINKITE 
CIRCLE 7-0913

Klauskite Mr. Green.

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikierlal—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KABO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai i Employment Ofisą

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)
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REIKALINGI TUOJAU
KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

ŠVIRŠKĖJAI
Kvarbuoticm Užbaigimam ir Emalijoms 

ir Sausu Oru

$1 Į VALANDA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

100% KARINIS DARBAS
Pokarinės Progos.

Reikalingas Atliekamuiųo Paliudijimas,

KRAFT PROCESSING 
CORP.

855 — 2ND AVE., N. Y. C.
(296)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

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

PHILADELPHIA, PA.
_________ i________________________________ (289)

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.

BOBBI
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VYRĄI—SU MECHANIŠKAIS PALINKI
MAIS, operuoti koja sukamas press mašinas. 

Patyrimas nereikalingas.
CROWN WRIST BAND CO., 
116 NASSAU ST., N. Y. C.
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NUO VANDENS APSAUGAI. CEMENTAVI-
MUI SIENŲ IŠ LAUKO. AUKŠTA ALGA.

RE1NBACH & SONS, 689 — 10TH AVĖ., 
N. Y. CITY.

ŠV1RŠKEJAI IR PAGELBININKAI
ORU DŽIOVINIMAS KEPINIMAS PALIA- 

VŲ. TAIPGI ŠVEITĖJAI. PATYRĘ PRIE 
BUFAVIMO VISOKIU METALŲ

BEERS PLATING WORKS, 
505 COURT ST., BROOKLYN.
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REIKIA OPERATORIŲ PRIE MOTERIŠKŲ 
COATŲ. GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS.
GIACALONE BROS., 43 SCHOLES ST-

BROOKLYN. |

Trečiadienis, GruoZt 13, 1044

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berwick, Pa. — Mirtis 

perskyrė 93 metų dvynu
kus. Mirė Wilbur C. Pen
nington. Jo brolis William 
dar sveikas. Sakoma, jog 
tai buvo Amerikos seniausi 
dvynukai.

New York. — Biblija pa
sirodė dar keturiose naujo
se kalbose. American 
Society sako, kad 
Biblija yra išleista 
skirtingose kalbose!

Bible 
dabar 
1,062

Iš Vokietijos mūsų ko
manda praneša, kad Trečio
sios Armijos 1,300 didvyrių 
gauna 30 dienų vakacijas. 
Tai pirmoji grupė taip ap
dovanotų mūsų kovūnų.

Sarreguemines, Franci- 
ja. — Net 1,000 talkininkų 
karių išbuvo vokiečių ne
laisvėje penkius metus. Jie 
buvo paimti rytų Europoje. 
Dabar Amerikos 35-toji In- 
fanterijos Divizija paėmė 
karo belaisvių kempę ir juos 
išlaisvino.

Colombo, Ceylon. —Ame
rikiečių laivas buvo torpe
duotas. 23 jūrininkai atsi
dūrė mažose valtelėse. Juos 
užpuolė milžiniškos ryklės 
ir grūmojo jų gyvybei. Jų 
laimė, kad atlėkė lėktuvas 
ir taip žemai lekiojo ant 
vandens, jog nubaidė ryk
les ir išgelbėjo jūrininkus.

Alsace. — Mūsų Infante- 
rijos 36-toji Divizija išbuvo 
fronto linijoje be pertrau
kos 119 dienų. Manoma, jog 
jinai sukirto visus rekor
dus.

Gen. Eisenhower perserg- 
sti vokiečius, jog nebus to
leruojamos ginkluotos vo
kiečių chuliganų grupės. 
Jos bus triuškinamos be jo
kio pasigailėjimo tose vie
tose, kurias talkininkų jė
gos užkariauja.

Wellington, N. Z. —Pre
zidento Roosevelto 
kas pasiuntinys 
Nelson pribuvo į 
Zelandiją. Nelson 
Washingtoną.

asmenis- 
Donald

Naująją 
grįžta į

Athens. — Anglijos lai
vai atgabeno indusus triuš
kinti Graikus patri jotus. 
Jais geriau pasitiki, negu 
anglais.

Londonas. — Dąrbo Par
tijos konvencija nutarė, kad 
partija pasiliks koalicinėje 
valdžioje iki busimų rinki
mų, arba iki sumušimo Vo
kietijos. Nors kairysis spar
nas kritikuoja Churchillo 
politiką, bet jis konvencijoj 
teturi mažumą. Profesorius 
Laski jį išvadino “drąsia ir 
romantiška 18-tojo šimtme
čio imperializmo liekana.”

BLONDIE

Penktas puslapis

Tyrinės Išžaginimą Juodveides 
Moteriškės Alabamoje

Montgomery, Ala. —Čia 
pribuvo Daily Worker at
stovas Eugene Gordon. Jis 
jau turėjo pasikalbėjimą su 
valstijos guberhatoriumi 
Sparks ir prokuroru Mc
Queen. Abudu pareiškė, 
kad jie jau pradėjo tyrinėti 
baltveidžių užpuolimą ant 
juodveides Recy Taylor ir 
jos išžaginimą.

Recy Taylor yra žmona 
juodveidžio kareivio. Ji gy
vena prie Abbeville, Ala. 
Rugsėjo 3 dieną einant iš

bažnyčios, ją užpuolė keli 
balti jaunuoliai ir po prie
varta išgėdino. Moteriškė 
buvo chuliganų smarkiai 
sužeista. Užpuolikai žinomi, 
bet valdžia iki šiol nieko 
nedarė juos sulaikyti ir ap
kaltinti.

Kartu su Becy Taylor ėjo 
Fannie Daniels, 61 metų 
amžiaus ir jos sūnus 19 
metų amžiaus. Jie matė tą 
begėdišką baltveidžių pikta
darių užpuolimą ir dabar 
prieš juos liudija.

IŠSIUNTIMŲ RŪME 
PAGELBININKAS 
75c Į 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)

PAPRASTI DARBININKAI 
80c J VALANDĄ.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
ABELNAI SAVAITINIAI VIRŠ

LAIKIAI 8 VALANDOS, 
$1.20 I VALANDĄ. I

Būtina Pramonė.
136 41ST STREET, 

BROOKLYN.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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)

LEIDĖJOS 
LANKSTYTOJOS 

IR IŠPURINĖTOJOS

STETTINIUS RAGINA DAR 
UŽ 5 BIL BONŲ IŠPIRKTI

Sumušti Vokiečių Bandymai 
Ties Mintauja-Jelgava

Prosijimo Departmente 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

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

(292)Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Stet- 
tinius šaukė išpirkti šešto
sios Karo paskolos bonų už 
5 bilionus dolerių daugiau, 
negu iš anksto skirta $14,- 
000,000,000 kvota. Tas bonų 
perviršius reikalingas, jei
gu norime greičiau pergalę 
laimėti, sakė Stettinius.

Iki sekmadienio buvo iš
pirkta bonų už $14,464,000,- 
000.

Maskva. — Vokiečių pė
stininkai su artilerija ir 
minosvaidžiais bandė užimt 
vieną stiprią sovietinę po
ziciją vakaruose nuo Jelga
vos - Mintaujos, pietiniai- 
vakariniame Latvijos kam
pe. Raudonoji Armija at
mušė 6 nacių atakas ir at
metė juos atgal. Kai kurie 
vokiečiai buvo suimti.

Burmoj anglai užėmė 
žinkelių mazgą Nabą.

gcle-

Berne, Šveicarija. — Čia 
eina kalbos, kad vokiečiai 
pradėjo kraustytis iš Aus
trijos. Pirmiausia bando ją 
apiplėšti, išgabendami Vo
kietijon pramonės įrengi
mus.

MERGINOS--MOTERYS!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORES 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJOS 
LATHE OPERATORĖS 

NUOLATINĖS KALĖJOS

VYRAI-VETERANAI!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORIAI 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJAI 
MAŠINISTAI 

PAGELB1NIAI VYRAI 
LATHE OPERATORIAI 

KALIKAI

CORDE OPERATORES. PRIVALO TURĖTI 
NUOSAVĄ MAŠINĄ. NUOLATINIS DAR

BAS. puikiausiX-Klga.
STEVELMAN & MARLOW

106 W. 32ND ST., N. Y. C.

CIGARETŲ PAKUOTOJOS (2) 
DARBAS NUO KAVALKŲ AR NUO 

SAVAIČIŲ.
POULIDES BROS.,

149 WATER ST., MANHATTAN.

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

318 WEST 46TH ST.
__________________________________________ (297^ 

MERGINOS. LENGVAS FABRIKO DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. NUOLATI

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

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

v.

LAISVES VAJUS
Aukštos klasės mokiniai priimami.

Nėra rekonversijos problemų.
Tas pats gamybos procesas tęsiasi.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

C.

P.
P.

S.
V.

j.
j.
J.

961
927
861
807
806

750 
727 
532 
460 
432 
419 
390 
352 
350

349
348
325

J. Žilinskas, Lewiston ................
A. Levanienė, Los Angeles .... 
J. Lingevičius, Saginaw ...........
A. Dambrauskas, Haverhill .....
M. Smitrevičienė, Detroit .......
A. Valinčius, Pittston ................
W. Yokim, New Britain .... ......

Prūseika, Chicago ................
S. Kasparas, Wilkes-Barre 
Gudzin, Schenectady ...........
Kalvelis, Bridgewater .........
A. Bekampis, Merchantville 

Paulauskas, Pittsburgh ......
J. Navickas, Haverhill ........

Frank Wilkas, Wilmerding ...... 
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill.....
V. Smalstis, Royal Oak ...........
Mary Siekis, Gardner .............
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 100
C. K. Bready, Brooklyn ........... 98
A. Buivid, Dorchester ............. 92
E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26
J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

C.
A.
J.

M.
A.

308
299
247
260
224
186
182
173
168
153
130
130
130
118
117
104
104
104

J. Stankus, Easton ............ 1172
V. Vilkauskas, Lawrence-

S. Penkauskas, P. Tamašauskas,
Nashua ............................... 1112
Baranauskas, J. Mockaitis, 

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 ......................
Šlekaitis, Scranton ..............
Matačiūnas, Paterson ...........
Puidokas, Rumford ..............
Padgalskas, Mexico ............
Ramanauskas, Minersville ..

ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh
Simutis, Nashua ...!..............
Blažonis, J. M. Karsonas,
Lowell ...................................

Grybas-Preibis, Norwood ....
J. Rudmanas, New Haven .......

Laimėtojų skyriuje 6 vajininkai pakilo punktais, bet 
pasilieka tose pačiose vietose.

A. Stripeika ir G. Kudirka pakilo atnaujinimu.
A. Balčiūnas — jo bendradarbis Geo. Kuraitis prida

vė naują prenumeratą.
K. Čiurliui ir J. Staneliui šį sykį bendradarbiavo K. 

Žukauskienė prisiuntė atnaujinimų.
J. Bakšys pakilo punktais atnaujinimais.
ALDLD 2 kp., So. Bostone — atnaujinimų prisiuntė 

A. Venslevičius.
S. Kuzmickas — jam padėjo šį sykį našlė M. Rama

nauskienė iš Minersvillės, prisiųsdama naują prenume
ratą.

Naujų prenumeratų ir atnaujinimų prisiuntė: V. J. 
Stankus, Easton, Pa. (1); P. Šlekaitis, Scranton, Pa. (1); 
V. Padgalskas, Mexico, Me. (1) ir S. Puidokas, Rumford, 
Me. (2).

Vientik atnaujinimų prisiu ntė: Frank Wilkas, Wilmer
ding, Pa., ir M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa,

Pereitą sekmadienį dalyvavo keletas vajininkų Liaudies 
Teatro parengime; jie pridavė naujų ir atnaujinimų, tad 
tilps sekamoj laidoj.

Laisves Administracija

Buy War Bonds
By Chic Young—King Features Syndicate, Inc.

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
260 Sherman Avenue 
Newark, New Jersey

BI. 3-3811.

Vokiečių Tankų ir Lėktuvų 
Naikinimas Vengrijoje

Maskva.—Vengrijos fron
te Sovietų kariai gruod. 9 
d. sunaikino bei sunkiai su
žalojo 46 vokiečių tankus ir 
nušovė 24 jų lėktuvus; o 
gruod. 10 d. buvo sunaikin
ta 42 priešų tankai.

VYRAI IR MOTERYS 
18 IKI 60

Lengvas, žingeidus Darbas

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
Ketvirtadienį, 14 d. gruodžio, 

7:30 v. v. įvyks Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugijos priešmetinis su
sirinkimas. Nariai kviečiami daly
vauti, kurie nepraneš priežasties 
nedalyvavimo, turės pasimokėti pa
baudą. Bus Renkama valdyba 1945 
m. Todėl kiekvienas dalyvaukite po 
antrašu 155 Hungerford St. — J. 
Kazlauskas, rast. (292-293)

ELIZABETH, N. J.
Prašome įsitėmyti — gruodžio 31 

d., Įvyks Naujų Metų lauktuves, 
ruošią^ L. D. P. Kliubas, savo salė
je, 408 Court St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkes 
dalyvauti, linksmai praleisti vaka
rą prie muzikos, gėrimų ir užkan
džių. Pasitikite Naujus Metus Kliu- 
be! — Komisija. (292-293)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas ne

įvyks gruodžio 17 d., nes tą dieną 
yra eastsidės kuopų bendras paren
gimas, todėl sekantis susirinkimas 
bus gruodžio 21 d., 3014 Yemans, 
11 vai. ryto. — Sekr.

SHENANDOAH 
APYLINKĖJ

Svarbus pranešimas — 
rinkimo drabužių, prašau
tėmyt: kambariai bus laikomi iki 
gruodžio 15 d. Tad jau katrie dar 
turit drabužių ir galit paaukot, pra
šome atnešt po šiuo antrašu: 107 Ę. 
Center St., Shenandoah.

Mahanoy' City — pas dd. Aponi- 
kus, 9 E. Pine St., o draugas S. 
Kuržinskas atveš į Shenandorį.

Girardville — pas A. Dambauską, 
224 E. Mahanoy Avė.

Frackville — pas A. Zalenką.
Shaft —■ pas G. Lauliukonį. ‘ 
Lost Creek — pas J. Palauską.

S. Kuzmickas, sekr. 
(292-293)

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

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

(291-29?)

VYRAI
DIRBTI SPALVŲ DIRBTUVĖJE 

Nuolatinis Dalbas. Gera Alga. 
Nemokamai Grupiu Apdrauda

EUREKA PRINTING CO.
250 PAULISON AVE. 

CLIFTON, N. J. 
PASSAIC 2-0711

FILE RAŠTININKĖS
PRADINĖS

DIENŲ SAVAITE -37 VAL. 
Nuolat. 

Puiki Proga Pakilti j

RAŠTININKĖS IR TYPISTSS 
POZICIJAS

Fire Insurance Company downtown 
PASITARIMUI 

TELEFONUOKITE
CO. 7-2920

(294)

REIKIA SS
BROOKLYN YARD

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

Bedford Sekcijoje
Linksmos darbo sąlygos. Pradžiai $20 už 40 

Valandų Savaitę, nriskaitant viršlaikius. 
Periodiniai algos pakėlimai.

TELEFONAS MAIN 2-3468
__________________________________________(296)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Iš Juoko Verksmas
Vaikas išbėgo iš kamba

rio, kuriame tėvas karpetą 
kalė prie grindų. Jis verkė.

“Kas yra, kodėl tu ver
ki?” klausė motina.

“Papė per pirštą uždavė 
su plaktuku,” verkdamas 
pasakė vaikas.

“Kam gi vęrkti taip,” mo
tina nuramindama tarė, 
“Kodėl tu nesijuoki?”

“Aš juokiausi,” atsakė 
vaikas.

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)

%
r VY:

''

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Nafuralis 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-

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.

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)

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 DARBININKES—TILTON 
SHIRT PRESS OPERATORES, RAŠTINES 

DARBININKES. GERA ALGA. 
COMMUNITY LAUNDRY, 33-60 55TH ST.. 
WOODSIDE, L. I, PUSĖ BLOKO NORTH
ERN BLVD. STOTIES, 8TH AVE. SUBVE.

(298)

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 
TELEFONUOKITE.

PERTH AMBOY 4-0448
DIAMOND ROOFING

& METAL WORKS
365 NEW BRUNSWICK AVE

PERTH AMBOY, N. J$
(298).
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Newyorkietis Leitenan
tas Suėmęs 12 Vokiečių

John L. Lewis unijos iššauk
tame New York o miesto mo
kykit; prižiūrėtojų streike dar 
vis pasilikę 83 iš virš 3,500 tos 
rūšies darbininkų.

Mieste tūlos jstaigos vėl ve
da rinkliavą aukų nupirkimui 
ligoninėse esantiem kariškiam 
Kalėdų eglaičių ir gėlių.

Tarp Lietuvių
Sekmadienį, gruodžio 10 d., 

Labor Lyceum salėje, susiti
kau su nauju Amerikos gyven
toju. Jisai — Motiejus Zab- 
lackas. Atvyko iš Havana, Cu
ba, spalių 9 d. ir apsigyveno 
Brooklyne. Havanoj išgyveno 
16 metų. Iš amato—kriaučiau- 
davo ir šiaučiaudavo.

Nors dar neilgai Amerikoje, 
bet jam labai patinka čia gy
venti, nes, sakosi, Havanoj rei
kėjo gyventi prie sunkesnių są
lygų. Amerikoje turi giminių 
Ohio ir Connecticut valstijose. 
Kol kas, apsistojęs pas Juozą 
ir Izabelę Misiūnus.

Linkime jam sėkmingo gyve
nimo Amerikoje. L. K.

Ar Norite Išgirsti Žinią 
Apie Lietuvą?

Ketvirtadienį, gruodžio 14 
d., 7:30 vai. vakare, Laisvės 
Svetainėje, 419 Lorimer St., 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos susi
rinkimas. Kuopa turi apie 150 
narių. Tai bus priešmetinis su
sirinkimas, kur bus išrinkta 
valdyba, išduota svarbūs ra
portai, nariai gaus šių metų 
labai svarbią knygą “Lietuva 
Ugnyje,” ketvirto bertainio 
žurnalą “šviesą” ir išgirs fak
tus apie Lietuvą ir vėliausius 
pasaulinius įvykius.

Bizniškas susirinkimas bus 
baigtas greitai, nes kalbės 
Centro sekretorius D. M. šo- 
lomskas. Iš Lietuvos yra gau
ta daug paveikslų, laikraščių ir 
žinių apie atskirus Lietuvos 
miestus, sodžius, kaimus ir net 
žmones, čia bus pateikta fak
tai apie baisų hitlerininkų te
rorą Lietuvoje.

Kalbėtojas sakė, kad jis pa
darys ir peržvalgą vėliausių 
karo frontų ir politikos. Kvie
čiami ir ne nariai, gali ateiti 
bile įdomaujanti tomis žinio
mis.

Prašome Visus.

Ar Jau Pirkote Tą 
Ekstra Boną?

va-šeštosios Karo Paskolos 
jus baigsis šį šeštadienį, bet iki 
gruodžio 31-mos išpirktieji vis 
dar bus priskaitomi šio vajaus 
kreditui.

New Yorko miestas kol kas 
tebestovi prie kryžkelės. Ben
droje sumoje mes perviršijom 
savo kvotą. E bonais dar nei 
pusės kvotos neturime.

E Bonai yra skirti išpirkti 
tik atskiriems asmenims, kiti 
bonai — įvairioms finansinėms 
ir industrialistų firmoms. Vy
riausybė nori, kad visų žmo
nių rankose būtų valstybės fi
nansiniai reikalai, o ne vien 
mažo skaičiaus finansierių ran
kose. Nuo mūši; priklauso pa
remti tą vyriausybės pageida
vimą ir padėti greičiau užbaig
ti karą nusipirkimu ekstra bo
nų.

IŠ LDS 1-mos KUOPOS PRIEŠMET1N10 
SUSIRINKIMO IR VEIKLOS

Susirinkimas įvyko gruodžio 
7 d., Laisvės svetainėj. Nariai 
buvo kviečiami atvirutėmis, at
silankė nemažas būrys. Valdy
bos raportai priimti be disku
sijų.

Iš Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro raštinės laiš
kas prašo sekretoriaus ir pir
mininko peržiūrėti narių stovį 
ir palyginti su prisiųstais iš 
centro rekordais.

Ameri- 
su So-

ir kon-
Daug

S. Petkienė raportavo iš kon
ferencijos, įvykusios 18 d. lap
kričio, New Yorko mieste. 
Konferenciją sušaukė Naciona- 
lės Amerikos-Sovietų Draugin
gumo Tarybos Moterų Komite
tas. Tikslas: palaikyti 
kos draugiškus ryšius 
vietų Sąjunga.

Daug delegačių buvę 
ferencija buvus gyva,
moterų dalyvavę diskusijose. 
Diskusuota ir tai, kaip išauk
lėti sveikais gemančią naująją 
gentkartę, ir kitais klausimais, 
kuriais galima pagerinti gyve
nimą visuomenei.

LDS 3 apskričio konferenci
jos delegatų raportas. S. Pet
kienė raportavo, J. Gasiunas 
papildė. Nuo 18 LDS kuopų 
buvo prisiųsta 32 delegatai. 
Buvus gyva konferencija. 
Daug gerų tarimų padaryta. 
Ypatingai pavyzdingas nutari-

Keli Tūkstančiai Miesto 
Bučerių Grasina Už

daryti Šapas

su 18-ta, 
išvados,

Bendra Kvota
Finansinės įstaigos perpildė 

savo šėrą, bendra suma yra su
kelta virš kvotos. Visas mies
tas abelnai pereitą pirmadienį 
turėjo 104.6 nuošimčius. Atski
ri apskričiai turėjo: Bronx 
119.5 nuošimčius, Richmond 
117.5, Kings 111.8, Manhattan 
104.2. Queens užbaigė pasku
tinis, pasiekdamas 102.4 nuo
šimčių.

Kariškas majoras genero
las Loughrie pastebėjo, jog 
duosniausiais* pirkėjais karo 
bonų vis dar tebėra kariškiai, 
kurie kariauja. Jie širdingai 
trokšta greičiau karą baigti, 
jie perka daugiausia karo bo
nų. Jeigu jie gali pirkti bonus 
ir kariauti, mes tikriausia ga
lime nusipirkti nors bonų. Bo
nai yra ir gerjausis. taupymo

.būdas. '

mas, kad apskritys duos kuo
pų organizatoriams dovaną 
50c nuo nario, kuris prirašys 
narius per paskutinius du mė
nesius prieš užbaigą LDS 15- 
kos metų sukakties jubilėjaus.

Valdybos perrinkimas 1945 
metams. Mūsų valdyba pavyz
dingai darbuojasi, tad nariai 
žodžiais ir ovacijomis prašė 
pasilikti toliau. Didžiuma ir 
pasiliko, tik finansų sekr. J. 
Grubis sutiko liktis tik laiki
nai. Perbalsavime, valdyba iš
rinkta vienbalsiai: pirmininku 
A. Velička, vice-pirm. S. Pet
kienei (nauja), iždininku J. 
Dainius, užrašų sekr. M. Sta- 
kovasf finansų sekr. J. Grubis. 
Daktaru kvotėju palikta dak
tarė šliupaitė. Nutarta finan
sų sekretoriui pakelti algą 
penkiais doleriais į metus.

Kuopa turės savo parengi
mą tuojau po Naujų Metų. Iš
rinkta rengimo komisijon se
kami: G. Wareson, G. Kurai
tis, V. Bunkus, Kasmočienė ir 
Petkienė.

Kuopos stovis: ligonių 1, ei
na prie susispendavimo 3. J. 
Grubis perstatė 6 naujus 
rius.

J. Kuraitis raportavo, 
per kuopos darbuotojus 
rinkta Nacijonaliam 
Fondui $65.50.

Korespondentas.

na-

kad 
su- 

Karo

Pasiliks Būtinuose Ka
rui Darbuose Arba Eis 

Kariauti

Leitenantas Peter Skala, 24 
metų, kredituojama vienas su
ėmęs belaisvėn 12 vokiečių ka
rių. Suėmęs ne ginklu, bet įti
kinimu pasiduoti.

Prieš jo grupę buvę trys 
forteliai (pillboxes) Westwall 
linijoje. Jis nusprendęs eiti pas 
vokiečius pasikalbėti. Ėjęs be 
ginklo rankose. Priėjęs netoli 
pradėjęs aiškinti, kad jiem ne
verta kraują lieti. Tikrinęs, 
kad jiems nebus jokio pavo
jaus pasidavus. Jis stovėjęs at
stu. Negalėdami gerai girdėti 
jo kalbos, jie šaukė prieiti ar
čiau. Jis priėjęs ir baigęs savo 
aiškinimą. Pasekmė: visi iš- 
maršavo amerikiečių belaisvėn. 
.Tą patį jis pakartojęs su an
tra, trečia grupėmis. Ir taip 
tie trys “pillboxes” buvę nu
šluoti be šūvio.

j Skalai, be abejo, padėjo tas
Matysime joje puikią, faktas, kad jis gerai susikal

ba vokiškai ir žino padėtį. Jo 
tėvai, cechų ir vokiečiij kil

pines amerikiečiai, esą pabėgę 
nuo nacių. Jie šion šalin pri
buvę iš Viennos 1939 metais, 
tėvui pavykus pabėgti iš na
cių koncentracijos kempės. Jo 
motina yra aktorė, vaidinusi 
“Letters to Lucerne” ir “To
morrow the World.”

Petrui, beje, šie vokiečiai 
buvę ne pirmieji. Pirmiau jis 
buvęs suėmęs sužeistą nacių 
generolą Kittel.

MUZIKA
Pereito šeštadienio vakarą, 

9 d. gruodžio, Steinway Hall, 
įvyko piano rečitalis. Figūravo 
jaunuolė Aldona Strumskytė.

Pirmą sykį teko išklausyti 
p-lės Strumskytės rečitalį ir 
turiu pasakyti, kad buvau pil
nai patenkinta. Ji puikiai atli
ko savo dalį prie piano, su
skambindama pasauliniai žino
mų kompozitorių kūrinius, 
kaip tai: Beethoven’o, Cho- 
pin’o, Scarlatti ir kitų žinomų 
kompozitorių. Dalyvavo gra
žus būrys muzikos mylėtojų.

Aldona Strumskytė toli nu
žengus pianistės moksle. Ji 
baigusi Julliard Muzikos Mo
kyklą ir dabar studijuoja to
liau, ruošiasi įsigyti Masters 
Degree.
tikrai artistišką pianistę.

Teisėjas Nusižudė

Albert Rondez, 28 m., užsi
mušė jo automobiliui nušokus 
nuo Jericho Turnpike. Mena-

Moterys liuosnorės pradėjo 
kampaniją už sutaupymą-su- 
rinkimą popieros, kurion vy-1 ma, jog jis buvę užsnūdęs prie 
niojama kalėdiniai siuntiniai. , rato.

Ne tik graži, bet ir išmintinga. Florence Gale, scenos 
ir radijo žvaigždė, ne tiktai kad nuperka savo vaikinui 
—Adam Hat certifikatą, bet ir grąžos neima pinigais, 
tik karo stampomis.

Apie trys tūkstančiai maž
menomis pardavinėjančių bu
čerių turėjo savo susirinkimą 
pereitą sekmadienį, Manhat
tan Center, New Yorke. Savo 
mitinge bučernių savininkai 
reiškė nepasitenkinimą Kainų 
Kontrolės Administracija ir 
grasino skelbti mėsos “šventę” 
streiką.

Tokia “šventė” nuo valgy
mo mėsos planuojama pradėti 
su Kalėdomis. Iš pradžių buvo 
pasiūlymai pradėti 
bet paskiau prieita
jog tuo laikotarpiu daug ka
riškių bus namie 
Bučeriai nenorėjo prasikalsti 
kariškiams, nutarė pasniką 
pradėti su Kalėdų diena.

čia susirinkusieji bučeriai 
sakė, jog apie 10,000 bučerių 
prisidėsią prie skelbimo to pas- 
niko. Kompaniškos mėsos par
duotuvės nebūsiančios palies
tos.

Mitinge kalbėjęs Miesto Ta
rybos narys Michael J. Quill 
ragino bučerius streiko ne
skelbti, bet siųsti delegaciją į 
Kongresą ir reikalauti sudary
mo geresnių sąlygų. Streikas 
šiuo laiku, sakė jis, neduos ge
ro. Bet streiko šalininkų vado
vybė pravedė savo pasiūlymus. 
Jinai jau buvo nusistačius 
skelbti mėsos vartotojam strei
ką ir be bučerių tarimo, nes 
čia jau buvo atnešta gatavos 
iškabos, skelbiančios uždary
mą bučernių.

Rezoliucijoj buvo priminta 
ir pats didžiausis blogos padė
ties kaltininkas. Juomi yra baL 
giantis savo dienas dabartinis 
kongresas, kuris neuždėjo lu
bų ant galvijų, bet tų lubų rei
kalauja iš bučerių. Tačiau šio 
mitingo išvada padaryta dau
giau kovai prieš pačią kainų 
kontrolę ir jos pravedėjus — 
Kainų Administraciją ir mies
to vyriausybę, negu prieš vy
riausi kaltininką.

Majoras LaGuardia, tas ne- 
nuoalsus kainų kontrolės sar
gas, savo kalboje per radiją 
sakė, kad miestas “saugos įsta
tymus.” Jis sako, kad bučeriai 
skundžiasi skriaudžiami daug- 
menimis parduodančių mėsą

šventėmis.

Arthur V. ‘McDermott, New 
Yorko Parenkamosios Tarny
bos direktorius, išleido įsaky
mą visoms lokalinėms drafto 
taryboms tuojau pašaukti ka- 
riškon tarnybon visus tuos, ku
rių šaukimas buvo atidėtas dėl 
jų darbo, bet kurie tuos būti
nus darbus būtų apleidę.

New Yorko mieste tokių už
šaldytų darbuose esą virš 245,- 
000, tarp 18 iki 37 metų. Jie 
visi dabar turės griežtai laiky
tis darbo, kuriam jie palikti, 
arba be ceremonijų bus ima
mi kariauti. Iš paliktų dėl dar
bų New Yorke 8,143 yra 18 iki 
25 metų amžiaus; 33,181 26 
iki 29 m., 204,306 30 iki 37 m.

Bronxo Dvynukai Apdo
vanoti Medaliais

Henry Hudson tilto sargui 
nustebusiai žiūrint į besivar
taliojantį ore kūną, Charles D. 
Millard, buvęs Westchester pa
likimų teisėjas, nukrito ant ak
menų tarp Johnson ir Pali
sades Ave., Bronx.

Iš rastų dokumentų tuojau 
jį pažino, o nuskubinę į na- 
jnus taipgi rado namiškius su
sirūpinusius, jo jieškant. Na
mie tarnaitė buvus radus jo 
paliktą notą, kurioje jis išreiš
kė baimę, kad jis pradedąs 
prarasti protą. “Tokioje padė
tyje aš nenorėčiau gyventi,” 
pasakęs jis savo notoje.

Millard buvęs savo jaunystė
je žymiu sportininku — All
America halfback Brown Uni
versitete. Vėliau yra buvęs 
kongresmanu, o per pastaruo
sius 40 metų — teisėju. Suėjus 
70 metų, sausio 1-mą, buvo 
pasitraukęs ant pensijos, ku
rios jis gavo $14,000 metams.

Tarp daugelio jo spręstų vi
sokiausių palikimų, bene dau
giausia paskilbo tasai turtin
gos ponios Annos Patton. Jos 
turtas, apie milijonas dolerių, 
buvo paliktas dvasiškiui Henry 
Darlington, puošnios Heaven
ly Rest bažnyčios, New Yorke, 
pastoriui. Giminės palikimą 
ginčijo, sakydami, kad jis ne- 
legališka meile iš jos išgavęs 
palikimą, o jinai buvusi per se
na žinoti, ką daro. Ji mirė bū
dama 78 metų. Teisėjas Mil
lard palaikė mirusiosios testa
mente išreikštą valią. Jis sakė, 

Jog palikėjos valia turinti būti 
vykdoma, nepaisant, dėl ko* jai 
svetimas pasidarė mielesnis už 
gimines.

Thomas ir Victor Dowling, 
24 metų, atrodo visame kame 
panašūs viens kitam. Jiedu 
abu yra saržentai, abu jau pir
miau buvo apdovanoti su Pur
ple Heart už paneštas kare 
sunkias žaizdas. O šiuo tarpu 
jie vėl apdovanoti Bronzo Me-1 
daliais už atsižymėjimus 
šiuose Saipan’e.

Pasibaigė Rinkimai, 
Prasideda Rinkimai

mū-

New Yorko apskričio repu- 
blikonai jau turėjo savo susi- 

| rinkimą ir nominavo dabartinį 
Miesto Rinkimų Tarybos sekre
torių David B. Costuma būti 
kandidatu tai pačiai vietai at
einančiuose rinkimuose.

MIRĖ
No.

John J. Welch, 40 m., iš 
White Plains, užsimušė su ma
šina smogęs į medį ant Saw 
Mill River Parkway. Kartu va
žiavusi jo žmona sunkiai su
žeista.

Subway dviem traukiniam 
susidūrus Bronxe 
motorman as, vežęs 
traukinių pastatyti 
nakčiai. Jam turėjo
koją, kad jį ištraukti.

sužeistas 
vieną iš 
pasilsiu! 
nupjauti

SHOP
Savin inkas

Kaimos

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTy GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

j “ RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS,
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
! Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN
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i MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
J 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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

Mary Norkevich, 133
4th St.y mirė namuose gruod
žio 9 d. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 14 d., šv. Jono kapi
nėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Matthew, dukterį Anne 
Peterson, žentą Albert Peter
son ir anūką Joseph Peterson, 
kuris dabartiniu laiku tarnauja 
J. V. armijoj.

firmų (wholesalers) ir skerdy
klų savininkų. Skundžiasi, kad 
skerdyklų savininkai ima nuo 
jų virš lubinių kainų. Tačiau 
nepraneša vyriausybei, kas tie 
lupikai, nepadeda, vyriausybei 
juos patraukti atsakomybėn.

Gaisras ant Broadway, tarp 
88th ir 89th Sts., New Yorke, 
sugadino 7 krautuves ir teatrą. 
Septyni gaisragesiai buvo pri- 
dusę dūmais.

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

A HowTo

FORTHOSE
Z 1/ YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

$19.95
aukštyn

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Vyriška* $10.95 
Ziedaa 

ii aukštyn

Už Mažus 

Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime įvairią 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
•SIRTHSTONE
Žiedai $g.95 F
Ir aukfityn

ROBERT LIPTON
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178.

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




