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Sekmadienį Brooklyno sce
nos mėgėjai pastatė Petrulio 
dramą “Prieš Srovę.” Netenka 
sakyti, jog dėl to vyriausis 
nuopelnas priklauso artistui 
Jonui Valenčiui. Jis tuo reika
lu sielojosi per arti metus lai
ko. Jis dirbo sunkiai iki suor
ganizavo aktorius, o dar sun
kiau — iki juos sumokė. Be 
to, jis pats vaidino vyriausią 
(Strazdelio) rolę.

Tolydžio negalima neteikti 
didžiulės pagarbos ir visiems 
vaidintojams, kurių čia tiek 
daug buvo.

Vaidino čia mūsų scenos ve
teranai, vaidino i 
Vaidybon 
mūsų 
kaip 
“Prieš 
je.

Mūsų publika vaidinimų — 
gerų, rimtą vaidinimų — pasi
ilgusi ir tai buvo užakcentuo
ta tuo faktu, kad Labor Ly- 
ceumas buvo pilnas žmonių.

Dabar savaime kyla klau
simas: Ar artistui Valenčiui ir 
šiam gražiam vaidintojų ko
lektyvui nevertėtų imtis už ki
to kokio didesnio veikalo?

Ar nebūtų smagu, jei mes už Jų komanda tebesilaiko tos 
poros-trejeto mėnesių ir vėljpačios politikos, kuri prive- 
susirinkę į salę, taip kultūriš-ldė prie dabartinio susikirti- Ir o > cmbrvi n rl ton i a Y\ tv i i ' T T • i • i 1  m _ _ _ 1 •
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Sako, Graikijoj Eina Derybos 
Tarpe Pairi j otų ir Angly

Iš Naujo Mūsų Lėktuvai Bombardavo 
Vokietijos Geležinkelių Centrus

Lietuva Smarkiai Atsisteigia 
Visose Gyvenimo Srityse

. . . IVO ir naujokai.
suėjo geriausieji 

talentai, be kurių nie- 
nebūtų buvę galima 
Srovę” pastatyti sceno-

kai sekmadienio popietį pra
leistume, besigrožėdami ir be- 
sižavėdami scenos menu ? !

Athens. — Sužinota, kad 
buvo pasitarimas tarpe 
Tautinio I š s i 1 a isvinimo 
Fronto ir anglų karinės ko
mandos. Patrijotus atstova- 

buvęs kabineto narys 
komunistas Miltiate Por- 
phyrogenis. Anglus atsto
vavo generolas Scobie, kuris 
ir pradėjo šitą kraujo lie
jimą prieš Graikijos žmo
nes.

Pasitarimo smulkmenų 
cenzūra nepraleidžia į pa
saulį. Tik sakoma, kad Sco
bie dar kartą pareikalavo, 
kad patrijotai nusiginkluo
tų, o paskui anglai žadą 
“atsteigti demokratines lai
sves.” Kaip atrodo, tai ang

nuošė mūšiai eina gatvėse 
ir pastatuose. Anglai pri
versti pasitaukti iš visos ei
lės strategiškų punktų. Pa- 
trijotinės jėgos iš apylinkių 
ateinančios į pagalbą Athe- 
nų kovotojams. Taip pat an
glai skubina į Athenus su
stiprinimą.

Smarkiai Kritikuoja 
Vatikano Politiką

Londonas. — Pereitą tre
čiadienį vėl amerikiečiai ir 
anglai' smarkiai pleškino 
Vokietijos susisiekimų cen
trus. Užpuolime dalyvavo 
2,150 lėktuvų. Tuo tarpu A- 
merikos lėktuvai iš Italijos 
smarkiai apdaužė Viršuti
nėje Silezijoj; žibalo įrengi
mus.

Užpuolimas ant geležin-

kelių buvo sukoncentruotas 
Ruhr krašte. Tikslas yra 
neleisti naciams pristatyti į 
frontą sustiprinimų. Mano
ma, kad šitos pastangos 
pilnai pasiekia savo tikslą.

Trečiadienio žygyje 
lyvavo 1,250 bomberių 
900 jų palydovų. Apie 
sų nuostolius šį sykį 
manda nieko nesako.

Rašo Eduardas Medonis:
Kaunas. — Nuo išsilais

vinimo iš vokiečių vergijos 
Kauno viešosios apšvietos 
departmentas jau daug 
darbo atliko ir daug laimė
jo. Į Kauną sugrįžo daug 
mokytojų ir viešosios ap
švietos tarnautojų. Pradėjo

ino. Ką į tai atsakys Tauti
nio Išsilaisvinimo Frontas, 
dar nežinia.

Tuo tarpu ten pat Athe- mo.

Roma. — Socialistų dien
raštis “Avanti” kritikuoja 
popiežių ir Vatikaną už pri
glaudimą ir globojimą žino
mų fašistų. Manoma, kad 
Vatikanas turi paslėpęs bu
vusį Mussolinio apšvietos 
ministrą Giuseppe Bottai, 
buvusį korporacijų ministe- 
rį Bossoni ir fašistų parti
jos sekretorių Truati. Visi 
jie užsitarnauja sušaudy-

Po Naujų Metų Būsianti 
Sudaryta Laikinoji Len
kijos Valdžia Liubline

Murray Ragina WLB 
Veikti

Nuskandinti dar Septyni Ja 
pony Laivai Prie Leyte

Leyte, Filipinai. — Per

Sunku prieš sriovę plaukti, 
nelengva prieš vėją papūsti. 
Ir asmenys, kurie eina prieš 
sriovę, su liaudimi, kaip darė 
kun. Antanas Strazdelis, pasi
lieka tautų istorijoje.

Pavėjui, mat, ir lapai lekia. 
Pagrioviui plaukia ir šiukšlės.

Veikalas “Prieš Srovę” tuo
yra aktualus, kad jis parodo, 48 valandas ėjo žiauriausi 
jog šiandien mes turime ma- mūšiai prie ŠIOS salos tarpe 
žai Antanų Strazdelių. ^Amerikos ir Japonijos oro

Iškilo kun. Orlemanskis — įr laivyno jėgų. Šiaur-vaka- 
matėme, kas atsitiko, su kokia |ldniam pakraštyje mūsų lai- 
sriove jam teko susitikti! vynas ir lėktuvai pasitiko

Pas lietuvius dar ir po šiai japOnų konvojų ir padarė 
<l>ena> Orlemanskly (Amenko-.^ k užpuo]imą. Nuskan- 
bijosi, manydamas negalėsiąs septyni japonų laivai, 
prieš sriovę atsilaikyti!. . . |F<tl a ls el es devintas ja-

Katalikų dvasiškijoje šian- l)omi konvojus, kurį amen- 
dien eiti prieš sriovę, kaip ėjo kiečiai paskandino. Matyt, 
kunigas poetas Strazdelis, reiš-j japonai desperatiškai sten- 
kia kovoti už vargdienių, už/giasi pristatyti savo spė- 
liaudies reikalus, — už gyvy-,koms ant šios salos sustip- 
binius tautos reikalus.

Kiek šiandien tarybinėje 
Lietuvoje yra kunigų Strazde
lių, mes kol kas nežinome, bet 
tikėkime, kad jų ten atsiras 
nemažai ir kad atlikti Strazde
lio darbai jiems bus giliu įkvė
pimu ir juos padrąsins uoliau 
darbuotis naujajai Lietuvai.

rinimų.
Bet taipgi japonų kari-

Japonus Veja iš Chini- 
jos Provincijos Kwangsi

Andai Vilnyje skaitau: či- 
kagietis Antanas Garšinskas 
išvyksta j Twin Falls miestą, 
Idaho valstijoj. Jis ten KTFI 
radijo stotyje eis announserio 
pareigas. O toji stotis yra di
džiulio NBC radijo tinklo 
mi.

Gerai pažįstu Antaną 
šinską: puikus aktorius,
gražų balsą, — narys Kanklių 
Choro ir LDS.

Radijo announserio profesi
ja — nelengvas darbas, rei
kalingas gero balso, takto, spe
cialaus prasilavinimo.

Tegaliu .
geriausio pasisekimo!

dali-

Gar- 
turi

Chungking. — Chinijos 
armija uždavė naują smūgį 
įsiveržėliams. Japonam ten
ka bėgti iš Kwangsi pro
vincijos. Chiniečia’i paėmė 
miestus Nantan ir Mang- 
chang ir grūda priešą lin
kui Hochih.

EXTRA
Washingtonas. — Ameri

kos šimtas “B-29” lėktuvų 
i bombardavo Japonijos mie- 

Antanui palinkėti Nagoya iy kitus cent-
rus. Nuostoliai priešui esą 
padaryti dideli.

žmonės dar vis dažnai klau
sia : Ar galima dabar Lietuvon 
saviškiams laiškus rašyti ?

žinoma, kad galima. Rašy-
'jos konvencijai, kad Roose- 
veltas ir Stalinas sutikę ne
sikišti į Graikijos reikalus. 
Jis davė suprasti, kad Ang
lijai vienai pavesta palai
kyti Graikijoj ‘tvarką.”

Londonas.— Anglijos dar
bo ministeris darbietis Be- 
,vih pareiškė Darbo Parti-

kokiu siųsdavote laiškus prieš 
karą, žinoma, pridedant: U. S. 
S. R.

Būdamas Montrealyj skai
čiau vieną laišką,, išsiųstą iš 
Kauno jau po to, kai miestas 
buvo laisvas. Laiškas rašytas 
vienai lietuvei montrealietei.

Be kitko, pažymima, jog 
Pilviškių miestelyje vokiečiai

viską išgriovė, sunaikino, “ne
paliko čielo akmens.”

Greit gausime daugiau iš 
Lietuvos laiškų.

niai laivai ir lėktuvai pada
rė užpuolimą ant Amerikos 
konvojaus prie Ormoc. Mū
sų nuostoliai mažesni, negu 
japonų. Mums pavyko nu
kirsti 50 japonų lėktuvų.

Nežiūrint to, kad japonų 
konvojus tapo išblaškytas 
ir septyni laivai nuskandin
ti, spėjama, kad vienam ki
tam japonų laivui pavyko 
pasiekti kraštą ir šiek tiek 
kareivių ir amunicijos pri
statyti ant salos Leyte.

Šis susikirtimas tarpe a- 
merikiečių ir japonų įvyko 
pereitą pirmadienį ir antra
dienį.

Maskva. — Lenkų Tauti
nės Tarybos prezidentas 
Boleslaw Berut sako, kad 
su naujais metais gims lai
kinoji Lenkijos valdžia. Ji 
bus pasižadėjus patenkinti 
8,000,000 bežemių valstie
čių, suteikdama jiems že
mės. Jis sako, kad būsimo
je Tautinės Tarybos sesijo- 
joje svarbiausias klausimas 
bus sudaryti Laikinąją 
Lenkijos Valdžią.

Berut pasakė: “Mes mo
bilizuojame spėkas naujam 
išlaisvinimo ofensyvui Len
kijoj, kuriame Raudonajai

Washingtonas. — Plieno 
pramonės kompanijos pada
vė reikalavimą War Labor 
Boardui, kad jis pakeistų 
savo nutarimą dėl pakėlimo 
algų. Plieno darbininkų u- 
nijos prez. Murray ragina,

Armijai gelbės lenkų 
riuomenė.”

Berut netiki, kad londo-
niškė ponų valdžia susitai- ’kad Boardas tuojau šį rei- 
kys su Tarybų Sąjunga. Jis (kalą išspręstų. Jis sako, kad 
sako: “Tie ponai neapken- šis kompanijų žygis sukėlė 
čia Tarybų Sąjungos, nes jie darbininkuose didžiausį ne

rimą. O tas kenkia plieno 
gamybai.

atstovauja lenkų dvarinin
kus...”

Kas liečia Mikolaičiką, 
tai Berut nežino, ką jis da
rys. Du sykiu jiedu turėję 
pasitarimą. Mikolaičikas sa
kęs, kad jis pilnai sutinkąs 
su Lenkų Tautinės Tarybos 
programa, bet jis negalįs 
nutraukti ryšių su 1935 m. 
pilsudskine konstitucija.

Vienuolika Prancūzą 
Pasmerkta Miriop

Raudonoji Armija Naujuose 
Laimėjimuos prie Budapešto

---------------- „----------
Žmonės Bėga iš Japo
nijos Sostinės Tokyo

Londonas. — Raudono
sios Armijos paėmimas stra
tegiško geležinkelių centro 
Goedoelloe, tiktai už devy
nių mylių nuo Budapešto, 
nukerta dar vieną kelią vo
kiečių jėgoms Vengrijos so
stinėje. Berlynas pripažįsta, 
kad Raudonoji Armija jau 
pasiekė Budapešto priemie
stį iš pietų. Iš Maskvos pra
nešta, kad Budapešto paė
mimas “neišvengiamas” ir

ar- 
vo- 
sep-

Paryžius. — čionai teis
mas pasmerkė mirtin vie- 
nuoliką francūzų, kurie bu
vo sudarę “francūzišką ge
stapo” ir terorizavo žmo
nes. Teismas ėjo 10 dienų. 
Kaltinamųjų kriminalystės 
buvo aiškiai įrodytos. Pra
džioje teismo buvo dvylika, 
bet vienas mirė kalėjime 
nesulaukęs teismo pabai
gos. Teismą sudarė vienas 
teisėjas ir keturi civiliniai 
žmonės.

kad žiauriausi mūšiai eina. 
Naciai, matyt, pasiryžę lai
kytis iki paskutiniųjų.

Maršalo Malinovskio 
mija dar paėmė 1,800 
kiečių. Per paskutines
tynias dienas paimta kayo 
nelaisvėn 7,450 vokiečių. !

Maskvos pranešimas są- 
ko, kad “Raudonoji Armija 
prasilaužė 186 mylių fronte 
vakarinėje dalyje Vengrijos 
ir atsidarė kelia į Vokieti
ją” 1

Bonomi Vėl Italijos 
Valdžios Premjeru

Roma. — Pagaliau vėl su-

veikti mokyklos, vaikų dar
želiai, knygynai ir kitos 
švietimo įstaigos. Tuojau 
pradėta remontuoti karo 
sugadintus pastatus.

Mokyklos atsidarė spalių 
1 dieną. Atidaryta net vie- 
nuoliką mokyklų prašalini- 
mui neraštiškumo iš tarpo 
suaugusiųjų. Atidaryta as
tuoni vaikų darželiai, o kiek 
vėliau dar atidaryta 30 dar
želių. Atidaryta prieglau
dos namai našlaičiams ir 
tiems vaikučiams, kurių tė
vai tarnauja lietuviškuose 
Raudonosios Armijos jungi
niuose bei yra partizanai. 
Pradėta gamyba mokyklom 
reikmenų.

Valstybinio Kauno Uni
versiteto rektorius prof. 
Purenąs praneša, kad di
džioji dalis mokytojų ir 
technikinių universit e t o 
darbininkų sugrįžo prie sa
vo pareigų. Pirmiausia bu
vo atidaryta medicinos ir 
technologijos departmental. 
Kaip ir buvo tikėtasi, nepa
prastai didelis skaičius ap- 
likantų nori įstoti Univer
sitetan.

Jau atremontuoti Kauno 
praktiškojo meno instituto 
ir politechnikos ir amatų 
kolegijos pastatai, kurie bu
vo vokiečių apgriauti. Kom
pozitorius Tallat-Kelpša pa* 
skirtas muzikos mokyklos 
direktoriumi. Pradedama 
kampanija už atidarymą 
dramos ir šokių mokyklos.

Daugelis dainininkų, ak
torių, šokikų ir muziku, ku
rie buvo pabėgę į kaimus 
laike nacių okupacijos, su
grįžo į miestą. Jie suorga
nizavo artistų grupes, ku
rios duoda koncertus fron
te ir užfrontyje. Operos di
rektoriumi paskirtas M. 
Bukša, o Kelbauskas bus 
vedėju baleto. A. Sutkus y-
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Washingtonas. — Gauta 
pranešimas, kad iš Japoni
jos sostinės Tokio pradėta 
evakuoti civilinius žmones. 
Jie vežami ant farmų. Jau 
išgabenta 20,000. Tokio gy
ventojai apimti baimės dėl 
Amerikos lėktuvų “B-29”. 
Jau kelintas sykis amerikie
čiai tą miestą smarkiai 
bombarduoja ir žada ateity
je dažniau aplankyti.

Amerikos Planas dėl Visiško 
Nuginklavimo Vokietijos

Londonas. — Čia kalba
ma, kad europinė Jungtinių 
Tautų Komisija diskusuoja 
amerikiečių planą dėl su
valdymo Vokietijos po šio 
karo. Sakoma, kad tas pla
nas reikalauja:

1. Visai ir begailestingai 
nušluoti visas Vokietijos

karo pramones.
2. Taip pat sunaikinti 

Vokietijos aviacijos pramo
nę.

3. Uždėti griežtą kontro
lę ant Vokietijos pramonės 
abelnai, idant jinai negalė
tų nustelbti Europos ekono
mijos po karo.

T T • T 'Vcue.iu UčlitLU. n. oubnuB y-
sidarė Italijos kabinetas. Jo ra dramos teatro direkto-

T * T • riumi. Jaunimo teatro di-
yra Ivanoe Bonomi, kuus rektoriumi. Jaunimo teatro 
prieš kelias, savaites su vi- direktorius K. Jurašiunas. 
su savo kabinetu rezignavo. Kino teatro Daina nirmuti- 
Naujame kabinete užsienio 'nis judis buvo “Vokiečių 
reikalų ministerio vieta ten- -Nugalėjimas prie Mas
ka komunistui Dr. Eugenio jkvos? ‘ Pradeda veikti ir 
^ea^e- kiti kino teatrai.

a n/i nu • m Valstybė leidykla leidžiaAr Mūsų Maistas laps i visa eilę vadovėlių. Taipgi 
įleidžiami raštai Stalino, Pa-

kuris ,rektoriumi. Jaunimo teatro 
'direktorius K. Jurašiunas.

Beale.
I

Europos Reakcijos 
Įrankiu?

Mūšy Septintoji Armija Puola Karlsruhe, 
Pirmoji Armija Paėmė 5 Miestus Palei Roer

Mūsų Aukščiausia Ko
manda praneša apie naujus 
pasisekimus vakarų fronte 
prieš vokiečius. Mūsų Sep
tintoji Armija pasimušė 
pirmyn septynias mylias 
linkui Karlsruhe. Tasai žy
gis sudaro naują pavojų 
Vokietijos labai svarbiam 
industriniam centrui, kuris 
guli nuo Karlsruhe palei 
Reino upę į Mannheim ir 
Ludwigshafen.

Tuo tarpu mūsų Pirmoji 
Armija muša priešą palei 
upę Roer. Naciai tapo nu-

grųsti antron pusėn upės ir. 
amerikiečių jėgos įsidrūtino 
tiktai už vienos mylios nuo 
svarbaus punkto Dueren. 
Vokiečių traukimasis atgal 
per upę Roer prasidėjo pe
reitą sekmadienį. Generolo 
Hodges komandoje mūsų 
tankai ir infanterija darė 
didžiausį spaudimą ir dau
žė priešo jėgas. Šitame žy
gyje amerikiečiam pavyko 
užimti net penkius mieste
lius palei upę. Šitie laimėji
mai atidaro kelią linkui di
džiosios Reino upės.

Trečioji Armija irgi turi 
laimėjimų. Jai pavyko Saar 
klonyje dar vienoje vietoje 
pereiti vokiečių rubežių ir 
užimti pozicijas pačioj Vo
kietijoje. Šiame sektoriuje 
mūsų jėgoms vadovauja lei
tenantas generolas Patton.

Visuose sektoriuose vo
kiečių pasipriešinimas yra 
labai stiprus ir atkaklus. 
Tiktai su didžiausiomis pa
stangomis jie išmušami iš 
pozicijų ir apsidrūtinimų. 
Kova eina už kiekvieną že
mės jardą.

leckio, Korsako, Giros, Nė
ries, Janonio, Maironio, 
Vasilevskos ir kitu.

Tuojau pradės vėl išeidi
nėti žurnalai “Kultūra” ir 
“Raštai.” ’’Kultūra” reda
guoja Korsakas, o “Raštu?” 
— Cvirka.

Kaune nardavinoiamnci 
visos lietuviu kalba knv<*''e 
kurios buvo išleistos

Londonas. — Belgijos re
akcinė Pierlot valdžia pra
šo Amerikos tuojaus duoti 
maisto, arba jinai negalės 
išsilaikyti. Graikijoj Anglija 
sulaikė davimą maisto žmo
nėms, nes, jie nepasiduoda
Anglijos palaikomai reakci- ikvoje, kada narini 
nei Graikijos valdžiai. Taip- Lietuva. Centra b’™*™ 
gi pristatymas maisto iš- gvnui duota nniki nntnlnn 
laisvintai Jugoslavijai su- Atsteidamas Kudirka vnte
laikyta, nes talkininkų ka- -du knygynas. Du knvcnmai 
riniai žmonės, kurie prižiū-;atidaryta Kauno nriemip<?- 
ri to maisto pristatymą, ne- jčiuose, o kiti keturi neuž- 
sutinka su maršalo Tito po- ilgo bus atidaryti, 
litika.

I® i.i

Pradėta remontuoti Kul
tūros ir Militarinės Istori- 

Sidney. —Australijos vai- 'jos muziejų pastatus, kurie 
džia nutarė sunacijonali- |labai nukentėjo nuo vokiš- 
zuoti privatinius lėktuvų kų grobikų. Taipgi bus at
lankus. Darbo unijos^ šitą steigtas Pedagogijos muzie- 
valdžios žygį pilnai užgiria. įjus.
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buvęs premjeras Dobri Bošilovas, ir kt.
Netenka aiškinti, jog į tą teismą ne

kantriai žiūrės tiek Bulgarijos liaudis, 
tiek kitų kraštų anti-fašistai. Jie stebės, 
ar Bulgarijos teismas atliks jam uždė
tas pareigas vyriškai, ari jis baus nenau
dėlius, tiek daug nelaimių padariusius 
kraštui.

Daugelis “geraširdžių” (jų širdys “ge
ros” tik fašistiniams gaivalams) mano, 
jog toki teismai, jog baudimai liaudies 
neprietelių nereikalingi. Bet Bulgarijos 
liaudis kitaip dalykus supranta ir ji rei
kalaus nubausti kiekvieną, kuris anais 
laikais kankino ir žudė bulgarų tautą.

Mrs Recy Taylor’ienės Užpuoli
kai Dar Vis Laisvi.

Šiaulių mieste besitraukiančių vokiečių susprogdinta baž
nyčia. —L. P. T. KOMITETAS.

Dešimt Dienų 
Kanadoje

(Žiupsnelis įspūdžių)
Rašo R. Mizara.

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

Act of March 3, 1879. *

Kas Tie Do Vokiečiai, Kuriuos 
Anglai Randa Tarp Graikų

Patrijolų?
Šaudydami Graikijos patri jotus, E AM 

nanus, anglai bando visaip prieš pasau
lį teisintis. Jie nesigėdi skelbti net to
kius dalykus: “EAM kovotojai naudoja
si vokiečių ginklais; mes randame EAM 
kovotojuose buvusių vokiečių kareivių.”

Atrodytų, būk Graikijos patrijotai, iš 
tikrųjų, eina iš vien su vokiškaisiais na
ciais, būk pastarieji anuos remia. Taip 
bando pasauliui įpasakoti anglai.

Kaip gi iš tikrųjų esama? Leiskime į 
tai atsakyti vienam žymiam Overseas 
News Agency korespondentui, Pat 
Frank’ui, šiandien esančiam Romoje.

Gruodžio 9 d. Pat Frank iš Romos pri
siuntė tokią korespondenciją:

“Britų komunikatai, liečia Graikijos 
padėtį, nurodo, jog dauguma suimtų 

ginklų yra vokiečių arba italų gamin
ti. Tokis pasakymas gali suklaidinti 
Amerikos ir Britanijos visuomenę, 
būk dabar vadinamieji Graikijos “su
kilėliais,” o dar visai neseniai vadinti 
patrijotais, yra nacių remiami.

“Kuomet britų kariuomenė įėjo į 
Graikiją, ji rado didelę dalį Graikijos 
žemės jau išlaisvintą. Ji rado daug kai-- 
mų, miestelių ir miestų jau graikų par
tizanų kontrolėje. Ji rado šituos par
tizanus, apginkluotus priešo ginklais.

“Tai nebuvo nieko nepaprasto. Par
tizanai užpuldinėjo vokiečių ir italų 
amunicijos sandėlius. Jie vogė priešo 
šautuvus ir kanuoles. Tik tokiu būdu 
jie galėjo tęsti prieš nacius kovą. Da- 
bargi reikšmingai yra pabrėžiama bri- 

s - tų komunikatuose, būk ginklai, atima- 
mi iš graikų partizanų, esą vokiški ar
ba itališki.

“Komunikatai taipgi nurodo, jog 
kai kurie vokiečiai surandami partiza
nų eilėse. Vokiečiai pabėgo pas grai
kus panašiai, kaip jie pabėga pas ru
sus, amerikiečius arba britus.

“Kai aš buvau Graikijoje, man sa
kė, jog vienas austras karininkas, pa
sibaisėjęs nacių žiaurumais, paaukojo 
savo gyvybę tam, kad išgelbėti graikų 
moteris ir vaikus, nacių paskirtus nu
žudymui vieno miestelio mokyklos pa
state.

“Šis mano pasisakymas tenebūva 
skaitomas talkininkų užgavimu, bet 
tik parodymu, kaip iš tikrųjų esama. 
Turėtų būti suprasta, jog graikai taip
gi yra mūsų talkininkai.”
Teisingai ir laiku pasakyta! Britų ka

rininkų ir vyriausybės mojipiasis pri
mesti graikams patri jotams sandarbi- 
ninkavimo su nacias yra negražus, ne
pasakius prasčiau. Tokiomis implikacijo
mis britai savo “žygių” Graikijoje prieš 
pasaulį neišteisins.

Rugsėjo mėnesį Alabama valstijoje į- 
vyko toks (pietuose dažnus) nuožmus į- 
vykis: 12-ka baltų vyrukų-padaužų už
puolė jauną negrę moteriškę, Recy Tay
lor ir ją žiauriai išgvoltavojo, pažemino 
ir kankino. Mrs. Taylor’ienė yra vaikų 
motina ir žmona vyro, tarnaujančio 
Jungtinių Valstijų kariuomenėje.

Tai buvo rugsėjo mėnesį ir iki šios 
dienos niekas tiems chuliganams nieko 
nedarė. Jie sau vaikšto laisvi, niekeno 
neliečiami.

Pagalvokime, kas toje pačioje Alaba- 
moje atsitiktų, jei panašiai pasielgtų 
juodveidis su baltveide moteriške! Lyn- 
čas, puolimas būtų atliktas toks žiaurus, 
kokio dar nesame matę. Bet šitie chuli
ganai, tik dėl to, kad jie balti, vaikšto 
sau laisvi, nepaliečiami!

Alabamos spauda ir valdininkai Mrs. 
Taylor’ienės užpuolimą bandė nuslėpti, 
nutylėti, apglostyti. Bet Alabamos visuo
menė,, negrų ir žmoniškesnių baltveidžių 
visuomenė, netyli, bet reikalauja chuli
ganams - žagintojams teismo.

Daily Worker pasiuntė į Alabamą sa
vo drąsų ir gabų korespondentą, Euge
nijų Gordoną, pasitarti su tos valstijos 
gubernatorium Chauncy Sparks. Nors 
Gordonas pats yra juodveidis, tačiau gu
bernatorius vis tik jį prisiėmė ir su juo 
tarėsi, žadėdamas daryti atitinkamus 
žingsnius nusikaltėliams nubausti. Bet 
gubernatorius ir jo padėjėjai nenori 
publikacijos. Jie nori, kad visas dalykas 
būtų pravestas tykiai, be jokių aprašymų 
spaudoje.

Alabamos žmonės puikiai supranta, 
kad tokia taktika nieko nepadarysi. Vi
suomenė reikia informuoti, ji turi būti 
supažindinta su tuo, ką atlieka chuliga
nai, nors jie ir balti, ir dėl to dabar pra
dėta šiuo reikalu rašyti spaudoje.

Mes manome, jog Mrs. Taylor’ienės 
užpuolikai kuoveikiausiai privalo būti 
suimti ir atitinkamai nubausti.

d

r

Bulgarija Ims Už Pakarpos 
Išdavikus.

Žinių agentūra ONA praneša, jog 
gruodžio 20 d. Bulgarijos teismai pra
dės teisti visokius “aukštus” išdavikus, 
įtraukusius į karą Bulgariją ir “pasižy
mėjusius” tarnavimu -naciams.

Teisingumo ministeris Christo Meiče- 
vas tam reikalui paskyrė specijalį teis
mą, kuris išdavikus teis. Kaltinamie
siems (jų yra keletas šimtų) jau įteikta 
kaltinimo aktai ir bėgyje septynių die
nų jie turi teisę duoti atsakymus.

Daug vokiečių sandarbininkų, tiesa, 
paspruko sykiu su okupantais, bet ne
mažai jų nespėję pasprukti ir dabar dėl 

, to jie turės teisme atsakyti.
Tarp teisiamųjų bus buvęs premjeras 

Bogdanas Filovas, generolas Hohoev,

Negrai Mūsų Kariuomenėje
Mūsų krašto karo departmentas pa

skelbė, kad šiuo metu Jungtinių Valstijų 
kariuomenėje tarnauja 701,678 negrai. Iš 
to skaičiaus 411,368 negrai kariai yra 
už jury j. 5,804 negrų karių yra karinin
kai.

Frontuose negrai pasižymi nei kiek ne 
blogiau.už baltuosius.

Ir šitie faktai daugiau negu kas kitas 
parodo negrų vietą mūsų gyvenime. Jie 
yra toki patys žmonės, jie yra toki pa
tys krašto patrijotai, kaip ir baltieji. Jei 
būtų panaikintas negrų izoliavimas — 
džim-krovizmas, lynčas; jei jiems būtų 
suteiktos lygios teisės politikoje ir visa
me mūsų gyvenime, negrai vaidintų dar 
stambesnį vaidmenį.

Kiekvienas, arčiau stebįs mūsų visuo
meninį gyvenimą, pripažįsta, jog po šio 
karo negras nesitenkins tuo šiurkščiu 
gyvenimu, kokį jis gyveno prieš karą. 
Jis reikalaus sau užpelnytų platesnių 
teisių. Jis reikalaus sau lygių teisių su 
kitais gyventojais.

Visokiems rasistams, visokiems bal- f 1

tiesiems šovinistams tas nepatiks, bet - 
jie privalo suprasti, kad šis karas yra 
vedamas prieš fašizmą, prieš rasizmo 
ideologus ir kad Jungtinėse Valstijose, 
kur gyvena visokių rasių ir tautybių 
žmonės, rasizmo klausimas turi būti iš
šluotas laukan iš mūsų mokyklų, fabri
kų, balsavimo budelių ir kitų visuomeni
nių įstaigų.

Nadjoji Italijos Valdžia
“Karinė talkininkų komisija patvirti

no naująją Italijos valdžią, kurią suda
rė Ivanoe Bonomi.”

Taip skelbia laikraščių antraštės. Ką 
gi tai reiškia? Ogi tai, jog Italija negali 
pati savaime sudaryti vyriausybę, be

KLERIKALIšKA SMALA 
PITTSBURGHE

Gabaliausko Lietuvių Ži
nios pasinio j o išjuodinti vi
sas lietuvių organizacijas 
Pittsburghe, kurios nere
mia klerikalų politikos ir 
neklauso jų komandos. Šiuo 
tarpu niekinamos ir užgau
namos dvi geros organizaci
jos, būtent: Lietuvių Mokslo 
Draugija ir Lietuvių Pilie
čių Kliubas.

Mokslo Draugija nusidėjo 
Lietuvių Žinioms todėl, kad 
nepasiklausė klerikalų ir 
savo 40 metų jubiliejiniame 
parengime leido Vilnies re
daktoriui Abekui pakalbėti. 
Labai išbjaurojama Drau
gijos komisija, kuri suside
da ši gerų veikėjų ir garbin
gų vyrų. Klerikalinis bala- 
mūtas šaukia:

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad Abeko pakvietimas į 
LMD jubiliejinį parengimą 
kalbėti, buvo padarytas visai 
be draugijos susirinkimo ži
nios ir sutikimo. Tai paren
gimo komisijos sauvališkas 

. pasielgimas, kuris padarė 
draugijai tokią negarbę. Kaip 
žinote, toji komisija susidė
jo iš J. K. Mažuknos, Jurgio 
Parčiausko ir J. D. Slieko. Iš 
tokios komisijos galima buvo 
visko tikėtis. Bet aš, kaip 
LMD narys, vistiek netikėjau, 
kad komisija drįstų taip sau- 
vališkai pasielgti su draugi
jos garbe ir vardu, geriausiai 
žinodama, jog didžiuma 
draugijos narių yra geri lie
tuviai, niekada nepirtarė ir 
nepritars bolševikiškos pro
pagandos skleidimui LMD iš
kilmėse. Toks komisijos pa
sielgimas, nepaisant, kaip jis 
buvo 
sukels 
muose
komisijai, dėl tokio jos pasi
elgimo prisieis daug aiškintis.

Kliubas. Matyt, Kliubas ne
sutiko aukoti pronacinės 
propagandos Bendrajam 
fondui. Todėl Gabaliauskas 
šaukia:

“Tikrai gėda Lietuvių 
Piliečių Kliubo nariams, 
kad jie neperprato bolševi
kų agentų gudrybių ir to
kių Mažuknų bei Urbonų 
melagystėms patikėjo ir nei 
cento nepaskyrė Lietuvos 
gelbėjimo reikalams.”

O tas klerikalų Lietuvos 
“gelbėjimo” darbas suside
da iš niekinimo ir šmeiži
mo išlaisvintos Lietuvos. 
Todėl, suprantama, Kliubo 
nariai gerai ir išmintingai 
padarė, kad tokiai veiklai 
neaukojo pinigų.

Ir Kliube Gabaliauskas 
žada sukelti pragarą. Jis 
šaukia į narius:

“Sekančiam metiniam su
sirinkime kliubo nariai tu
rėtų persvarstyti visą tą 
delegatų ir aukų Lietuvos 
reikalams skirimo reikalą 
ir atitaisyti Lietuvių Pi
liečių Kliubui padarytą ne
garbę.”

Kliubo nariams tenka bu
dėti ir neleisti, kad iš Lie
tuvos Žinių kurstytojai juos 
demoralizuotų.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

maskuotas, be abejo, 
draugijos susirinki- 

nesantaiką ir pačiai

Vadinasi, klerikalai ren
giasi Draugijos susirinkime 
triukšmauti, bet bando už 

i tai iš anksto apkaltinti pa
rengimo komisiją. Reikia ti
kėtis, kad Draugijos nariai 
mokės apsiginti nuo Gaba
liausko vaisko.

Tam pačiam L. Ž. nume
ryje taip pat piktai purvi
namas Lietuvių Piliečių

“Albinas” (Mickevičius) 
Baranausko vardu būrio 
partizanas.

—L. P. T. KOMITETAS.

(Tąsa) ;
L. Balsas neturi savo 

spaustuvės, o tik linotypą. 
Ir tai: redakcija vienoje 
vietoje, linotypas (nuosa
vas) — kitoje, o presas (ne 
jų pačių) — dar kitoje. 
Tas sudaro Ylai, Gutauskui 
ir Janauskui (pastarasis 
šiuo tarpu renka raides) 
neparankumų, bet nieko ne
padarysi. Savaitraštis vi
suomet išeina laiku.

Pirmu sykiu tenka susi
tikti J. Gutauską. Malonus, 
nuoširdus draugas ir perne
lyg kuklus. Kadaise jis gy
veno Winnipege ir dirbo 
duonkepy kloję. Įdomių iš
gyvenimų jis ten turėjo, o 
dabar dienomis ir vakarais 
triusiasi Liaudies Balsui.

Draugai Ylai pasikviečia 
pas save vakarienės. Ilgokai 
kalbamės su J. Yla apie Ka
nados padėtį, apie einamąjį 
nerimą dėl savanorių siun
timo Europon, apie Labor 
Progressive Partiją, apie 
tą ir kitką. Vis tai nepa
prastai įdomu ir reikėtų 
daug vietos tų pokalbių ap- paveža mus 
rašymui.

— Konservatyviai reakci
ninkai dūksta. Jų tikslas, jų 
noras: nuversti liberalo 
King’o vyriausybę. Jei tai 
jiems pavyktų, — anarchija 
užviešpatautų, — sako jis. 
— Pažangieji pasirįžusiai 
remia King’o vyriausybę, 
kaipo vienintelę išeitį karui 
laimėti ir žmonių laisvėms 
palaikyti. Kas pas jus Roo- 
seveltas, pas mus šiuo me
tu — Mackenzie King. Mū
sų laikraštis palaiko jį, nes 
mes, lietuviai, žinome, ką 
reiškia konservatyvų vieš
patavimas!...

Sugrįžta Ylų sūnus, Ro
bertas, iš mokyklos. Jau di
dokas berniukas, gerai mo
kosi ir dalyvauja žvaigždės -----—- - ----- --
chore. Drauge Ylienė man'l^ko mus jungia, koki tai 
primena:

— Atsimenate, drauge 
Mizara, kai jūs mūsų sūnų 
nešiojote parke?..

Taip, atsimenu. Man ro
dosi, tai buvo visiškai ne-1 
seniai. Kažinkokis bedar
biu mitingas ar kas ten bu- _ . . v. .. x v.
vo viename Toronto parkų, duonkepylą užlaiko; trema-

aptarti, taipgi susipažinti su 
Literatūros Draugijos Cen
tro Komiteto darbais.

Pranešimą daro L. B. ad
ministratorius J. Gutaus
kas, pabrėždamas reikalą 
platinti Liaudies Balsą. 
Tuojau renkami vajminkai 
ir be didelių ceremonijų sa
vanoriškai apsiima desėtkas 
darbuotojų.

Kaipo Literatūros Draugi
jos Centro Komiteto iždi
ninkė, Eva daro pranešimą 
apie CK nuveiktuosius ir 
turimus programoje dar
bus.

Keletą žodžių apie Liau
dies Balsą, Lit. Draugiją ir 
Laisvę taria šitų žodžių ra
šytojas.

Po neilgų diskusijų, d-gė 
Kevėžienė Litera!. Draugi
jos kuopos moterų vardu į- 
teikia mums gražų raudonų 
rožių bukietą. Man tai jis 
buvo simboliu Jungt. Val
stijų ir Kanados lietuvių 
draugiškos vienybės ir koo
peracijos!

Skirstomės. Draugai Ylai
> į geležinkelio 

■stotį, nes Eva už pusvalan
džio turi būti traukinyj ir 
važiuoti Detroitan.

Dar viena diena baigiasi 
Toronte.

IV.
Toronte gyvena veikli lie

tuvių šeima — Morkių šei
ma. Merkiai — seni Toron
to gyventojai. Jis pats per 
ilgus metus čia ne tik duo
ną pelnė, šeimą auklėjo, bet 
ir veikė lietuviškame darbi
ninkiškame judėjime. Vi
suomet buvęs rūpestingas ir 
veiklus žmogus, d. Morkis 
ir šiandien tebestovi judėji
mo eilėse.

Kai man anais laikais te
ko pagyventi Toronto mies
te, buvau apsistojęs pas 
draugus Morkius ir nuo to

I nematomi tvirti ryšiai.
Tais laikais Morkių vaikai 

buvo, palyginti, maži, tik 
vienas sūnus tedirbo. Gyve
nimas, taigi, buvo sunkus.

Šiandien kitokis vaizdas. 
;Du sūnūs — Vytautas ir 
Antanas — Montrealyje

Policija vaikė bedarbius, j^s sunu.s Jonas Kana- 
mes skubėjome tuomet ir įyiuomeneje tarnauja; 
aš nešiau mažąjį kūdikį, ne- ketvirtasis, Petras, lanko u- 
pasaintį, kas darosi aplink. tą “
Dabar va, jis jau gerokas 
berniukas, studijozas, atro-

daktaras — dantų gydyto
jas. Visos trys dukterys iš-

dąs tykus, kaip tėvas. Kaip tekėjusios ir jau susilaukė
greit laikas bėga!...

Pribuvo Janauskai 
skanios vakarienės 
vykstam į Literatui’, 
gijos kuopos narių mitingą,

ir po 
mes 

Drau-

seimos.
Visi Morkių sūnūs —in

teligentiški ir darbštūs vy
tai. Be to, visi pažangūs, 
supratlyvi. Su visais gali
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sušaukta Liaudies Balso ir grazlal-.aple daug dalykų 
Laisves vajaus reikalams J)aa _.L .. , .

I v I ni’flnomoc hnneloilzin ii>7_

—L. P. T. KOMITETAS.Pastovių miestelis. Vokiečių sugriautas kino teatras .

užgyrimo talkininkų karinės komisijos. 
Anglai toje komisijoje turi svariausį žo
dį. Jie andai pasakė, jog grafas Sfor- 
za neprivaląs įeiti į valdžią, na, ir Sfor- 
za valdžios sudaryti negalėjo. Jis neįėjo 
ir naujon Bonomio valdžion.

Iki Italija priklausys nuo talkininkų 
— vyriausiai nuo Anglijos — Italija ne

galės būti pilnai nepriklausoma ir ten 
bent kokiai pažangesnei valdžiai darbuo
tis bus labai sunku. Nes Anglijos valdo
vai Graikijoje aiškiai parodė savo sie
kimus.

Keturi Italijos komunistai įeina nau
jo jon valdžion. Gaila, kad neįėjo socija- 
listų partijos atstovai.

i Turėdamas liuoslaikio, už- 
iėjau pas draugus Morkius 
(ir jie manę gražiai priėmė. 
Kalbėjomės apie praeitį, da
bartį ir ateitį.

— Viskas būtų gerai, vai- 
jkai dideli, jau anūkai auga, 
1— kalbėjo Morkienė, — jei 
'tik sveikata tarnautų. Bet, 
žinote, kai gyvenimas leng
vėja, žmogus sensti, sveika- 
ta^pradeda šlubuoti...

Tą gerai suprantu. Ir tai 
pasireiškia ne tik pas drau
gus Morkius, bet pas visus 
tėvus: užaugina vaikus, pra
deda džiaugtis jų džiaug
smais ir sielotis rūpesčiais, 
na, ir sveikata pradeda eiti 
žemyn, nes amžius nestovi 
vietoje.

i (Bus daugiau)
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Buy More Bonds

transferred to it 
of food, clothing, 
games and books 
among American

and mail same to the Committee to Aid Lith 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
for Christmas gifts is part of the Christmas Ap-
Russian War Relief to aid the children in the

AMERICAN WAR-PRISONERS 
IN JAPAN AIDED BY 

SOVIET SHIP

A Soviet ship by pre-arrange- 
ment, met a Japanese vessel 75 
miles at sea off a Siberian port 
last month and 
over 2000 tons 
medical supplies, 
for distribution
war-prisoners in Japan.

Laisve—Liberty, Lithuanian Daily
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The United Mine Workers have 
rejected an invitation 
international trades 
conference in London 
it was learned today.

The UMW gave no reason for its 
refusal 
which 
Labor 
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BONDS FOR BABIES
As a result of a “bonds for ba

bies” campaign^ started last Februa
ry, at least 600,000 American babies 
are now starting life with a finan
cial stake for the future.
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CLEVELAND NEWS USED 
BY SOVIET - HATERS

The OWI reported that the N azis murdered Bishop Matulionis 
in Lithuania. This news item was put through the anti-United 
Nations news-manufacturing machine of the Lithuanian Amer
ican Information Center in New York and appeared on the front 
page of the anti-Soviet Lithuanian papers in the USA with 
headlines that Soviet government agents in Lithuania murdered 
Bishop Matulionis.

On the basis of this false in-0----------------------------------------
formation, the Draugas in its 
Nov. 17th issue, a Chicago dai
ly newspaper, publishes anti- 
Soviet propaganda purporting 
to come from Switzerland 
wherein it is said that the So
viet government is persecuting 
and murdering 
and laymen in

The biggest 
takes the cake
is that published in the Dirva 
a pro-Zadeikis (self-accredited 
“representative” of 
uanian government 
ington), newspaper 
in Cleveland. In the
issue of Dirva it is stated 

“Lithuania's army is 
fighting an army of the 
sian Bolsheviki who are
ing to reconquer IMhuania.“

Everybody knows that the 
Lithuanian army is made up

intense battle
Nazi military

From The Mayor 
of Vilnius

Bishop Sheil 
About Labor

The Lithuanian National Co
operative in Binghamton, N. Y„ sent 
a contribution of one hundred dol
lars for Lithuanian relief to the 

TO AID LITHUA-

Catholic priests 
Lithuania.
Hitler lie that 
for the month,

the Lith- 
in Wash- 
published 

17th 
that: 
now 
Rus-

of the Lithuanian formations 
in the Red Army, who are en
gaged in an 
against the
forces on the Eastern Front. 
This is the only Lithuanian ar
my in existence. Recently re
presentatives of this army par
ticipated in a session of the 
Lithuanian Supreme Soviet in 
liberated Vilnius. The Lithua
nian army enthusiastically sup
ports the work of the Lithua
nian Soviet government.

We wonder why the Cleveland 
News permitted its publication 
to be used for the spreading of 
this
and anti-United 
and slander against the boys 
in the Lithuanian army who 
are giving up their lives to de
stroy our common enemy—the 
Nazis.

very obvious pro-Nazis
Nations lie

The following Is a text of a cable 
received by the Russian War Relief 
from Leonas Pushinls, 
of Vilnius and is dated 
20, 1944:
Dear American friends:

Today as I write these 
nius, tile capital of our
is preparing to celebrate a national 
holiday of the peoples of the Soviet 
Union — the anniversary of the So
viet revolution.

Only three months have 
since the Red Army units 
ing Lithuanian Corps and
sans of Lithuania liberated the an
cient Lithuanian . capital of Vilnius 
from the German occupationists.

Throughout these months each of 
us from the mayor to the simplest 
worker has devoted himslef to the 
restoration and reconstruction of 
our capital, destroyed and robbed 
by the German occupationists.

Graves around Vilnius hold the 
bodies of the best sons of Lithuania 
tortured and murdered by the Ger
mans. More than seventy thousand 
inhabitants of Vilnius were victims 
of the German hangmen.

In three years of their rule in 
Vilnius the Germans destroyed and 
burned 1,480 residences which were 
about a quarter of the city’s hous
ing, leaving thousands homeless and 
propertyless. They destroyed the 
power plant, watermains, many 
schools and hospitals, the printshop, 
flourmills and movie houses. They 
derided religious feelings and 
stroyer several Roman Catholic 
thedrals and churches.

We are restoring all this by
own efforts. Professional builders 
work with volunteer brigades and 
workers, office employees and 
housewives. The city now has water 
and light, post and telegraph ser
vice, schools, nurseries, hospitals. 
Four newspapers are appearing 
again — in Lithuanian, Russian and 
Polish.

The Germans tried to wipe aut 
the pride of t-he Lithuanian peoples, 
the ancient 
established 
last month 
ize normal
leges of this university.

Before us lie great tasks: under 
the Germans tens of thousands lost 

home, property, 
of children re- 
are ill-clad and 
long hunger.

PEOPLE
VOTED FOR

More than a million American 
trade unionists of the CIO in New 
York, Chicago and Detroit adopted 
resolutions in support of the state
ment of the U. S. State Depart
ment to permit liberated peoples 
to work out their own form of de
mocratic government. The trade 
unionists greeted the declaration of 
State Secretary Stettinius who said 
that the United States government 
believes that the members of the 
United Nations who helped liberate 
their own lands, should be permit
ted to set up their own democratic 
governments without outside inter
ference.

The unionists protested the in
tervention on the part of Britain in 
the governments of Greece 
Italy.

, with the aid of the Red Army li- 
: berated Lithuania and are peace- 
i ably re-building their country un- 
■ der the kind of a government suit

ed to their liking.
Most likely, this handful of So

viet - baiters 
claration of 
in which it 
bers of the
helped liberate their 
should he permitted to set up thęir 
own democratic governments with
out outside interference.

But the Lithuanian Americans 
understand this State Department’s 

because on November 
majority of them 

this sort of a for- 
friendly cooperation
States with other

THE ROLE OF LABOR
Let us have no illusions about 

the real issue of this struggle. Be
neath the clash of military ma
chines, below the surface of poli
tical differences and economic con
flicts there is but one basic issue; 
and it is man himself and his place 
in the world of tomorrow. People 
everywhere are acutely aware of 
this and are asking some very per
tinent questions. Are the common 
people to be considered capable of 
real freedom? Are they to be 
granted their rightful participation 
in the political and social institu
tions which they have helped 
create, which they support, and 
der which they live? Above all, 
the people, the workers of 
world, to be given an
share of the wealth of the world? 
These are questions which ruthless
ly cut across all lines of race, of 
political beliefs, of national differ
ences. They are questions which 
spring from the very heart of the 
revolution in which the existence 
of democracy depends. To these 
questions we must give clear and 
fearless answers.

It seems to me that labor is the 
one group* which can and will give 
the best and most concrete answer/; 
to these questions of the common 
man. And this is so, simply because 
labor is composed of common men. 
Labor knows what is close to the 
heart of the common man every
where. Labor knows that the com
mon man’s desires are not exces
sive: they consist of a home, a piece 
of land; a stable job, an opportunity 
to educate his children. Labor 
knows that organization is the 
most efficient and the most endur
ing way of achieving these things. 
Labor knows, then, that for the 
future peace and for the extension 
of democracy, labor unions are an 
absolute necessity.

to the Committee 
officers of the Co
say: “We are send- 
to the Committee to 
because up to now 

you are the only

COMMITTEE 
NIA.

In a letter 
signed by the 
operative they 
ing the money 
Aid Lithuania, 
we note that
Committee giving aid to the people 
of Lithuania. Other committees say 
they are collecting aid for the 
people of Lithuania, but so far sent 
nothing to the people of Lithuania. 
The so - called United American 
Lithuanian Relief Fund is planning 
to aid all kinds of run-aways and 
students in other countries but 
plans very little aid to people of 
Lithuania, where at present the 
need is greatest and most import
ant.

Furthermore, the United Lith. 
Relief Fund plans to spend as much 
as $35,000 for administration work 
alone.” The letter goes on to say 
that, the Committee to Aid Lithua
nia spends very little for administ
ration work, and carries through 
that activity by the work of vo
lunteers of whom there arc many. 
The Committee To Aid Lithuania 
sends nearly all contributions to the 
people of Lithuania.

AMERICAN LABOR BUILDS 
GENERATORS FOR 

DNEPROSTROY

Last month the War Production 
Board approved the construction in 
this country of nine hydro-electric 
generators for the USSR to replace 
installations destroyed at Dnepro- 
stroy. Construction costs will be 
financed by the Soviet government. 
Members of the United Electrical 
Workers Union (CIO) are building 
the generators.

According to a OWI release, 52 
“Finland-Soviet Union Associations” 
with a membership of more than 
20,000 have already been formed in 
Finland. Thirty more associations 
are in the process of formation.

Will the Lady at the Lathe Stay on the Job After the 
Boys Come Marching Home?

By Frances Gullota

CROPPER X-RAYS 
ANOTHER LEWIS 

VICTORY

9
m.■

ft
WAR
LOAN .

In the United States there 
handful of Lithuanian Soviet-haters, 
supporters of Lithuanian quislings, 
who are misleading some Lithua
nian Americans to derqand of the 
American government to intervene 
in the inner life of the Soviet 
Union. They are asking Lithuanian 
mothers with sons in the American 
armed forces to petition the Presi
dent to demand that the form of 
the government in the Lithuanian 
Soviet Republic be changed to one 
that is to their liking. They ignore 
the fact that the Lithuanian people

MINE OPERATORS FIGHT 
PORTAL TO PORTAL PAY

Mine operators have brought their 
fight against portal-to-portal pay 
to the U. S. Supreme Court.

The Jewell-Ridge Coal Corp, of 
Virginia has asked the court to re
view a Fourth Circuit Court deci
sion which found that underground 

the

To the People 
of this Community 
■*You may be wondering what 
one man can do to help win a 
war. We refer you to the late 
Private John W. Dutko of Homer 

City, Pa. Ger
man guns had 
his battalion 
pinned down in 
a' trench on the 
road to Rome. 
Armed with an 
automatic rifle 
and hand gre
nades he ad
vanced toward 
an 88-mm. can
non and three 
machine gun 

nests. Running through a hail of 
gunfire, he silenced the first 
machine gun by killing its two- 
man crew with a grenade.

Nazi machine gunners in the 
second nest wounded him but he 
staggered on toward the cannon. 
With a mighty effort he killed all 
five ot the cannon crew with a 
long burst from his rifle. Then 
he swung his rifle toward the 
second machine gun nest, killing 
the two Germans who had just 
wounded him. The third machine 
gun nest still blazed away, hit
ting him again. As the Anal 
burst from his "heater” cut 
down the remaining two Nazi 
gunners, he stumbled into their 
nest where he fell dead over their 
bodies.

You are not asked in the Sixth 
War Loan to make a contribution 
like that of Private Dutko to help 
the defeat of Japan. But Victory 
also is made up of individual ef
forts of millions of Americans 
at home and on the fighting 
fronts. How about dedicating 
your extra $100 War Bond pur
chase today to fighters like Pri
vate Dutko?,

CASHMORE PROCLAIMS 
‘RUSSIAN KIDS WEEK’

Brooklyn Borough President John 
Cashinore yesterday proclaimed the 
two weeks starting Monday and 
running to Dee. 25 as “Children of 
Russia Weeks” throughout Brook
lyn.

He called on all residents of the 
borough, acting either individually 
or through organizations, to share 
their Christmas with some Russian 
child by helping Russian War Re
lief 
ful 
the

all they had — 
clothing. Thousands 
main orphans. They 
suffer the effects of 
They are now finding normal child
hood at last in the children’s 
homes.

On our shoulders has fallen the 
task of caring for all these resi
dents of Vilnius, exhausted and de
prived of their all by the Germans. 
We must rebuild and repair homes, 
open orphanages, nurseries, schools, 
hospitals and sanatoriums and we 
must assure the population 
least the elementary needs of 
ing and shoes.

The Soviet government has
us every cooperation of providing 
not only considerable funds but al
so clothing, industrial supplies and 
building materials. Nevertheless, we 
are in acute need of everything, so 
great have been our losses.

The supplies which we received 
from Russian War Relief permit us 
to sooner clothe and shelter the 
sufferers from the consequences of 
the fascist yoke.

In the name of the populace of 
Vilnius, which received your sup
plies and in my own name as 
mayor, I wish to extend to you our 
warmest thanks for the fraternal 
friendly aid.

Our allied armies together are 
smashing the common enemy and 
the day is not far off when victory 
will bring us into a still closer 
more fruitful collaboration in 
fields of the life and culture of 
friendly countries.

Very truly yours,
Leonid Pushlnis,

Chairman Municipal Executive 
Committee, City of Vilnius.

Everyone is writing about the working girl except the working girl. 
There are all sorts of people telling what the gal in overalls wants to do 
after the warbut we still have to hear it from her. If a program is to be 
formulated to meet her needs and desires we ought to know what those 
needs and desires are. Many questions have to be answered.

Does the working girl want too-------------------------------------------------
work after the war? Will she have 
to work after the war? What 
changes in working conditions does 
she want? What kind of family and 
home responsibilities does she have?

These are some of the questions 
floating around and fortunately it 
looks like the answers to them will 
be forthcoming. My union, the 
United Electrical, Radio and Ma
chine Workers of America, together 
with the New York State Depart
ment of Labor, is conducting a sur
vey of trade union women regard
ing their war and post-war job pro
blems and plans. This survey will 
solve no problems, but it will pro
vide the basis for developing that 
kind of program that the working 
woman wants and needs. Mean
while, ■ the incomplete results of the 
survey plus my own personal ex
periences with the girls 
union give 
what some 
this subject.

At the 
proximately 
kers in the 
vary in age 
girls to older women with children 
of 17 and 18. Some of them have 
highly developed skills but the ma
jority are unskilled oi’ only semi
skilled,

A great many of these women 
are holding down jobs left by men 
who went into the services. Writen 
into all union contracts is a clause 
guaranteeing these men their jobs 
when they return and providing 
them with seniority for the time 
they were in the armed forces. So 
the question that women workers 
are asking is, “What happens to 
my job when the servicemen come 
home?”

I have askeds many women work
ers whethei’ they intend to continue 
working after the war. The survey 
asks the same question and while 
all the answers haven’t been given 
yet, they generally follow a pattern 
of several categories.

First there are the older women 
with husbands, sons and daughters 
in the services. They are working 
primarily because they feel it is 
their patriotic duty. Many of them 
work because the job is now their 
major source of support. They ge
nerally feel that when the war ends 
they will be leaving their jobs and 
become housewives again. But even 
among this older group there are 
many who have come to like the 
idea of working and intend to con
tinue when the men come home.

Among the younger girls, it is a 
different story. Most of these girls 
intend to remain in industry even 
though their reasons will vary. 
Some of them want to develop ca
reers in the industry, and expect 
to train themselves in special skills. 
Others contemplate remaining on 
their jobs because they will need 
money. Even those who will be get
ting married when their boy friends 
come back from the armed forces 
figure that the returning 
require some time before 
settled in decent jobs.

The very young girls

got out of high school or left school 
without graduating, generally are 
thinking of returning to school to 
finish their education. They may 
contemplate careers in idustry, ul
timately, but for the immediate 
future they plan to leave their jobs.

Well, that’s a pretty general pic
ture. When the survey is completed 
it will show more specifically the 
number of women in each group. 
But even now, I think it can be 
said that a great 
working 
working 
want to 
able to

The radio-electrical industry 
a tremendous post-war future, 
was stated at the tenth convention 
of the UE, “Beating the sword in
to ploughshares in our country 
means that no home in America 
shall be without elec-tricity, radio, 
television, washing machines, me
chanical
cleaners, electrical stoves and ma
ny other products made by UE 
members.” This perspective is part 
of the general approach which vi
sualizes increased foreign trade and 
a general rise in American living 
standards after the war, both of 
which will stimulate American in
dustry.

So, tha way we see it, there will 
be jobs for all — which naturally 
means for women, too. And if this 
is so, then any postwar job pro
gram must make special provisions 
for the special needs of women in 
industry.

The UE has had' a general policy 
of equal work for equal pay for 
many years. With this policy as a 
base, it formulated at its last con
vention a program for women in in
dustry which can serve for both the 
present period 
That program

1. Extension 
equal work to 
contract.

2. Provision in our collective bar
gaining agreements for adequate 
rest and lunch periods, maternity 
leave without loss of seniority, and 
group insurance including maternity 
benefits.

3. Furthei’ development of 
-union’s community 
child care centers, 
ing, especially for 
men workers and
tensive recreational facilities; such 
facilities to become a permanent 
part of post-war community life.

4. Expansion of special education
al programs for women by the 
union, designed to bring them into 
positions of greater responsibility 
and leadership in the union.

5. Finally, the preservation of 
our union’s strength by strict 
herence to seniority clauses in 
union contracts.

With such a program, plus
thousands and thousands of women 
that are helping to fulfill this pro
gram, we are confident that after 
this war women will play an even 
bigger part in the life of America.

(From 'Spotlight Jan, 1945.)

Courtesy of the Sunday Worker

CHRISTMAS APPEAL FOR 
LITHUANIAN ORPHANS

The COMMITTEE TO AID LITHUANIA appeals to all Lith 
uanian Americans to send a Christmas gift to an orphan child 
in Lithuania. Buy Five, Ten or more dollars worth of clothing 
for a child 
uania at 417 

This drive 
peal of the 
liberated territories of the Soviet Union.
The Russian War Relief has already delivered 14 carloads of 
supplies to the people of liberated Lithuania.
That gift, you, intended to buy for a friend of yours,—use the 
money to bring Christmas joy to a little one whose parents 
have been murdered by the Nazis

I

Upon resolution of David Dubin
sky, the convention again opened 
the door to John L. Lewis. The re
actionaries among the AFL lead
ers figure they can really go places 
if they and Lewis pool their com
bined lack of influence.
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Philadelphia, Pa.
Lietuvos šelpimo Reikalai

Pastaruoju laiku Philadel- 
phijoje ir jos apylinkėje sėk
mingai vyksta Lietuvos šelpi
mo darbai. Viename masinia
me mitinge sukelta $1,000, ki
tame, Lietuviu Republikonų 
Susivienijimo masiniame mitin
ge sukelta virš $600. Pas žmo
nes yra pinigų ir širdies jaus
mai pagelbėti didžiai sužeistai 
Lietuvai. Mūsų broliai ir sesu-1 
tės lietuviai Philadelphijoje' 
pradėjo rūpintis ir kreipti dau
giau atydos į Lietuvai Pagel
bės Teikimo Komiteto Centro 
ir Skyrių pasišventimo darbus, 
veltui pasišventimo darbus. Vi
sos Amerikos lietuviai bendrai 
pasiuntėm 7 siuntinius Lietu
vos žmonėms. Kiek pasiuntėm 
ir ką pasiuntėm, buvo paskelb
ta mūsų centro.

Dabar eina vajus už 8-tą 
siuntinį Lietuvos vaikučiams. 
Na, Amerikos lietuviai, rimtai
pagalvokime, kokiais būdais 
mes galime gauti ir parinkti 
gražių Lietuvos mergaitėms, 
berniukams ir kūdikiams do
vanėlių ?

Mano nuomone, būtų ge
riausias planas, kad kiekvie
nas širdingas lietuvis bandytų 
apipirkti dovanėlių, iš kurių 
sudaryti pundelį ir įdėti savo 
vardą, pavardę, adresą ir pri
duoti Liet. Pag. Teikimo Ko
miteto nariui Petrui Mack, 
1218 Wallace St.; Liet. Repub. 
Susiv. patalpoje.

Pasiteiraukime dirbtuvėse, 
ypatingai tokiose, kuriose ga
mina vaikų drapanas, avalus, 
kepuriukes, pančekutes, pirš
tinaites, blanketukus ir kitką. 
Bandykite kaimyninkystėje su
rinkti keletą dolerių ir už juos 
sudaryti keletą pundelių ir į 
juos įdėti grupės vardus ir ad
resus. Argi nebus džiugu, ka
da mes gausime padėkavonėsĮ 
laiškus nuo tų vaikučių, kurie ’ 
gavę dovanėles dėkos ameri-' 
kiečiams? Karas sunkus! Na-j 
ciai ant žūt būt laikosi. Dar 
daug aukų žus iki tie barba
rai bus sunaikinti. Kol kas 
Amerikoje nematėm karo vaiz
dų. Gi Lietuvoje karo veiksmai 
buvo dideli ir ten žmonės la- Į 
bai nukentėjo.

Sekantis LPTK susirinkimas( 
įvyks ateinantį sekmadienį, 17 
d. gruodžio, 1218 Wallace St., 
3-čią vai. po pietų, šiame susi-; 
rinkime bus perrinkta valdyba 
Naujiems Metams. Delegatai 
ir bendrai lietuviai dalyvauki
te ir bendrai diskusuokite apie 
geresnes pasekmes.

A. J. Smitas — sekr.

Amerikos ambasadorius Chi- 
nijai, gen. Patrick J. Hurley.

Another “Egg” for the Enemy
1

November 20-23, 1943, in 76 hours of the fiercest combat in Marine Corps 
history, “Devil Dogs” of the 2nd Division annihilated more than 4,000 en
trenched Jan defenders of the tiny Betio Island airstrip in the Tarawa Atoll. 
Here a Marine tosses a hand grenade at an enemy pillbox as the smoke of 
battle rolls back over the hastily thrown-up sandbag position from which 
he and his comrades fought.

A. L. D. L. D. REIKALAI
ALDLD 7-to Apskričio Metinės 

Konferencijos Protokolas 
1944 m.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 7-to 
Apskričio metinė konferencija 
įvyko spalių 22 d., 1944 m. 
Lietuvių Piliečių Kliubo Sve
tainėje, 376 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Konferenciją atidarė J. M. 
K a r s o n a s, organizatorius, 
11 :30 valandą iš ryto. Organi
zatorius paskyrė mandatų ko
misiją W. Jurkevičiui ir J. Gal- 
gauską.

Draugė Sasna iš Brooklyn, 
N. Y., varde LLD Centro, svei
kino šią konferenciją su pra- 
kalbėle, atžymėjo gražius kul
tūros ir apšvietos nuveiktus 
darbus per visą Ameriką, lai
ke 30 motu ir, sakė kalbėtoja: 
Mes didžiuojamės mūsų orga
nizacija, kurios nariai susijun
gę į kolonijas, kuopas, kaipo 
didžiules šeimas, vis plečiasi, 
auga ir skleidžia literatūrą. 
Reikia padėkoti Literatūros 
Draugijai už išauklėjimą pro- 
gresyviško judėjimo mūsų išei
vijoj. Bile svarbesniam klausi
mui mūsų progresyviška visuo
menė stojo į talką, kokia yra 
dabartinė talka šelpimas Lie
tuvos žmonių. Todėl tęskime 
tą svarbų ir gražų darbą, gau
kime daugiau naujų narių Į 
ALDLD.

Priimtas pasveikinimas su 
$5 auka mūsų 7-to apskr. nuo 
ALDLD Moterų Skyriaus 2-ros 
kuopos, Boston, Mass.

Išduotas raportas mandatų 
komisijos. Delegatų dalyvauja 
26, nuo 9-nių kuopų ir vienas 
apskričio komiteto narys, viso 
27 dalyviai.

Išrinkta prezidiumas iš se
kančių delegatų: pirm. J. 
Skliutas; pirm, pagelbininkas, 
D. Jussius; sekr. D. Lukienė; 
rezoliucijų komisija: W. Jur
kevičius, D. Jussius ir J. M. 
K arson as.

Perskaitytas pereitos konfe
rencijos protokolas ir vienas 
apskričio posėdžio protokolas. 
Protokolai vienbalsiai priimti.

Apskričio komiteto narių ra
portai išklausyti ir priimti.

Kuopų veikimo raportai: pa
sirodo, kad mūsų kuopos na
riais auga; gerai pasidarbuo
ta Laisvės piknikų surengime, 
Lawrence apylinkėje, Montello 

' ir’ Worcesteryj ; dabartiniu lai- 
• ku labai daug darbuotasi dėlei

Lietuvos šelpimo; taipgi veik 
visos kuopos aukavo įvairiems 
reikalams. Delegatų raportai 
priimti vienbalsiai.

Uždaryta pirma sesija ant 
valandos pietums.

Išduotas ir priimtas rapor
tas ųiūsu apskričio delegato J. 
M. Karsono iš Amerikos’ De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo, kuris įvyko gruodžio 18 ir 
19 dd. Brooklyn, N. Y.

Laisvės vajaus reikale: ap
skritys prašo, kad kuopos dar
buotųsi gavime naujų skaityto
jų šiame vajuje, kad dėtume 
visas pastangas gelbėjimui mū
sų vajinmkams atsiekti jų pa- 
sibrėžtą tikslą.

Laisvės ir apskričio piknikų 
klausimas palikta naujai val
dybai.

Palikta naujai valdybai su
tvarkyti, atgaivinti, Stoughto- 
no ir Lynu kuopas.

LLD vajaus ir 30 m. jubile
jaus reikale — nutarta, kad 
visos kuopos dėtų pastangas 
gauti kuo daugiausiai naujų 
narių ir kad, sąryšyje su gavi
mu naujų narių, kuopos 
rengtųsi prie paminėjimo 30 
metų jubilejaus.

Palikta naujai valdybai su
rengti prakalbų maršrutą mū
sų apskrityje ir jeigu galima, 
gauti L. Pruseiką už kalbėtoją.

Priimta rezoliucijos: 1. Svei
kinimas išlaisvinimo Lietuvos 
iš po fašizmo. 2. Lietuvos šel
pimo klausime. 3. 30 metų 
ALDLD jubilejaus ir naujų na
rių klausime. 4 Laiškai Prezi- 
dent’s War Relief National 
Fund ir Nat’l War Fund 
Board.

Nutarta išaukoti sekančiai: 
Laisvei $25, Vilniai $15, Daily 
Worker $10, Liaudies Balsui 
$10, rinkimų klausime $15, 
Lietuvos šelpimui $25, Apšvie
tus Fondui $15, ALDLD Cen
trui 30 m. jubilejaus proga 
$30.

Nutarta apskričio sekretorei 
nupirkti dovaną už sekretoria- 
vimą per 11 metų 7-tam aps
krityje. Darbas paliktas aps
kričio kom. atlikti.

Į apskričio komitetą, 1945 
m., likosi išrinkti šie delega
tai: H. Tamašauskienė, H. Ja- 
nulienė, D. Lukienė, J. M. Kar- 
sonas, S. Baronas, S. Penkaus- 
kas, D. Jussius.

Pirm. J. Skliutas, 
Sekr. D. Lukienė.

Apskričio Valdyba
Po konferencijos naujai iš

Detroit, Mich.
Karo Bonų Pardavimas ir 

Koncertas
Cass Tech. High School Vic

tory Bond Rally ir koncertas, 
ruošiamas Foreign Origin Di
vision įvyks ^nedėlioję, gruod
žio 17 d., 8 vai. vakare. Įžan
gos vietoj bus geras pirktas 
$100 vertės karo bonas arba 
ir daugiau vertės.

Pirkdami karo bonus pas 
progresyvius lietuvius, arba 
per WJBK radio stotį, tai gau
site tikiėtus koncertui. Bonus 
galima pirkti pas advokatę 
Masytę, Nellę Beliunienę, Ur
šulę Palevičienę, kurios yra už- 
girtos pardavimui per karo bo- 
nų pardavimo komitetą ir da
lyvauja kiekvieną antradienį 
Union Garden Blvd, susirinki
muose.

Mr. Frank N. Isby, valstijos 
pirmininkas tik sugrįžo iš ka
ro fronto ir aiškino, kaip la
bai reikalinga yra pravesti 
pardavimas šeštos Karo Pa
skolos. Jie į tuos susirinkimus, 
8 vai. vakarais, kiekvieno an
tradienio, kviečia visų tautų ir 
visų organizacijų ateiti su ra
portais, kiek kas karo bonų 
pardavė. Iš lietuvių, kol kas 
dalyvauja advokatė Masytė ir 
aš. Laiškai buvo išsiųsta vi
soms organizacijoms, bet iš lie
tuvių tik progresyviai dalyvau
ji a. Pasirodo, kad tūli vis dar 
sapnuoja apie smetoninio re
žimo grąžinimą Lietuvon ir ne
padeda Amerikos karo laimė
jimo pastangoms. “Vienybėje^ 
net veda agitaciją prieš pirki
mą karo bonų, kaip ten rašo 
“nuo lietuvių bolševikų.”

Lietuviai ,pirkite, kas tik ga
lite ir kiek tik galite daugiau 
karo bonų, nes amunicija ir 
ginklai reikalingi pergalei. 
Kiekvienas nupirktas karo bo
nas, tai yra smūgis fašistams.

Koncertinėj programoj daly
vaus ir Moterų Pažangos Cho
ras ir Aido Choras, nes pro
gramos pildyme dalyvaus dau
gelio tautų chorai. Bus artistų, 
bus ir iš Washington atstovas, 
kalbės Frank N. Isby, Mr. 
Thomas Lind, Morgenthau pa
gelbininkas, dalyvaus unijos 
benas ir daugiau jėgų. Būkite 
17 d. gruodžio, 8 vai. Cass 
Tech. Svetainėje. Platesnių in
formacijų galite gauti per 
WJBK radio stotį, pas Mr. Alt
schuler, pas advokatę Masytę, 
telef. Ca. 0909, pas Palevičie
nę, tel. Tr. 21638, ar Beliu
nienę, telef. To. 51545.

Uršulė Palevičienė,

Pikčiurnai bosui darbinin
kai galo nepavydi.

Patarnavimas Perlaidam į Užsienius-

Lietuvą, Latviją ir Lenkiją
Manufacturers Trust Company dabar gali persiųsti 
pinigų pragyvenimo lėšoms į Lietuvą, Latviją ir Len
kiją žmonėms, gyvenantiems žemėse, esančiose Sovietų 
Sąjungos žinyboje.

Pragyvenimo lėšoms pinigų galima siųsti iki $100 per 
mėnesį bet kuriai šeimai, ir jie gali būti siunčiami oro 
paštu ar kablegramu už nebrangų primokėjimą.

Patarnavimas užsieniniams perlaidams yra gaunamas 
šešios dešimts astuonių bankų ofisuose Manufacturers 
Trust Company, Manhattan, Brooklyn, Bronx ir 
Queens, ir Užsieninis Departmentas arčiausias jums 
mūsų raštinėje mielu noru duos jums visas žinias tuo 
reikalu. Jūs taip pat galite gauti visas smulkmeniškas 
žinias, kreipdamiesi raštu į mūsų banką.

MaNUFACTUKERS TRUST COMPANY
Vyriausias Ofisas ir Užsieninis Departmentas 

55 Broad Street, New York 15, N. Y.

68 Bankiniai Ofisai Manhattan, Brooklyn, Bronx ir Queens

Member Federal Deposit Insurance Corporation

REIKALINGI 
Laboratorijos 
Pagelbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi 

fizikiniam patikrinimui ter

mostatiškų sudėtinių ir elek

trinių junginių. Baigę High 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

THE H. A. WILSON CO.
105 Chestnut St. 
Newark, 5, N. J.

PIRKITE KARO BONUS

Krieno Aforizmai

Kas giriasi keliais tūks
tančiais, primink jam, kad 
tas mažai ką reiškia prieš 
kelis milijonus.

Jeigu visi poetai durniai, 
tai visas pasaulis kėkšna- 
mis ir visi žmonės iš
tvirkėliai, — beveik šventą 
tiesą sakė Puškinas.

Asmuo, kuris kitiems lei
džia save išnaudoti, angliš
kai vadinamas “džėrk”, ar
ba “sucker.”

Kaip tau blogai einasi?— 
sugestija Goebbelsui ekono
miško sveikinimosi vokie
čiams, taupant atsakymo 
žodžius.

Faraonų laikais septynios 
liesos karvės suėdė septy
nias riebiąsias; šiais gi lai
kais — gerus karinius už
darbius dar vis ėda buvu
sieji kriziai ir karo lėšos.

F. W. Shalins
(S1IALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

C NEDALINAMA ATSAKOMYBE *
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

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

DUOKIM SAVO DIENRAŠČIUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Dienraščio Laisvės 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.

rinktas apskričio komitetas tu
rėjo trumpą susirinkiipą ir iš
rinko apskričio valdybą: Org. 
J. M. Karsonas; org. pagelbi
ninkas D. Jussius; sekretorė 
D. Lukienė; fin. sekr. S. Baro
nas; iždininkas S. Penkauskas; 
moterų apskr. komisija: H. Ta
mašauskienė ir H. Janulienė.

D. Lukienė, sekr.

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

-- -• .. . -J*

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
M DM

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HBMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės 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.

(Įsist. 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. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Žinios iš Lietuvos
ODŲ IR AVALYNĖS 

FABRIKAI
Odų ir Avalynės kombi

natas jau išleido pirmą par
tiją gaminių.

Kailių fabrikas “Ūdra” 
pradėjo- gamybą. Avių kai
lių išdirbimo skyrius jau iš
leido pirmą gaminių partiją 
(100 št. išdirbtų kailių). Su
organizuota nauji skyriai: 
kralikų odų išdirbimo sky
rius ir baltų odelių, apdirbi
mo skyrius (pamušalams, 
kurtkėm ir t.t.).

Fabrikas netrukus bus e- 
lektrifikuotas ir pradės ga
mybą visi skyriai.

Ateityje numatoma suin
tensyvinti darbą ir padidin
ti produkciją.

Darbininkai priėmė rezo
liuciją suintensyvinti darbo 
našumą ir padidinti pro
dukciją.

POLIGRAFIJOS 
ĮMONĖS

Poligrafijos įmonė “Spin
dulys” e 1 e k trifikuojama. 
Spausdinami du laikraščiai 
“Taryb. Lietuva” ir “Praw- 
da Wilenska”. Be to at
spausdinta 75 tūkstančiai 
įvairiausių atsišaukimų ir 
blankų. Įmonės darbas yra 
sunkus, nes tuo tarpu nėra 
elektros ir darbininkai at
lieka visus darbus rankom.

Poligrafijos įmonė “Vaiz
das”. Darbininkai rankom 
atspaude 30 tūkstančių įvai
rių atsišaukimų ir blankų.

Poligrafijos įmonė “Auš
ra.” Rankų darbu atspaus
dino 59 tūkstančius įvairių 
atsišaukimų.

PIRMASIS BALDŲ FAB
RIKAS VILNIUJE

Fabrikas, nesant elektros 
energijos, pradėjo gaminti 
išimtinai fizine darbininkų 
jėga. Dabar gaminami įvai
rūs būtiniausieji baldai į- 
monėms. Greitai bus gami
nami pagal pareikalavimus 
baldai vietos gyventojams. 
Prie fabriko yra šepečių 
skyrius. Ateityje fabriko 

1 vadovybė yra numačiusi 
l langų rėmų ir durų gamy
bą, kad patenkintų pareika
lavimus gyventojų, kurių 
namai yra apgriauti.

Fabrikų vadovai ir darbi
ninkai su didžiausiu opti
mizmu griebiasi darbo.

Didelis darbas laukia vi
sų pramonės darbininkų. 
Atstatyti sugriautas įmo
nes, papildyti mašinų kom- 
pletus, sudaryti specialistų 
personalą.

| Kai kuriose įmonėse jau 
susidarė naujos ir pajėgios 
darbininkų brigados; tve
riasi fabrikų komitetai. Jų 
uždavinys bus tvarkyti fab
rikų ir įmonių vidujinį gy
venimą, palaikyti discipliną 
ir padėti darbininkams 
šviestis. P.

SIUVYKLOS
Iš siuvyklos “Laisvė” vo

kiečiai išvežė visas siuva
mas mašinas. Bet jau susi
tvėrė specialistų persona
las, įmonė papildyta siuva
mosiomis mašinomis ir pri
ima civilių gyventojų užsa
kymus.

ATSIKURIA VILNIAUS 
PRAMONĖ

Išvijus iš Vilniaus vokiš
kuosius grobikus, nežiūrint 
jų padarytos milžiniškos ža
los Vilniaus pramonei, Vie-i 
tos Pramonės Liaudies Ko
misariato ir darbo žmonių 
pastangomis sužaloti fabri
kai ir įmonės greit remon
tuojami ir jungiami į dar
bą.

Gudžiūnų Mitinge Dalyvavo 
100 Valstiečių

Žemės grąžinimo mitinge 
Gudžiūnuose (Kėdainių ap
skričio) dalyvavo 100 darbo 
valstiečių.

— Žemė dabar mūsų ir 
mes ją tuojau sau susigrą
žinsime, — toks buvo visų 
susirinkusiųjų tvirtas nu
tarimas. — Mes dėkingi Ta
rybų valdžiai, kuri tikrai 
rūpinasi valstiečių reika- 
lais. ‘
Mašinų remontų fabr. Nr. 2

Pradėjo darbą ir jau tai
somos siuvamosios mašinos.

Lėktuvai Po Karo Skri-
šią Garso Greitumu

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
yYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Washington, D. C. —Lai
vyno Reikalų Komisijai ra
portavo admirolas Ramsey 
apie ateities aviaciją. Jis 
teigė, kad jau paskutiniais 
keturiais metais lėktuvų 
greitumas pakeltas šimtu 
procentų. O neužilgo, gal 
tuojau po karo, kovos lėk
tuvai galės skristi iki 700 
įmyliu per valandą!

Šiandien lėktuvai lekioja 
I nuo 30,000 iki 35,000 pėdų 
‘aukštumoje. Toje pačioje 
j aukštumoje ateities lėktu- 
jvai galės padaryti per va
landą nuo 663 iki 680 my
lių. Greitumas bus toks di
delis, jog apie tai dabar pa
prastam žmogui sunku įsi
vaizduoti.

NUO ŠALČIO jR PŪGŲ 
JAU ŽUVO 50 ŽMONIŲ
Žiema šiemet žada būti 

labai aštri, jei spręsti pa
gal ankstyvus šalčius. Iki 
šiol įvairiose šiaur-rytinėse 
valstijose nuo šalčio ir snie
go jau yra žuvę 50 žmonių. 
O šalčiams galo nesimato.

Japonai Vergaus 108 
Valandas Savaitėje

Elektros stoties darbininkų 
susirinkimas

Liepos 20 d. įvyko Vil
niaus miesto elektros sto
ties darbininkų susirinki
mas. Kaip žinoma, stotį vo
kiški barbarai sunaikino. 
Darbininkai savo priimtoje

j rezoliucijoje pasižada dėti 
visas pastangas, kad grei
čiau galėtų atstatyti Vil
niaus elektros stotį ir palei- 

■ sti į darbą visą Vilniaus 
pramonę.

Užsieniečių ir piliečių be 
pilietybės žiniai

Milicijos valdybos užsie
nio vizų ir užsieniečių regis
tracijos skyrius nuo š. m. 
liepos 28 d. pradeda išdavi
nėti dokumentus užsienie
čiams ir asmenims be pilie
tybės, norintiems turėti tei
sę gyventi Tarybų Lietuvos 
teritorijoje.

Trikotažo fabr. “Pakaita”
Vokiečiai išvežė dalį ma

šinų, bet fabrikas pradeda 
organizacinius darbus. Da
romi remontai.

MERGINOS-MOTERYS!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORĖS 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJOS 
LATHE OPERATORES 

NUOLATINĖS KALĖJOS /

VYRAI-VETERANAI!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORIAI 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJAI 
MAŠINISTAI 

PAGELB1NIAI VYRAI 
LATHE OPERATORIAI

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

KALIKAI
Aukštos klasės mokiniai priimami.

Nėra rekonversijos problemų.
Tas pats gamybos procesas tęsiasi.

WESTERN 
ELECTRIC CO.
900 Broad St. - Newark, N. J.
100 Central Ave. Kearny, N. J.

ARBA matykite mūsų atstovą į USES
1056 Broad St.
2855 Hudson Blvd.

Newark, N. J.
Jersey City, N. J.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

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

BI. 3-3811.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Sandelis Knygų ir Žolių

(293)

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

Patyrimas nereikalingas.
CROWN WRIST BAND CO.,
116 NASSAU ST., N. Y. C.

(29-1)

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

N. Y. CITY.
(295)

Iš Tokio praneša, kad to 
miesto amunicijos darbi
ninkai organizuojami į spe
cialius būrius ir verčiami 
dirbti nesvietiškai ilgas va
landas. Japonų valdžia skel
bia, jog tai esąs savanoriš
kas darbininkų bruzdėji
mas, kaipo atsakymas į a- 
merikiečių bombardavimą 
Tokio ir kitų miestų. Tokio 
darbininkai esą nusitarę 
dirbti visas septynias die-' 
nas nuo 7:30 vai. iš ryto iki 
11 valandos vakare, arba 
daugiau kaip 108 valandas 
savaitėje!

Federacijos Vadas “Žu
vauja” Meksikoje

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Pagelb. Teik. Komiteto su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 17 d. 
gruodžio, 1218 Wallace St. Pradžia 
3 vai. dieną. Visi delegatai ir ne- 
delegatai lietuviai prašomi dalyvau
ti šiame svarbiame susirinkime ir 
pagelbėti veikti dėl sušelpimo Lie
tuvos žmonių. Bus perrinkta valdyba 
naujiems metams. — A. J. Smitas, 
sekr. . (293-294)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo metinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 22 d., 
7:30 vai. vakaro, 155 Hungerford 
St. Draugės kviečiamos dalyvauti, 
bus renkama valdyba 1945 metams.
— V. K., sekr.

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 17 d. gruodžio, 6 vai. 
vak., 735 Fairmount Ave. Tai me
tinis susirinkimas. Prašau visų mez
gėjų dalyvauti jame. Po susirinki
mo turėsime draugišką parengimą. 
Atsiveskite ir kitas, dar neprigulin
čias drauges. — J. S. (293-294)

Washingtonas. — Išvyko 
Meksikon Amerikos Darbo 
Federacijos iždininkas-sek- 
retorius Meany. Viešai 
skelbia kad jis ten išvyko 
“atostogoms”, bet visi žino, 
kad jo misija yra įgauti ry
šių su Meksikos darbinin
kais. O tie ryšiai esą reika
lingi pastojimui kelio Latin- 
American Federation of La
bor, kuriai vadovauja Lom
bardo Toledano, kairysis 
Meksikos darbininkų vadas.

ĮVAIRIOSŽINIOS

CLIFFSIDE, N. J.
Amerikonų rusų savitarpinės pa- 

šelpos draugijos 318 skyrius rengia 
prakalbas nedėlioj 17 d. gruodžio, 
3:30 vai. po pietų, svetainėj 324 An
derson Ave., kamp. Cliff St. Prakal
bose bus aiškinama apie paskutinį 
karo periodą ir kaip talkininkai ga
lės palaikyt nuolatinę taiką po karo. 
Prakalbą pasakys gen. I. Rudson. 
Kviečiame visus atsilankyti ir iš
girsti tą svarbią prakalbą. — T. 
Litvinovič.

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, rašt. (292-293)

Gydykla nuo Baimės Mirties ........... 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos ........... 15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ..........   30c
Mikaldos Papasakojimai ............   25c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje .................... 25c
Kūrykla ir Burtininkas ...................  25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu................... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas ........... 75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ........... 15c
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis ..... 50c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............  $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ................................ 25c
Istorija Abelna, 500 pusi.............. $1.25
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ... 20c

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .... 25c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi
saugo! nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų .............................. $2.50

Kabalas, Zobovos Knygutė ................... 10c
Dainų Knygute apie Keplos Kančias 15c
Praloto Olšausko Darbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

be kito pagclbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti ........  25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis ............................................... 30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....  $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj 
vietoj ji randasi ir kaip katlkina 30c

ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po ............. 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ............... 60c
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio, ..... 60c
Vyriškumo Pataisymui ...................... 85c
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ....... 60c
Vidurių Liuosuotojas ............................ 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ncšlapinti 
lovoj, po .... ,........................................... 60c
Nuo užsiscnčjusio kataro, Hay Fever 85c
Nuo nemalonaus kvapo ....................... 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) .... 85c
Nuo roinatiškų sausgėlų ..................... 60c
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas ......................................... , 60c
Palangos Trejanka, stambios šaknys 60c
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ......................................... $1.25
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) ........ 85c
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubrūžijimų..........
įsikirtimų ir t.t.............................. $1.25

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojal 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbinlnkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbinlnkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO n KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(307)

RAŠTININKAI
SUSIPAŽINĘ SU CHEMIJA. NUOLAT. 

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

(295)

ŠVIRŠKĖJĄI
Kvarbuoticm Užbaigimam ir Emalijoms 

ir Sausu Oru
$1 J VALANDĄ

DAUG VIRŠLAIKIŲ
100% KARINIS DARBAS 

Pokarinės Progos. 
Reikalingas Atliekamuino Paliudijimas.

KRAFT PROCESSING
CORP.

855 — 2ND AVE., N. Y. C.
(296)

PATYRUSIOS
PRESŲ OPERATORĖS

Prie Drabužių ir Marškinių 
Departmente

Nuolatinis Darbas 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

HESSLER LAUNDRY 
33 West Broadway 

Paterson, N. J.
(295)

MERGINOS & MOTERYS
Klijavimui; ant kortų prisegti ir 

vyniavimam auskarių.
$20 PRADŽIAI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 

FEDERAL SPECIALTIES CO.
3 WEST 29TH ST.

(295)

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)

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

318 WEST 46TH ST.
______________________________________

FILE RAŠTININKES
PRADINĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ—37 VAL. 
Nuolat.

Puiki Proga Pakilti į
RAŠTININKĖS IR TYPISTĖS 

POZICIJAS
Fire Insurance Company downtown 

PASITARIMUI 
TELEFONUOKITE

CO. 7-2920
(294)

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

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)

Washingtonas. — Sena
tas atmetė valdžios propo- 
nuotą St. Lawrence upės 
projektą. Prieš pasiūlymą 
balsavo 56 senatoriai, o už 
— tiktai 35. Prezid. Roo- 
seveltas net specialiu laišku 
pageidavo, kad tas projek
tas būtų užgirtas.

Iš Tokio žinios sako, kad 
užpuolimui ant Pearl Har
bor 1941 metais vadovavo 
japonų admirolas Nagumo. 
Bet 1944 metų liepos 18 die
ną šis admirolas žuvo ant 
salos Saipan.

Brusselis. — Belgijos ko
munistų laikraštis “Raudo
noji Vėliava” pasmerkia 
planus dėl “vakarinių tau
tų bloko”.' Tokį “bloką” no
ri suorganizuoti Anglija. 
Laikraštis sako, kad toks 
“blokas” būtų nukreiptas 
prieš Franciją ir Tarybų 
Sąjungą. Belgija neturinti 
tai idėjai pritarti.

ELIZABETH, N. J.
Prašome įsitėmyti — gruodžio 31 

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

Jūs centai ar doleris Lai
svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

MEDUS
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. (292-293)

SHENANDOAH IR 
APYLINKĖJ

Svarbus pranešimas — kas link 
rinkimo drabužių, prašau visų įsi- 
tėmyt: kambariai bus laikomi iki 
gruodžio 15 d. Tad < jau katrie dar 
turit drabužių ir galit paaukot, pra
šome atnešt po šiuo antrašu: 107 E. 
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)

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių mineralių
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno. v

3 Medus yra daug saldesnis ir svei

STOGDENGIAI
BUDAVOTI STOGUS, 
GONTAIS AR SLATE 

APDENGTI 
NUOLAT

POKARINIS DARBAS
ALGA $13 f DIENĄ

LAIKAS IR PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

KREIPKITĖS KASDIEN AR 
TELEFONUOKITE.

PĖRTH AMBOY 4-0448
DIAMOND ROOFING

& METAL WORKS
365 NEW BRUNSWICK AVE.

PERTH AMBOY, N. J.
_____________________________________ (293)

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)

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.
PHILAPELPHIA, PA

(299)

SKALBYKLOS DARBININKĖS—TILTON 
SHIRT PRESS OPERATORES, 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

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)

YOUR PERSONAI GOAt-i
-AT LEAST 

ONE EXTRA 
$700 BONDI

kesnis už cukrų,
4 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 pasimoky
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.

ŠVIKŠKĖJAI IR PAGELBININKAI
ORU DŽIOVINIMAS KEPINIMAS PALIA- 

VŲ. TAIPGI ŠVEITĖJĄ!, PATYRĖ PRIE 
BUFAVIMO VISOKIU METALU 

BEERS PLATING WORKS, 
505 COURT ST., BROOKLYN.

(293)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.
GV4)

VYRAI
DIRBTI SPALVŲ DIRBTUVĖJE 

Nuolatinis Dalbas. Gera Alga.
• Nemokamai Grupių Apdrauda

EUREKA PRINTING CO.
250 PAULISON AVE. 

CLIFTON, N. J. 
PASSAIC 2-0711

(293)

AkmhmiMHI

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 stotie*.

<2W)
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D. M. Šolomskas Kalbės 

LLD 1-mos Kuopos 
Susirinkime

Gruodžio (Dec.) 14, 7:30 
vai. vakaro, Laisvės svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne, D. 
M. šolomskas kalbės apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Paro
dys, kas yra tarybinės Lietuvos 
draugai, o kas jos buvo ir yra 
priešai. Girdėsite, kiek Lietu
voj miestų, miestelių ir kaimų 
naciai sunaikino ir kiek žmo
nių išžudyta laike rudųjų žvė
rių nacių okupacijos.

Pažymės ir dabartinio karo 
eigą: kur glūdi jo laimėjimas 
ir kuomi jisai baigsis.

Raportuos delegatai iš Pa- 
baltijos keturių tautų konfe
rencijos, taipgi iš Lietuvai Pa
galbos Teikimo Brooklyne 
Komiteto veikimo. Todėl visi 
nariai ir simpatikai būkite 
šiame susirinkime. Atsiveskite 
ir naujų narių įrašyti į Lietu
vių Literatūros Draugiją. Kny
ga “Lietuva Ugnyje” jau yra 
išėjus iš spaudos. Nariai malo
nėkite pasiimti tą brangią kny
gą apie Lietuvos žmonių kan
čias.

LLD 1 Kuopos
Organizatorius.

Pabėgusios Mergaitės 
Rastos Kanadoje

net ne- 
permie-

m., 103

Penkios jaunametės mergai
tės, pabėgusios iš namų pavan- 
dravoti po svietą, ne ilgai van- 
dravojo. Tokios jaunos ir dar 
grupėje eidamos daug kur bu
vo pastebėtos ir jau iš pat pra
džios kelionės susitiko tik kliu- 
dytojus jų smagiam pasišovi- 
mui.

Mergaitės suimtos Montreal, 
Kanadoje, po pirmos savo ke
lionės iš New Yorko, 
radusios vietos ramiai 
goti.

Concetta Liveli, 16
St. Marks Pl., New Yorke, bu
vusi grupės finansieriumi. Ji 
buvo žinoma pasiėmus iš na
mų $715, kuriuos giminės bu
vę sudėję jos mokslui. Bet pas 
jas radę $1,998 amerikoniš
kais ir kanadiškais pinigais 
ir $100 vertės amerikonišką 
karo boną. Manoma, kad ir 
kuri kita iš mergaičių bus bu
vus prisitaikius prie šeimos 
“banko,” o gal ir visos.

Kitos buvusios pabėgėlės 
yra Jennie Scribano, 17 m. ir 
jos sesuo Eleanor, 10 m., 58 
St. Marks Pl.; Joan Ragusa, 
15 m., 115 St. Marks Pl., ir 
Frances di Parri, 16 m., 172 
Forsythe St., visos newyorkie- 
tės. , A 1

Jų pėdas pirmasis išdavė 
taksikas, kuris po skaitymo 
laikraštyje apie penkias pabė
gėles atsiminė, kad jis kaip tik 
panašią grupę nuvežęs į Grand 
Central stotį. Jis pranešė po
licijai. Ir nuo čia prasidėjo jų 
sekimas. Policija sužinojo, kad 
jos pirkosi tikietus į Montreal. 
Mergaitės buvusios sustabdytos 
ant rubežiaus, bet išsiaiškinu
sios važiuojančios pas gimines, 
gyvenančius 3480 Durocher 
St. Joms patikėjo ir paleido.

Tačiau pribuvusios į Mon
treal jos pasuko į kitą vietą. 
3480 Huthinson St., kamba
rius išrenduojančion vieton. 
Savininkė nužiūrėjus jas esant 
ta jieSkoma penketuke ir pra
nešus policijai. Bet jos spėju- 
sios pabėgti, palikdamos net 
bagažą. Antradienį policija jas 
surado prekinių vagonų stoty
je, kol kas turinčias tik vieną 
apgailestavimą, kad jų “liuo- 
sybė” taip greit pasibaigė.

Sulydančios metalą lempos 
karštis pereitą antradienį buvo 
padbgęs kubilą blizginimui 
vartojamų medžiagų LaGuar
dia lėktuvų stotyje. Ugnis spė
ta užgesinti ant vietos turimo
mis priemonėmis.

QUILL SIŪLO ŠAUKTI KONFERENCIJA 
IŠSPRENDIMUI BUČERIĮJ PROBLEMŲ
Michael J. Quill, Miesto Ta

rybos narys ir CIO atstovas 
vartotojų problemoms rišti, at
sišaukė į visus paliestus mė
sos krizio susirinkti į bendrą 
posėdį ir susitarti.

Tais paliestais yra mažme
nomis pard avinėjantie j i buče- 
riai, mėsos vartotojai, darbo 
unijos, Kainų Administracija 
ii- kitos vyriausybės įstaigos.

Bučeriai yra pasisakę skelb
ti mėsos streiką, pradedant su 
Kalėdų diena nepardavinėti 
mėsos. Jie skundžiasi, kad jie 
negauna lubinėmis kainomis 
mėsos iš perkupčių, o Kainų 
Administracija neleidžia kelti 
kainų.

Quill sakė bučeriams jų su
sirinkime Manhattan Center, 
New Yorke, pereitą sekmadie
nį, sako ir po susirinkimo, kad 
reikia -pasitarimo ir susitari
mo, o ne streiko. Jis sako, kad 
pasitarimas turės surasti būdą 
leisti teisingam prekiautojui 
“užsidirbti teisingą pragyveni
mą, tuo pat sykiu neleidžiant 
mėsos perkupčiams sunaikinti 
kainų kontrolę (OPA).”

Majoras LaGuardia irgi ne
pritaria streikui. Bet jis skir- 
tingiau išsireiškė apie jo prie
žastį. Jis kaltino nepriklauso
mus skerdyklų savininkus.

Unijų vadas ir tarybininkas 
Quill tikraisiais šios padėties 
kaltininkais laiko didžiąsias 
susijungusias mėsos firmas. Jis 
sako, jog gręsiantis streikas

“yra išradimas didžiųjų ketu
rių skerdyklų kompanijų — 
Armour, Swift, Cudahy ir Wil
son.” Jis toliau sako, jog tai 
“yra taikoma prieš Jungtinių 
Valstijų vyriausybę kritišku 
karo laikotarpiu.”

O svarbiausia, sakė Quill, 
tas veiksmas “yra bandymu 
sunaikinti Kainų Administraci
ją (OPA) ir visą kainų struk
tūrą ir atvesti nežabotą inflia
ciją.”
Ne Visi Bučeriai Nori Streiko

Nežiūrint sunkumų, su ku
riais bučeriai susiduria, ne vi
si nori streiko, nes, žino, kad 
tuo keliu dabar gero neatsieks. 
Daugelis supranta, jog kartą 
paleidus kainų kontrolę karo 
ir kai kurių produktų stokos 
laikotarpiu bematant susidary
ti] padėtis, kad nuo ryto iki 
vakaro po kelis kartus keistų
si kainos. Kuris mažasis buče- 
ris spėtų tą viską pasekti ir 
išrinkti pakankamai rytdienos 
pirkiniui? Didieji bematant 
prarytų mažuosius.

Įvykusiame bučerių mitinge, 
Manhattan Center, New Yor
ke, kur buvo tarta streikas, 
dalyvavo apie pustrečio tūks
tančio iš virš 10,000 bučerių. 
Ir tie skundžiasi, kad jiems 
neleista buvo išsireikšti. Jie 
sako, kad jie būtų rėmę Quill’o 
pasiūlymą rišti nesusipratimą 
derybų ir susitarimo keliu, ne 
streiku.

Žuvę Karo Fronte Du 
Jauni Lietuviai

Šiomis dienomis pasiekė ma
ne liūdnos žinios — Francijos 
fronte krito du mano gerai pa
žįstami jauni lietuviai brook- 
lyniškiai — Jonas Barauskas 
ir Petras Velykis. Jie abu at
vykę iš Lietuvos keliais metais 
pirm prasidėsiant šiam karui. 
Jonas Barauskas paeina iš 
Mankiškių kaimo, Radviliškio 
valse., Šiaulių apskr. Petras 
Velykis — iš Šiaulių miesto.

Petras Velykis

Abu jie buvo prasilavinę vy
rukai, ypač P. Velykis gerai 
pamokintas, apsiskaitęs vaiki
nas. Jį parkvietė iš Lietuvos jo
jo sesuo Fruzė Ulozienė su sa
vo vyru Jonu. Velykis, gyven
damas Lietuvoj ir rengdama
sis atvažiuoti Amerikon, kur 
buvo užgimęs, išsimokino ang
liškai kalbėti ir skaityti. At
vykęs jisai jau nesirūpino iš-* 
mokimu amerikoniškai kalbėti.

Jonas Barauskas gerai išsi
lavino liejyklos (foundrės) 
amate, ir veik visą laiką, iki 
išėjimo kariuomenėn, dirbo 
liejykloj. Jojo bosai labai sten
gėsi išprašyti valdžios, kad jį 
paliktų tame svarbiame darbe, 
bet vistiek Jonas turėjo eiti 
kautis su didžiausiu žmonijos 
neprieteliu — naciais. Jonas 
turėjo gerą ir stiprų balsą; 
mylėjo lietuviškas dainas ir 
tankiai suėjimuose puikiai pa
dainuodavo.

Lai jiems būna lengva Fran- 
icijos žemelė. P. š.

Liet Atletų Kliubas Ren
gia Naujų Mėty Parę
Ana diena Atletu Kliube bu

vo susitikę trys Juozai: Juozas 
Petersonas, Juozas šalčiūnas 
ir dar vienas Juozas. Jie jūsų 
reporterį informavo, kad Kliu
bas rengia Naujų Metų sutiki
mo parę, gruodžio 31 d., 8 vai. 
vakare, Kliubo patalpose, 168 
Marcy Ave. Įžanga į parę tik 
$1.50. Už tai bus duodama už
kandžių. Bus ir muzika pasi
linksminimui.

Juozas (The Sailor) šalčiū
nas, užtikrina, kad visi turėsi
me “good time,” o jei ne, tai 
važiuosim į Chicagą.

Kviečiami į parę ne tik na
riai, bet ir narių draugai, taip
gi ir kiti pašaliniai.

Beje, brooklyniečiams gerai 
.žinomas sportininkas ir abel- 
nai geras sportas Billy Walton 
teko šiam reporteriui susitikti 
Atletų Kliube. Jis sako apsi
gyvensiąs dabar Brooklyne ant 
ilgesnio laiko. Linksma girdė
ti. Linkiu gerų pasekmių jam 
ir bus 
Naujų 
Atletų

malonu su juo susitikti 
Metų sutikimo parėję, 
Kliube.

Kliubietis.

Mūšy Pančiakos ir Jam 
Brangiai Kainavo

nubaustas pasimokėti $1,- 
už pardavimą pigios rū- 
kojinių brangiųjų kaino- 
Siegel gyvena 2526 E.

Saul Siegel, daugmenimis 
pardavinėtojas rayoninių koji
nių, 
620 
šies 
mis.
22nd St., Brooklyne.

Jeigu kainų kontrolės (OP
AI nebūtų, tos kojinės bū
tų brangiai kainavusios tik 
mums, bet dabar ir pardavė
jas turėjo prisidėti.

Telefonų kompanija jau iš
spausdino vartotojų sąrašo 
knygas 1945 m. Vien Manhat- 
tane išnešiojama 661,000 to
kių knygų.

Mary Schmidt, WAVES lei
tenante, įkliudė koją tarp plat
formos ir traukinio IRT Lex
ington linijos 14th St. stotyje 
ir tapo sužeista.

Pilnas “Meiles” Dviem, 
Neteko Ne Vienos ir.

Dar Eis Kalėti
Bernard Mace, 34 m., 

vęs duonos ir kitų kepyklos 
produktui išvežiotojas, pabuvos 
kalėjime nuo pustrečių iki pen
kių metų. Tai ne už mainikavi
mą bandukėmis, bet už maini
kavimą pačiomis per apgaulę.

Mace, kaip pasirodė, ne tik 
kad vedęs antrą nepasisakęs 
jai turįs pirmą, bet tęsęs ap
gavystę ir toliau, jau būda
mas pagautu. Jis iš kalėjimo 
parašęs vienai ir kitai, kad 
“tik tave vieną myliu,” pra
šydamas jį ginti. Jis manė, 
kad kerštingumas ir užvydas 
viena kitai neleis moterims 
susieiti ir sužinoti viena kitos 
padėtį. Bet, jo nelaimei ir nuo
stabai, atėjęs teismabutin per
eitą antradienį jis rado jas 
abi sėdint kartu, abi vėlinan
čias jam tik kalėjimo ir dau
giau kalėjimo, negu jis gavo.

—Jam reikėjo 30 metų ka
lėjimo, — šaukė,pirmoji, Rita, 
kurios du iš penkių vaikų su
degė apartmento gaisre perei
tą savaitę.

—Ir visas jo gyvenimas ka
lėjime neatlygintų nuoskaudą, 
— pareiškė antroji, apgavin- 
gai vesta pereitą birželį ir lau
kianti pirmo su juo prigyven
to kūdikio. Be kitų rūpesčių 
ir klapatų, sakė jinai, dar tu
rės surasti būdą duoti savo 
būsimam kūdikiui kitą pavar
dę, kad tą galėtų greičiau už
simiršti.

bu-

nacių kekšes pa- 
išdavikei savo 
pasirodė buvęs 

vyras, kuris da-

Minkštame 
tale gulinčiai 
brolių baisus 
jos mylimas
bar su Raudonąja Armija su
grįžo išlaisvinti savo gimtąjį 
kaimą.. Ne veltui išsigando. 
Tai buvo paskutine jos diena. 
Scena iš filmos. “The Rain
bow,” sėkmingai rodomos 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., jau 8ta savaitė.

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

Sekančios Aido Choro 
Pamokos Gruodžio 22

Visi Aido Choro' nariai įsi- 
tėmykite, kad šį penktadienį, 
gruodžio 15, Aido Choras pa
mokų neturės. Po didelės dar- 
bymetės — savo ir Laisvės 
koncertų ir veikalo “Prieš Sro
vę” perstatymo, kur choras 
turėjo pasišventusiai dirbti, 
susimokinant ir dainuojant be
veik visas naujas dainas, tai 
dabar duoda progą choristams 
atsikvėpti, nelaikyti pamokų 
šį penktadienį.

Tačiau, sekančiose pamoko
se,, 22 dieną gruodžio, prašo
mi ne tik patys dalyvauti pa
mokose, bet taipgi pakalbin
ti savo draugus ir pažįstamus 
įstoti į chorą. Taipgi tie, ku
rie skaito šį pakvietimą ir dar 
nėra choro nariais, prašomi at
eiti pas aidiečius. Choras rei
kia palaikyti ir auginti choris
tų ir chorisčių skaičiumi.

Choras laiko pamokas kiek
vieno penktadienio vakare, 
pradedant 8 vai. ir baigiant 
10:30, Laisvės svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne.

Jūsų Korespond.

Ofisų bildinge, 106-21 Con
tinental Avė., pirmadienio 
naktį plėšikai išgrąžę, išdaužę 
tris saugiąsias šėpas. Bet, 
apart geros mankštos, nieko 
daugiau iš to nenaudoję.

Leitenantas Louis Dupret, 
Francijos valdininkas, kalbėjo 
viešbutyje Biltmore, New Yor
ke, pereitą antradienį. Jisai 
pareiškė, kad talkininkų užėT 
mimas angliakasyklų, šiaurinėj 
Franci joj sutrumpins karą Eu
ropoj bent 3 mėnesiais.

Kelly’s Tavernas, 419 Lex
ington Ave., New Yorke, su
spenduotas nuo pardavimo mė
sos iki karo pabaigai dėl to, 
kad prasiskolino mėsos prista
tytojui net 77,028 raudonus 
punktus.

SHOP
Savininkas
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

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks- 
k lūs ir krajavus 
^sudarau su ame- 
| rikoniškais. Rei- 
■ kalni esant ir 
■ padidinu tokio 
v/ dydžio, kokio pa- 
y 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

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

Sugavo Apartmentų 
Vagį Su Turtu

Pereitą savaitę policija su
laikė apartmentų vagį, Joe 
Miller, turintį policijos rekor
dą jau nuo 1901 metų. Sugau
tas, jis sakėsi neturįs namų, 
tačiau iš bile kaip sumėtytų 
numerių detektyvai išbūrė, 
kad jis gyvena 1050 Naneoke 
Ave., Rockaway.

Nuėję į jo apartmentą de
tektyvai radę 150 žiedų, 50 
laikrodėlių, porą desėtkų ra
dijų, kelis šimtus peilių ir ša
kučių, 8 kameras, apie “toną 
pigių gražmeninių blizgučių.” 
Ir daug užstatytų daiktų kvi
tų. Buvusieji pastaraisiais lai
kais apvogti būsią pašaukti 
pamatyti lobį.

Pamate to visko, kaip jau 
galima daleisti, buvusi mote
riškė, nors čia ir nieko bendro 
nebuvo su meile.

Dėjęsi taip. Jis visuomet pa
skambindavęs durų skambutį. 
O jeigu niekas neatsiliepia, 
reiškia — eik. Jis taip visada 
darydavęs ir taip padaręs per
eitą antradienį,' prie durų 14 
Butler PI., Brooklyne. Jis įėjo, 
bet namie buvusi Mrs. Decher 
jį išsivijo lauk ir jis tapo pa
gautas. O kad pas jį rado du

joms versti plieninį baslį, tas 
jau išaiškino, kad jis ne per 
klaidą užėjęs.

Kalėdų Dovanos lie
tu vos Vaikams

Blanche Navickienė, Juozas 
Zajankauskas ir Pranas Vait
kus aukojo po $1 Lietuvos vai
kų Kalėdų dovanoms.

šios aukos duota pirm te
atro “Prieš Srovę.” Gautosios 
teatre ir po teatro, taipgi gau
tosios gatavais pundeliais bus 
skelbiamos atskirai. A.

BRIEDIENOS PARE
WALTER AMBROSAS,

Savininkas puikios užeigos, ‘širdingai 
užkviečia draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Briedienos parėję.

Walter Ambrosas neseniai buvo 
medžioti ir nušovė Briedi—tai dabar 
bus proga paragauti briedienos.

Pare J vyks šeštadieni,
Gruodžio 16 December
AMBROSE BAR & GRILL

406 So. 3rd Str., Brooklyne.
Prasidės nuo 4 v. dieną iki vėlumos.

Nepamirškite Dienos!
(293-294)

'
! BROOKLYN

:• LABOR LYCEUM ::
j Į DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketą, h 
H Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 

steičius su naujausiais Įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave. !

Tel. ®^agg 2-8842

į'ŽTREŠfAlIRANf'i
J STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, • 
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J

, Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių *

I 282 UNION AVE. BROOKLYN J
? Tel. EVergreen 4-9612 ?

I MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
filius. 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. eleveitorio stoties. TeL EVergreen 4-9508

FORTHOSE
Z V YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 
Žiedai nuo 

ir

Vyriškas 
Žiedas

?19.95
aukštyn

$19.95 
ii aukštyn

•IRTHSTONE 

Žiedai $g,95 
Ir aukštyn

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

KALĖDŲ
DOVANĄ

Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Už Mažus ME
jlĮ • ! OI <1B 55 \ 1

1ĮS [

Mes Turime Įvairią 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




