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KRISLAI
“Neturi,” Bet Turi. 
Skaitykite Pranešimą.
“Užtektų tik Vieno Žodžio.” 
Good-bye, Mėsute!
Atsiima su Magaryčiomis.
Ar Reikia Suvažiavimo? 
Dėl RWR Gaisro.

Rašo A. BIMBA
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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

So. Bostono Darbininkui bai
siai nepatinka, kam Lietuvos 
vyriausybė tvarko reikalus ir 
kraštą atstato. Kam ji pasky
rė Povilą Rotomskį Lietuvos 
užsienio komisaru? Kodėl ne
atsiklausė So. Bostono klerika
lų?

Darbininkas šaukia: “Lietu
va neturi nei laisves, nei ne
priklausomybės skirti sau pa
reigūnus.” (D., gr. 12 d.).

“Neturi,” bet pasiskyrė! Ar 
Darbininko redaktorius su
pranta, ką jis kliedą?

Skaitykite šiame puslapyje 
labai svarbų Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto pranešimą. 
Pranešimas apie dovanas Lie
tuvos vaikams. Padaryti pa
keitimai. įsidėmėkite.

Dabar kalėdinių dovanų va
jus turėtų tuojau pagyvėti. Ga-Įren. Vokiečiai traukiasi, pa- 
lima dovanomis vaikams siųsti likdami tik paskutines eiles 
ir maisto produktus.
galima siųsti geras ir padėvf 
tas drapanas.

Pirmoji Armija Kerta Vo
kiečiams Smūgius į Šiau
rius nuo D o eren Centro

Mūsų europinio karo ko
manda praneša, kad Ameri
kos Pirmoji Armija kerta 
vokiečiams smūgius prie u- 
pės Roer. Jau visai nebetoli 
nuo svarbaus centro Due-

Oh, tu Juozai, Juozai, koks; 
tu visagalintis’ Pasigailėk- ne
laimingojo Grigaičio. Nes Nau
jienų redaktorius šaukia:

“Vieno
kaktų kraujo 
se sustabdyti, 
tatorius tyli.”

Churchillo
šaudo Atėnų 
kaltas Stalinas!

Grigaičio galvoje gaidukai 
gieda.

Stalino žodžio pa- 
liejimui Atėnuo- 
Bet Rusijos dik- 
(N., gr. 11 d.).
įsakyti anglai 
patri jotus, bet

Taip, man irgi atrodo, kad 
užtektų vieno žodžio. Bet tą 
žodį turėtų tarti Churchillas. 
Jo vaiskas siaučia Atėnuose.

Patariu Grigaičiui kreiptis 
pas Churchillą. Savo prašymą 
jis pasiuntė klaidingu adresu.

Taipgi sulaikyti amerikiečius kiek 
galima ilgiau. Šiai mūsų ar
mijai vadovauja Įeit. gen. 
Hodges.

O už 120 mylių į pietus 
Amerikos Septintoji Armi
ja veržiasi linkui Karlsruhe 
kampo ir Wissembourg ko
ridoriaus, kur priešas turi 
sukoncentravęs dideles jė- 
įgas. Tas jėgas, matyt, nori- 
;ma užkirsti ir sunaikinti. 
'Leit. gen. Patch vadovauja
ma infanterija priešą išma
išė iš visos eilės kaimų ir 
■užėmė svarbių punktų. Šia
me fronto sektoriuje kovos 

‘labai aštrios ir procesas ga- 
Ina lėtas.

Trečioji Armija tebesi- 
kerta su priešu be galo 
žiauriam mūšyje tarpe Dil- 
lingen ir Habkirchen. Čia 
tai pats vakarų fronto cent
ras ir saugo vokiečių tur
tingąją Saar klonį. Tiktai 
į šiaur-ryčius nuo Sarre- 
guemines pavyko amerikie
čiams kiek pasistūmėti pir
myn. Kitose vietose didelės 
jėgos kertasi be sprendžia
mųjų rezultatų.

Ištisai visą vakarinį fron
tą judėjimas didelis, abi 
pusės nesigaili pastangų lai
mėti mūšius.

Washington. — Senato
rių grupė žada per Kalėdas 
važiuoti Afrikon. Jų misija 
busianti patyrinėti tenai 
mūsų armijos ir laivyno į- 

i rengimus. Grupei vadovaus 
New Yorko senatorius 
Mead.

Visi laukiame Kalėdų. Bet 
kas bus po Kalėdų ? New Yor
ke turėsime bėdos. Po Kalė
dų visos bučernės užsidarys. 
Ką darysime be mėsos?

Bučernių savininkai strei
kuosią prieš valdžią. Valdžia 
neleidžia kumpį nešti į medį, 
nes nori, kad žmonės karts nuo 
karto jo paragautų. Bet buče- 
riai sako nebegalį išsiversti.

Amerikiečiai Veržia Kilpą 
Ant Japonų Leyte Saloje

Leyte. — Jungtinių Val
stijų Septintosios Divizijos 
kovūnai, kurie paėmė Or- 
moc uostą, naikina japonų 
“gūžtas” į rytus nuo ame
rikiečių. Tuo tarpu 77-toji 
divizija palaiko spaudimą į 
šiaurius.

Ormoc buvo tas

Paryžiaus teismas pasmerkė 
mirtin vienuolika francūziškų 
hitlerininkų. O Italijoje talki
ninkų karo lauko teisinas pa
smerkė sušaudymui aštuonis 
šnipus.

Tie niekšai atsiims su maga
ryčiomis. Jų nelaimė, kad jie 
nespėjo pasprukti švedijon. 
Ten dar juos būtų sušelpęs 
Bendrasis Fondas. Juk pana-. 
šiems lietuviškiems hitlerinin-

per kurį daugiausia japonai 
gaudavo žmonių, maisto ir 
amunicijos. Dabar šis uos
tas yra amerikiečių ranko
se. Japonai yra nuolatos 
grūdami į kalnus ir miškus. 
Iš visų pusių jiems ant kak-

uostas, lo yra veržiama kilpa!

Bet Amerika Nedavusi Teisės Anglams 
Triuškinti Graikijos Patrijotus

o
Washingtonas. — Čia pla

čiai diskusuojamas Angli
jos darbo ministerio Bevin 
pareiškimas Darbo Partijos 
Ikonvencijoj. Jis, mat, pasa
kė, kad Amerika ir Tarybų 

kams tas Fondas siunčia de-|Sąjtmga nutiko pavesti ang- 
sėtkus tūkstančių dolerių šve- lams Graikijoj tvarkyti rei- 
dijon. kalus. Tai buvęs paties pre-kalus. Tai buvęs paties pre- 

zid. Roosevelto pasiūlymas 
t, Churchillui Quebeco konfe

rencijoje.
Tačiau visi yra tos nuo

monės, kad amerikiečių su- 
kad Anglija “glo

botu” Graikiją, anaiptol ne-

Beje, lenkai susilaukė dar 
vieno kabineto. Jis išdygo iš 
londoniškės lenkų ponų val
džios. Tai esąs okupuotoje!1^ 
Lenkijoje “pogrindinis” kabi-įtikimas, 
netas.

O šis kabinetas, žinoma, tiek reiškia, kad anglai turi tei- 
teatstovauja Lenkiją, kaip ir 
jojo gimdytoja.

visų 
ateinančiais

bendra

Graikijos Patriotai Pa
didino Atakas ant Ang

ly Athenuose

ir pa- 
anglų 

centre 
išmuš-

Atrodo, jog 
nuomonė, kad 
metais turėtų įvykti antras de
mokratinių lietuvių suvažiavi
mas. Kurie tik ėmė balsą ir 
kalbėjo spaudoje, visi pasisa
kė už suvažiavimą.

Kur toks suvažiavimas tu
rėtų įvykti?

Jieškoma “auksinio vidu
rio.” Bet tokio vidurio nėra.

Jei norime turėti gerą, skait
lingą suvažiavimą, tai jį reikia 
šaukti New Yorke, arba Chi- 
cagoje. Nes tose apylinkėse 
daugiausia organizacijų ir 
draugijų.

(Tąsa 5-me puslapyje)

sę triuškinti Graikijos pat
riotus ir užkarti jiems ne
apkenčiamą pusiaufašistinę 
karališką valdžią.

Athenai. — Graikijos pa
bijotai gavo sustiprinimų 
iš sostinės apylinkes 
aštrino puolimą ant 
pozicijų. Miesto 
jiems pavyko anglus
ti iš visos eilės svarbiij vie
tų. Spėjama, kad ELAS no
ri išspręsti susikirtimą pir
ma, negu anglai gaus susti
prinimų.

Tuo tarpu eina kalbos, 
kad tarpe anglų komandos 
ir patrijotų einą pasitari
mai dėl susitaikymo.

Horthy Kalėjime 
Bavarijoj

Roma. — Gautas praneši
mas, kad buvęs Vengrijos 
diktatorius Horthy dabar 

i randasi vokiečių kalėjime 
Bavarijoje. Kaip žinoma, 
pamatęs, kad pralaimėjimas 
neišvengiamas, Horthy ban
dė pasiduoti talkininkams. 
Bet vokiečiai ir kvislingai 
jo valdžią nuvertė, o 
pagrobė ir išgabeno 
tijon.

Vokie-

Braziliečiai Traukia į 
Karo Frontus

Rio De Janeiro. — Gruo
džio 7 dieną iš Brazilijos iš
vyko dar vienas braziliečių 
vienetas Italijon į karo 
frontą,prieš vokiečius. Bra
zilija buvo pirmutinė iš vi
sų Pietų Amerikos res
publikų paskelbti karą Vo
kietijai ir vienintelė šalis, 
kuri siunčia armiją į karo 
frontus.

Išvijus vokiečius už keliui dienų, Sporto Salėje, Kaune, 
tūkstančiai kauniškių, Raudonosios Armijos kareivių ir ka
rininkų, susirinko klausytis atvykusių iš Maskvos artistų 
koncerto. —L. P. T. KOMITETAS.

Raudonoji Armija Paėmė
Kisalag ir Isaszeg, 

Budapešto Tvirtumas
siuntė apie 1,000 bomberių 
ir kovos lėktuvų ginti Bu
dapeštą nuo Raudonosios 

I Armijos.
Už 48 mylių į šiaur-rytus 

nuo Budapešto, Raudono
sios Armijos kitos jėgos 
(ruošia dvejus slastus toms 
nacių jėgoms, kurios ran- 
idasi šiaur-rytinėje dalyje 
Vengrijos ir rytinėje daly j 
(Slovakijos. Šitos jėgos jau 
atsidūrė tik už 39 mylių 
'nuo svarbaus Čechoslovaki-

I

Pakeitimai Del Kalėdinių
Dovanų Lietuvos Vaikams

Pradedami vajų kalėdinių dovanų Lietuvos vaikams, 
buvome sakę, kad jos gali susidėti tiktai iš naujų dra
panų. Taip buvo iš sykio patvarkyta ir Russian War Re
lief, kuri mūsų dovanas Lietuvos žmonėms persiunčia. 
Bet dabar praneša R.W.R. prezidentas dr. Carter, kad 
tapo padaryta labai svarbių pakeitimų. Valdžia atkreipė 
tos organizacijos dėmesį, kad prieš Kalėdas, kuomet visi 
perka dovanas, labai sunku vaikams naujų drapanų gau
ti. Todėl pataria priimti ir kitokias dovanas. Pilnai pa
taria priimti ir kitokias dovanas. Pilnai kooperuodama 
su valdžia visuose žygiuose, R.W.R. organizacija ir pa
darė žemiau paduotus pakeitimus. Aišku, mes irgi prisi
dedame.

O pakeitimai tokie: Kalėdinėmis dovanomis galima 
siųsti taipgi padėvėtas, bet visai geras ir švarias drapa
nas. Taipgi galima siųsti ir maisto produktus, kaip tai: 
“condensed” arba “evaporated” pieno — tuzinas kenų; 
kenuoto ’’baby foods” — tuzinas kenų; dviejų svarų kietų 
saldainių pakelis; “breakfast cocoa” puse tuzino; “bak
ing chocolate” šeši kavalkai; šeši pakeliai razinkų, šeši 
kenai “baby talcum powder” ir t.t.

Vadinasi, jeigu kuris atsiųs gerų, švarių padėvėtų dra
panų vaikučiui bei mergaitei, arba “condensed” bei ’’eva
porated” pieno tuziną kenų, arba kitų sužymėtų daiktų 
nustatytą kiekį, tai bus pasiųsta Lietuvos vaikams kaipo 
kalėdinė dovaną.

šitie pakeitimai labai palengvina mums kalėdinių do
vanų vajų. Dabar vajus turėtų tuojau pasmarkėti. Ką 
tik galite iš pažymėtų daiktų nupirkti, nupirkit ir tuo
jau siųskite Komiteto Centram

Tegul nors keletas tonų vaikams drapanų ir maisto 
produktų pasieks Lietuvos vaikus nuo Amerikos lietu
vių!

Vajus eis iki Kalėdų. Tos dovanos bus pasiųstos tuojau 
po Kalėdų su Aštuntuoju Siuntiniu.

Dar norime priminti: Kai eina kalėdinių dovanų Lietu
vos vaikams vajus, nepamirškite aukoti ir rinkti taipgi 
padėvėtas drapanas suaugusiems Lietuvos žmonėms.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas, R.W.R.
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Londonas. — Raudono
sios Armijos tankai ir in
fanterija sutriuškino dvi 
svarbias tvirtumas, kurios 
saugojo nacių pozicijas Bu
dapešte. Po žiaurių ir at
kaklių mūšių, pavyko iš
mušti vokiečius iš priemies
tinių miestelių Kisalag ir 
Isaszeg už aštuonių mylių į 
rytus. Tuo tarpu nepatvir- 
ti priešo pranešimai sako, 
kad sostinėje kilo nesuval
domi gaisrai.

Paėmimas Kisalag buvo Įjos geležinkelių centro Ko- 
sunkus. Raudonajai Armi- isicez ir užėmė Abod.
jai reikėjo nugalėti tris my- I Maskvos komunikatas sa
lias stipriausių priešo for- j ko, kad vokiečiai prisiuntė 
tifikacijų. Dabar Raudonoji jį Budapeštą sustiprinimų ir 
Armija randasi tik už ketu- 'daro atakas vieną po kitos, 
rių mylių nuo svarbaus 
punkto Ujpest, šiaurinio 
Budapešto priemiesčio, kur 
randasi svarbiausi miesto 
pramonės centrai.

Švedų agentūra iš Berly- lag dar raudonarmiečiai už- 
no praneša, kad naciai pa- ėmė miestelį Goe.

Bet maršalo Malinovskio 
komandoje Raudon. Armi
jos kovūnai atmušė kiekvie
ną priešo ataką.

Keturios mylios už Kisa-

Gal Jau Visai Braška Franco 
Režimas Ispanijoj

Washington. — Ameri-1 Mūsų naujuoju atstovu 
kos ambasadorius Hayes Madride prezid. Roosevel- 
rezignavo. Jis buvo Ameri- (tas paskyrė Norman Ar
kos atstovu Ispanijoj ir bu- mour, buvusį ambasadorių 
vo pažangiųjų žmonių kai- Argentinoj. Jis iš ten buvo 
tinamas pataikavime gen. 'atšauktas, kai Argentinoje 
Franco. Jis, žinoma, teisi
nasi, kad nieko panašaus jis 
nedaręs.

įsisteigė fašistinis režimas.
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Francija Norėsianti Rei
no Krašto Prijungimo

Užpuolimas ant Japonijos 
1 rečio Didžiausio Miesto 
Buvo Pilnai Pasekmingas

Saipan. — Nuo šios salos 
gruodžio 13 dieną vėl Ame
rikos karo milžinai B-29 
nulėkė ir pleškino iš oro Ja
ponijos pramonės centrą 
Nagoya ir trečią didžiausią 
visam krašte mieste. Kelio
nė į abi pusi buvo 3,000 my
lių.

Sugrįžę lakūnai pasakoja 
apie savo patyrimus tame 
žygyje. Viso dalyvavo 100 
bomberių. Daugiausia bom
bų buvo sukoncentruota ant 
lėktuvų gamybos fabrikų.

Gen. Hansell pasišaukė 
spaudos korespondentus,

kai lakūnai sugrįžo iš ke
lionės, ir pareiškė, kad “žy
gis buvo pilnai pasekmin
gas.” Priešui nuostoliai pa
daryta dideli. Jis taipgi sa
kė, kad bus sėkmingai su
grįžę visi mūsų bomberiai.

Japonijos valdžios radi
jas pranešė Japonijos žmo
nėms, kad amerikiečių už
puolimai iš oro pasidaro 
rimta problema. Todėl To
kio mieste svarbiausios pra
monės esančios perkeltos po 
žeme, idant bombos jų ne
paliestų. Žmonės raginami 
visuomet budėti.

■■wiii lit'V u skn •IriiEk

Paryžius. — Laikraštis 
“Aurore” teigia, kad gen. 
de Gaulle stoja už Reino 
krašto prijungimą prie 
Francijos. Straipsnio auto
rius tvirtina, kad tą klau
simą svarstys specialė. rusų 
ir francūzų komisija. Jis 
taipgi mano, kad tam ne
sipriešins nei Churchill, nei 
Rooseveltas.

Tuo tarpu kita mintis y- 
ra, kad Franci j ai būtų ge
riau, jeigu tasai svarbus 
vokiečių pramonės ir gam
tinių turtų kraštas būtų at
skirtas nuo Vokietijos ir 
pavestas tarptautinei kont
rolei. Tai būtų lig ir kad 
didelė tvirtuma tarp Vokie
tijos ir Francijos.

Svarbu, kad kaip tik tuo 
pačiu laiku rezignavo ir 
Anglijos ambasadorius Ho- 
are, kuris daugiausia dar
bavosi “nuraminimui” gen. 
Franco. Visa tai, spėjama, 
rodo, kad gen. Franco dik
tatūra pradeda braškėti. 
Reikia naujų Amerikos ir 
Anglijos pasiuntinių, kurie 
nebūtų jokiais ryšiais susi
rišę su griūvančiu režimu.

Siūlo, Kad Viena Būty 
Pasaulio Taikos Centru H'3

Dar Neužtvirtino Stetti- 
niuso 6-šiy Pagelbininky

Washington. — Senato 
Užsienio Reikalų Komisija 
dar atidėjo užtvirtinimą 
prezidento nominuotų šešių 
valstybės sekretoriaus pa- 
gelbininkų. Nors jau kiek
vienas jų buvo atskirai ap
klausinėtas, tačiau komisija 
dar norinti daugiau infor
macijų apie jų tinkamumą 
skiriamoms aukštoms vie
toms.

Washington. — čia kal
bama, kad Tarybų Sąjunga 
siūlo po karo padaryti Aus
trijos sostinę Vieną busi
mosios Jungtinių Tautų or
ganizacijos buveine. Bet jo
kio nutarimo dar nesą pa
daryta. Dumbarton Oaks 
konferencijoj nebuvę nė 
kalbėta apie tarptautinės 
organizacijos centrą. Tai 
esąs pasiūlymas, kad at
remti tuos, kurie taip nori 
Geneva, senosios Tautų Ly
gos buveinę, padaryti ir 
naujos organizacijos “sosti
ne.”

Manoma, kad daugumos 
nuomonė bus prieš Genevą, 
nes kaip tik ten senoji Tau
tų Lyga neišgelbėjo pasau
lio taikos. Nauja organiza
cija turi surasti naują vie' 
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Čilė ir Tarybų Sąjunga.
Pietų Amerikos respublika, Čilė už

mezgė su Tarybų Sąjunga diplomatinius 
ryšius. Tai jau šešta Lotynų Amerikos 
respublika tai padaranti. Kitos penkios: 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Meksika ir 
Uruguajus.

Taigi žingsnis po žingsnio Lotynų 
Amerikos respublikos pradeda suprasti, 
kad jos negali gyvuoti nepalaikydamos 
ryšių su valstybe,— užimančia šeštąją 
pasaulio sausžemio dalį valstybe. Žino
ma, pirmiausiai tai daro tik tos šalys, 
kuriose valdžios yra pažangesnės.

Dar keliolika Lotynų Amerikos kraš
tų neturi sumezgusios diplomatinių ry
šių su Tarybų Sąjunga. Tarp jų yra di
delių valstybių — pav. Brazilija, Argen
tina.

Kodėl kitos Lotynų Amerikos valsty
bės nesiskubina to padaryti? Vyriausiai 
dėl to, kad valdantieji jų sluogsniai yra 
reakciniai, fašistiniai. Tokioje Argenti
noje bėgy j pastarųjų keliolikos metų 
nuolat sėdėjo valdžioje pernelyg konser
vatyvūs elementai, biją savo tautos, sa
vo liaudies, o šiuo metu Buenos Aires 
valdžioje sėdi, galima sakyti, atviri hit
lerininkai, ir dėl to ją net Jung. Valstijų 
vyriausybė atsisako pripažinti. Daugelis 
ispaniškai kalbančių Lotynų Amerikos 
respublikų valdovai yra artimi bičiuliai 
Ispanijos budelio Franko, na, o Brazili
jos valdovai — Portugalijos fašistinės 
valdžios.

Lotynų Amerikos respublikų liaudis, 
iš kitos pusės, žiūri į Tarybų Sąjungą 
kaipo savo užtarytoją, savo geriausią 
draugę. Tuo būdu, tie lotynų kraštai, 
kuriuose valdžios nesibijo savo liaudies, 
užmezga artimesnius ryšius su Tarybų 
Sąjunga, o tie, kurie liaudį laiko paver
gusios — kur veikia fašistinės arba pu
siau fašistinės diktatūros, — dar vis at
sisako tai padaryti.

Bet ateis laikas, kai visos Lotynų A- 
merikos respublikos persitvarkys, ir pa
seks Meksiką, paseks Čilę, paseks Kiu- 
bą, ir kt.

Tokijo Evakuojamas.
Berlyno radijofonas paskelbė, jog Ja

ponijos vyriausybė įsakiusi 
evakuoti iš savo sostinės (To
kijo miesto) tam tikrus gyven
tojus. Evakuojami, girdi, seno amžiaus 
žmonės, nėščios moterys, paliegėliai ir 
vaikai. Kiti visi gyventojai, .reikalingi 
fabrikams, važiuotei ir kitiems dar
bams, — paliekami.

Kodėl japonai nusitarė pradėti Tokijo 
miesto evakuavimą? Nereikia daug aiš
kinti: todėl, kad didžiulės Amerikos oro 
tvirtumos (B-29) viršuj to miesto dažnai 
lankosi ir mėto bombas. Sakoma, šios 
tvirtumos jau pradėjo mesti ir padega
mąsias bombas.

Prieš karą mums buvo skelbiama, kad 
Japonijos miestai galima būtų paversti į 
pelenus labai greit, nes dauguma juose 
pastatų yra statyti iš medžio arba tam 
tikrų greit užsidegančių medžiagų. Jei
gu taip yra, tai suprantama, kad japo
nams teks bėgti ir iš kitų miestų, ne tik 
iš Tokijo, kuomet besilankančių ameri
kiečių bomberių skaičius padidės.

Ilgokai japonai manė, būk jų Ameri
kos lėktuvai nepasieksią. Kai 1942 m. ba
landžio 18 d. pirmieji Amerikos lėktu
vai - bombanešiai, vadovaujant generolui 
Doolittle, Tokijo aplankė, japoniški val
dovai raminosi, sakydami, jog tai pri
puolamas “vizitas”. Tuomet tas “vizitas” 
ir atrodė pripuolamas, nes jis buvo pa
darytas iš laivo. Tuomet mes neturėjom 
tokių milžiniškų tvirtumų - lėktuvų,

Šiandien mūsų bombanešių pasirody
mas viršuj Japonijos miestų nebėra pri
puolamas. Šiandien jie dažniau ir daž
niau sistematiškai pasirodo viršuje pa
ties Tokijo. Jie atlekia ne iš laivo, bet 
iš Chinijos sausžemio arba iš Saipano 
salos, kurią mūsų pajėgos iš japonų atė
mė ir kurioje tapo įsteigta tvirta milita- 
rinės aviacijos bazė. Neužilgo, tenka ma
nyti, dar iš tos ir kitos salos daugiau 
bombanešių aplankys Japoniją.

Na, ir Japonijos valdovai- mato, jog 
tai nėra juokas. Dėl to jie pradeda mies
tus evakuoti, duodant aliarmą savo žmo
nėms, kad pavojus didelis.

Šių metų gruodžio 24 d. susirinks. Ja
ponijos parlamentas. Nemažai ten bus 
dejavimų ir aimanavimų dėl padėties 
Timtėjimo”. O padėtis japonams iš tik
rųjų rimtėja!

Amerikiečiai vakaru fronte.

Kas Ką Rašo ir Sako
LABAI JIEMS GAILA

VOKIEČIŲ
Nereikia laukti nei karo, 

pabaigos. Jau dabar prasi
dėjo trykšti krokodiliškos 
ašaros už vokiečius. Tarpe 
lietuvių tiems nacių gelbė
tojams vadovauja Naujie
nos. Negali jos suprasti,

Dešimt Dienų
Kanadoje

(Žiupsnelis įspūdžių)
Rašo R. Mizara.

(Tąsa) v> . tė, gražiai lietuviškai kal- 
Dar buvau manęs šian ir banti. Ji lanko pradžios mo- 

ten apsilankyti, pav. pas^y^ją įr įma muzikos pa
senus pažįstamus draugus mokas — ji mėgia muziką. 
Dobrovolskius, bet laiko i Prakalbos turi įvykti Ali 
truko ir su Torontu teko i People’s Church bažnyčios 
atsisveikinti. 1 - 1

Sakiau draugams,
Toronto miestas man
mena Chicagą. Daug Chi- --- 
cagos bruožų šis miestasI kontrolėje 
turi, tik, žinoma, jis ma- vietos gyventojams kaimy

nams savo patalpose laikyti 
mitingus.

Mūsų mitingas turėjo į-

i patalpose.
kad , Lauke biskelį lynoja.
PŲ" I All People’s Church, ma-

" pažangių dvasiškių 
; ir dėlto leidžia

žesnis ir švaresnis.
Lietuviai iškrikę po visą 

miestą. Kai kurie eina į 
biznius, — daugiausiai sa- 
liūnd biznius, aišku. Tik čia 
tokio žodžio, kaip saliūnas, 
nėra. Čia tos rūšies užeigos 
vadinamos “koteliais.” Ku
ris nori alų pardavinėti, tas 
turi užlaikyti keliolikos 
kambarių hotelį. Taip yra 
visoje Ontario provincijoje.

Maistas Kanadoje (išski
riant sviestą ir cukrų) ne- 
racijonuotas, bet alus ir al
koholis — taip. Ir tas čio-

ten tuo 
vaikučiu 
pamokas 
girdėjosi Raudonosios Ar
mijos maršo melodijos, be
siveržiančios pro salės lan
gus. ’

Mus suleido į gražiai į- 
ruoštą nedidelę saliukę, pa
našią į didoką seklyčią. Sie
nos nukabinto šventųjų ab- 
rozais bei piešiniais. Rado
me jauną kunigiuką vai
kučius mokantį. Jis tuojau 
savo mokinius išvedė, palik-

laiku ukrainiečių 
stygų orkestras 

laike. Praeinant,

”£” Bonai Atsilikę Toli, Toli.
Šeštosios karo paskolos vajus baigiasi 

ir negalima pasakyti, kad jis baigiasi 
pilnai pasekmingai — kiek tai liečia pa
skyrus piliečius./ f

Pažiūrėkime faktams į akis. Pardavi
nėjami t. v. Series E Bonai, taikomi pa
vieniams asmenims. Jų iki šiol išpirkta 
tik virš 50 nuošimčių. Vadinasi, pavie
niai piliečiai, individualai neatsilepė j 
reikalą, kaip buvo laukta.

Bonai, taikomi bankams, • korporaci
joms ir kitokioms įstaigoms, pasekmin
gai išpirkti sulyg kvotos. Bet bonai, ski
riami individualams, — toli gražu ne!

Vyriausybė deda dideliausių pastangų, 
kad pavieniai asmenys juo daugiau pirk
tų bonų, kad jie pirktų “E” Bonų, nes į 
juos pinigų įvesdinimas sulaikys inflia
cijos kilimą.

Teisingai vienas New Yorko dienraš
tis pastebėjo: naktiniai kliubai, kabare
tai persipildę publika; į teatrus sunku 
įeiti — jie kupini; krautuvės užsikimšu- 
sios pirkėjais. Na, ir akiregyj to, bonų 
pirkimas smarkiai šlubuoja.

Tasai laikraštis klausia: kas gi būtų, 
jei panašiai darytų mūsų kariai frontuo
se?

Teisinga pastaba.
Daugiau patiko tizmo, daugiau dėme

sio bonams, — šeštajai Karo Paskolai!

Šviesos No. 4-tas.
Šiomis dienomis išėjo iš spaudos AL 

DLD bertaininio žurnalo Šviesos num. 
4-tas. Kaip pirmiau išėjusieji, taip ir šis 
daro gražaus įspūdžio ir turiningas. 
Svarbesnieji straipsniai: “25-rių Metų 
Sukaktis” (V. T.), “Kas Bus Amerikoje 
Po Jaro?” (A. B.), “Žalgiriečių ir Vil
niečių Žygiai” (R. šarmaitis), “Verks
mas” (Petras Cvirka) 
ba” (A. Venclova), 
(Juozas Baltušis), 
Laukų Augalai” (Dr. J. Borisas).

Be to, telpa Salomėjos Neries, Liūdo 
Giros, Kosto Korsako, A. Dagilio, St. 
Jasilionio, St. Rimanto eilėraščių.

Sekamas Šviesos numeris (išeis 1945 
m. sausio ar vasario mėn.) bus padidin
tas; jis bus paaukotas ALDLD 30 m. gy
vavimo sukakčiai atžymėti.

(R. šarmaitis)
, “Maironio Kūry-
“Tylos Sekundės”
Vaistingi Lietuvos

Progresyvių Mainierių Uni
jos prezidentas John Marchia- 
no buvo priešingas kvietimui 
United Mine Workers prezi
dento Lewiso atgal į Amerikos 
Darbo Federaciją.

Stalinas... “nepavydi” ir ki
toms valdžioms, jeigu jos no
ri padidinti savo teritoriją Inai sudaro kur kas pavyz- 
kaimynų žemėmis. Lenkams dingesnę tvarką, negu 
jisai jau seniai siūlo Vokieti- Jungtinėse Valstijose. Bu- 

černių vitrinos pilnos stei- damas mus ramybėje, 
ikų ir porkčiapų bei kum- Mitingas nebuvo didelis, 
pių. Visas maistas kur kas Daug žmonių, mat, nakti- 
ipigesnis, kaip Jungtinėse (mis, kiti vakarais dirba ir 
Valstijose. Butų nuomos 'negali šiokių dienų vakarais 
taipgi pigesnės. Tiesa, dar-1 mitinguose dalyvauti. Bet 

„i,™ ...... kurie suėjo, ramiai klausė
si, o po kalbos —statinėjo 
klausimus. Kiti už Laisvę 
prenumeratas sumokėjo.

Po prakalbų keletas ge
rų Laisvės patrijotų užsive
dė į lietuvišką hotelį. Va
landėlę gražiai pasikalbėjo
me, pa juokavome. Kotelio 
šeimininkė kadaise yra gy
venusi Jungtinėse Valstijo-

jos sritis net iki Odros upės.
Bet no visi francūzai re

mia generolo De Gaulįe sie
kimus. Užsienio reikalų mi-; 
nistcris Georges Bidault ma
no, kad Prancūzija įsigytų 
amžiną bėdą, pasiėmusi vo
kiečių provinciją, kuri gulii——<=>— j-- ------------- 1

vakariniame Reino upės šone, (mažesnės negu pas mus, bet 
Jisai greičiau 
kad Reino Krašto pramonės ijau matai, 
būtų padėtos po tarptautine šiandien nei kiek ne pras- 
kontrole, paliekant I 
valdžia vokiečiu rankose.

Anglija ii1 Amerika taip 
pat vargiai sutiktų visai at
skirti Reino Kraštą nuo Vo
kietijos. (N., gi-. 9 d.)

Ar Maskva nori Franci- 
jai pavesti Reino Kraštą, ar 

bet plačiai pasklido tam piitaiia ai nepritaria 
o......... , kad francūzų laiki- Anglija ir Amerika, dar ne
neš valdžios galva nori anek- žinia ir tai nesvarbu. Svar- 

Krašta. Sovietų bu, kodėl taip baisiai Nau- 
sako, tam pritaria, jjienoms gaila Vokietijos?

pyti Vokietiją, idant ji atei
tyje nebepajėgtų grūmoti 
pasaulio taikai. Geriau te
gul taikos nebus, geriau te
gul už kelių metų vėl žmo
nijos kraujas liesis upeliais, 
bet, saugok perkūne, neva
lia kliudyti Vokietijos!

bininkų algos yra biskelį

pritartų tam, ■ kai suduri galą su galu, tuo- 
jog kanadiečiai

Mitingas nebuvo didelis.

Taip šaukia Naujienos.
Pavyzdžiui, jos sako:

pabaigė savo konferencijas 
su SSSR valdžia Maskvoje. 
Apie ką jie tarėsi, nėra tik
rų žinių, 
gandai,

suoti Reino 
valdžia,

krašto čiau gyvena už Jungt. Val
stijų žmones. Tūlais atžvil
giai nūnai kanadiečių gyve
nimas lengvesnis.

Vykstu į Hamiltoną —tu
rėsiu ten prakalbas. Hamil- se; 
tonas — apie 200,000 gyven
tojų miestas. Pramoningas. ( 
Milžiniški fabrikai stūkso į j 
padangę ir netoli jų gyve-,;

DARBININKU SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

VITAMINAI IR MAISTO 
ALERGIJA

Didesnė pusė žmonių turi 
šiokią bei tokią maisto aler
giją, ar jie apie tai žino ar 
ne. Tūli gydytojai tvirtina, 
kad iš dešimties bent as
tuoni turi maisto alergiją 
(food allergy), vadinasi, 80 
nuošimčių žmonių nesijau
čia gerai nuo tūlų ypatingų 
jiems valgių. Vieni tik gau
na iš to daugiau gazų ir rū
gimo, kitiems esti bloga ant 
širdies, o da kitus išberia 
krapai (hives, urticaria, 
nettle rash). Kai kuriems 
nuo nepatinkamų valgių, iš
sivysto net šienlįngė (hay 
fever) ir net dusulys (asth
ma), arba labai užgula 
jiems nosis (hypertrophic 
rhinitis), lyg nuolat sirgtų 
slogomis arba slunktais.

Tūli gydytojai susekė, 
kad tokio liguisto jautrumo 
(alergijos) pamate yra vi
taminų ir mineralų stoka. 
Maisto alergiją mažinti pa
deda gausa vitamino C, ir 
netik maisto, bet ir kitokios 
rūšies alergiją palengvina 
tas pats vitaminas C. Net 
ir dusulį ir šienligę. Per ke
letą savaičių, kai ore rude
niop pilna tam tikrų sėkli
nių dulkių, alergikams duo
dama po 400, po 500 mg.— 
miligramų kas diena.

Gydant maisto alergiją,, 
irgi gerai naudoti vitaminą 
C. Gydytojas pat pirma vi-

sai sustabdo kietąjį maistą, 
t. y. liepia nebevartoti šio
kio bei tokio ligoniui žalin
go maisto. Ir tuo patim tar
pu jam duoda po 500 mg. 
vitamino C kas dieną. Už 
kokios savaitės, vis tebe- 
imant tą vitaminą, ligoniui 
leidžiama pradėt po trupu
čiuką valgyt ir to ypatingo 
jam valgio, kol jis laipsniš
kai pripranta.

Alergiškų valgių esti vi
sokių : braškės, pomidorai, 
apelsinai, citrinai, bananės, 
štareliai, bulvės, kopūstai, 
šokolodas, pienas, sūris, 
kiaušiniai, kviečiai, kiaulie
na, taukai ir 1.1.

Ontario provincijoje a- 
laus permaža, — jis racijo- 
nuotas. Tik keletą valandų 

padangę ir netoli jų gyve-'Per dieną viešbutis esti at- 
na didesnė to miesto lietu- ikaras. Suėję, kostumeriai 
vių dalis. Iš viso, man sa- pageria paskirtąją tai die- 
ko, čia lietuvių tegyvena ^ai kvotą ir baigta, —eina 
nedaug — virš šimto. Pat- Le sau ramus namon. Kote

lis švariai užlaikomas ir vi- 
!si kambariai išnomuoti.

Hamiltonas, kaip ir kiti 
Kanados miestai, dabar gy
vena gerbūvį, aišku, karo 
laikų gerbūvį, kuris nėra 
normalus ir natūralūs.

Grįžę pas Ivanauskus, 
randame iš darbo parėjusią 
šeimininkę, vietos Literatū
ros Draugijos kuopos sekre
torę, d-gę Ivanauskienę. Ši 
smagi ir gyva moteriškė at
rodė nepasitenkinusi ir aš 
iš sykio nesupratau, kame 
priežastis.

sai miesto centraš daro ma
lonaus įspūdžio. Graži aik
štė, plačios gatvės, puikių 
pastatų matyti.

Hamiltone pirmą kartą 
teko būti 1928 metais, tuo
jau po to, kai grįžau iš Ar
gentinos. Antru sykiu ha- 
miltoniečiai rengė man pra
kalbas vėliau, bet ant rube- 
žiaus mane tuomet buvo su
laikę ir aš negalėjau pas 
juos laiku nuvykti.

Užeinu pas draugus Iva
nauskus, pas kuriuos gyve
na d. Petronis. Man buvo į Anta stalo stovi krūvelė 
įteiktas jų adresas. Susipa- knygelių “Už Lietuvos Lai- 
žįstu su daugiau draugų. Isvę” kurias man įteikė Z.

Grįžta su madalina ran- Danauskas, prašydamas at- 
koje Ivanauskų' dukrelė, vežti hamiltoniečiams. Kny- 
geltonplaukė, gyva mergy- !gelė gražiai išleista ir įdo- 
----------------------------------- mi. Be paties Janausko ra

što, knygelėje telpa vardai 
(visų Kanados lietuvių, auko
jusių nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms 
paremti. Telpa vardai ir au-

• i kotos pinigų sumos.
— Gražų darbą atliko ka

nadiečiai, — tariau aš, im
damas į ranką vieną knygu-

ko j e Ivanauskų'

Armijos laikraštyje “Yank” rašoma apie darbštų ir 
nuoširdų įkaro: pramones vidutinį darbininką. Už tokį 
darbininką laikraštis paėmė United Electric Workers 
unijos narį, iš Pittsburgh, Pa., Frank Hanley. Čia Han
ley, jo žmona ir vaikučiai skaito tą straipsnį.

Jie sutinka. Bet d-gė I- 
'vanauskienė pastebi:

— Matot,, kaip čia pasielg
ia su manim: aš rinkau au
kas ir pati aukojau, — au
kojau ne sykį ir ne po kelis 
'centus. Dabar žiūrėkit į au- 
i ko tojų sąrašą: sudėti var- I 1 • J 1 • 1 • per 

nė-
jdai tų, kurie aukojo 
i mane, bet mano vardo 
ra!...

(Bus daugiau)

JUM

y,
-
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Mokslo Draugystės paren
gimas proga 40-ties metų 
sukaktuvių, lapkričio 26 d. 
Malonu, kad Draugija jau 
40 metų gyvuoja ir daug 
nuveikus.

Programa susidėjo iš 
dainų, muzikos ir prakalbų. 
Programų atidarė Draugi
jos pirmininkas K. Kregždė 
paaiškindamas parengimo 
tikslų ir perstatė Draugijos 
senus darbuotojus Juozų 
Maskeliūnų ir Jonų Balčių. 
Reiškia, iš veikėjų, kurie 
darbavosi Draugijai ant 
vietos išlikę tik du gyvi, dar 
yra išvažiavę kitur, bet di
delė didžiuma jau ilsisi ka
puose.

Po trumpos kalbos Drau
gijos pirmininkas pakvietė 
J. D. Sliekų vakarui pirmi
ninkauti arba programos 
vedimui. Programos pildy
me dalyvavo šios dailės 
spėkos: Mrs. ir Mr. Cinikai | 
dainavo solo ir duetus. Abu 
geri dainininkai, ypatingai 
Mrs. Činikienė turi labai 
malonų balsų - dramatiška 
soprano.

Katarina Vainarienė dar 
pirmu sykiu pasirodė pub
likoj, bet gražiai sudainavo 
kelias daineles ir ateityje 
turėsime gerų dainininkę. 
Ji turi gražų balsų ir abel- 
nai moka užsilaikyti ant 
scenos.

Mr. A. Sadauskas, geras 
dainininkas, linksmino pub
likų gražiomis liaudies dai
nelėmis. Akompanavo jo 
žmona, Mrs. Sadauskienė. 
Trys jaunos merginos, 
Paukštaitė ir dvi seserys 
Vieniutės, gražiai padaina
vo, joms akompanavo Mr. 
R. Spatfar, jis akompanavo 
ir K. Vainarienei. Cinikams 
akompanavo panelė Bruo- 
taitė. Sudainavo keletu dai
nelių M. Šinkūnienė, Ge
nienė ir Paserskienė. Pir
moji, tai L. M. Draugystės 
gaspadoriaus žmona. Kaipo 
neprofesionalės dainininkės,

MONTREAL, CANADA
Pasekmingos R. Mizaros 

Prakalbos
Gruodžio 3 d. montrealie- 

čiams teko išgirsti Ameri
kos lietuvių veikėjo ir rašy- 
tojaus Rojaus Mizaros pra
kalbų. Į prakalbas atsilankė 
gerai žmonių. Visi troško 
susitikti ir pasimatyti su 
šiuomi mūsų mylimu ir ger
biamu svečiu. Ir jis su vi
sais sveikinosi ir labai nuo
širdžiai kalbėjosi.

Visi laukia išgirsti pra
kalbų šio mylimo rašytojo, 
kurio raštus jau daug metų 
skaitome su dideliu pasigė
rėjimu. Prasidėjo ir prakal
bos. Pirmininkas J. Urba
navičius, pasakęs įžanginę 
kalbų, paaiškinęs tikslų, 
pirma pakvietė drg. M. 
Gudų tarti keletu žodžių 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopų reikale, kuris 
paaiškino Draugijos reika
lus, ragindamas narius pa- 
simokėti duokles ir naujus

Du Svarbūs Įvykiai
1945

28 d. Sausio (Jan. 28th) 
Įvyks dienraščio Laisves 
bendroves suvažiavimas. Po 
suvažiavimo bus Bankietas.

Kovo 16, 17 ir 18 dd. 
(March 16, 17 & 18) Įvyks 
dienraščio Laisves Bazaras.

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

tai jos atliko savo užduotį, 
kaip galėjo geriausiai.

Apart dainų, buvo ir pra
kalbų. J. K. Mažukna, kaipo 
Draugijos narys per dauge
lį metų, pasakė labai gražia 
ir laikui tinkama kalbų, ku
ri labai patiko publikai.

Turėjome ir svečia iš Chi- 
cagos, tai F. Abekų, Vilnies 
redaktorių, kuris pasakė į- 
domių prakalbų.

Parengimas pavyko pil
nai gerai. Dalyvavo apie 
trys šimtai žmonių.

Pasibaigus koncertinei ir 
kalbų programai buvo pa
ruošti stalai prie skanios 
paukštienos vakar ienės. 
Kliubo pirmininko žmona 
Mrs. Kregždienė ir jos se
suo Mrs. Warner buvo ga- 
spadinėmis ir pagamino 
skanių vakarienę. Mrs. 
Kregždienė pati iškepė ir 
pyragus, kurie svečiams pa
tiko. Darbo jos turėjo daug, 
bet už tai viskų darniai ir 
atliko.

Taigi, nors viskas buvo 
gerai, bet vietos Gabaliaus- 
ko gazieta išniekino kalbė
tojus, ypatingai užsipuolė 
'ant F. Abeko, užsipuola ir 
I ant Mažuknos; matote, kas 
tik netarnauja Berlynui, tai 
Itas jiems ir negeras.

Beje, daro persergėjimus 
dainininkams Sadauskui ir 
Cinikams, kad daugiau į 
tokius parengimus neitų 
dainuoti. Matote, kaip hit- 
įleriškai jie nori visus ko
manduoti, visiems pasakyti, 
kų daryti, kur eiti ir kų ne
daryti ir kur neiti. Vargiai 
įsavo tikslo atsieks Hitlerio 
ir smetonininkų propagan- 

!dos šinkoriai iš “Lietuviu 
Žinių.”

Kažin kų daugiau Gaba- 
liauskas išgalvos? Nieko 
baisaus, mes gyvename de- 
imokratinėj mūsų šalyj ir 
i todėl jo visokį išmislai, 
įbauginimai, gųsdinimai nė
ra baisūs, o jau ir Europoj 
jo dvasinio vado dienos su
skaitytos.

E. K. Sliekiene.

kviesdamas į Draugijų.
Po to drg. Urbanavičius 

pakvietė mūsų mylimų sve
čia R. Mizarų. Jis savo gra
žioj kalboj aiškino, kų reiš
kia vokiečių užpuolikų iš
varymas iš Lietuvos. Jis sa
kė, kad daugeliui iš mūsų 
paskendusiems įvairiuose 
darbuose net sunku išsi
vaizdinti, kų tas reiškia 
Lietuvos' žmonėms. Tų pil
nai supranta ir tinkamai į- 
vertina tik tie, kurie virš 
tris metus gyveno po žiau
riausių fašistų jungu. Ir 
jis aiškino, kad pati viena 
lietuvių tauta, be kitų So
vietų Sųjungos tautų pagal
bos nebūtų galėjusi išvyti 
amžinuosius neprietelius vo
kiečius.

R. Mizaros kalba buvo la
bai įdomi ir pamokinanti, 

j Mes turime prisipažinti, 
■kad retai mums tenka to- 
|kių prakalbų, išgirsti. Var
de progresyvių Montrealo 
lietuvių, turime širdingai' 
paačiuoti drg. Mizarai, už 
atsilankymų pas mus, už iš
aiškinimų painių dalykų.

Nusižudė
Nusižudė P. Padurklis. 

’Netoli nuo Montrealo, miš
kelyje, policija rado jį pa
sikorusį. Manoma, kad sa- 
vižudystės priežastis — su
irimas šeimyniško gyveni
mo. Jis buvo vedęs, turėjo 
vaikų, gražių žmonų, bet 
žmona pabėgo.

Palangos Birute.

Laisvė——Liberty, Lithuanian Daily

Vienas amerikietis apžiūrinėja Vokietijos mieste Weisweiler susprogdintą na
ciu amunicijos fabriką. Tai buvo darbas talkininku lėktuvų. Tas tik parodo, kiek 
žalos naciams pridaro mūsų drąsūs lakūnai.

Worcester, Mass.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 5 d. Dar nega
lėjome laikyti viršutinėje sve
tainėje, nes nors ir pataisyta, 
bet ne visai baigta. Artistas 
Degesiunas piešia paveikslą 
virš steičio. Tai bus gražus 
lietuviško stiliaus paveikslas, 
kuris kainuos $200. Svetainė 
labai gražiai įrengta, daug ge
riau ir gražiau, kaip pirma 
buvo.

Kybą džiaugėsi, kada sve
tainė apdegė, mat, jam kiek
viena lietuvių nelaimė, tai 
džiaugsmas. Vėliau jau kitame 
numeryje tauškė seną nacių 
pasaką, būk Stalinas “atsiųs 
pinigų.” Jiems vaidinasi, tai 
Amerikos lietuviai siunčia pa
galbą Stalinui ir “burliokams,” 
tai Stalinas pažangiems žmo
nėms. Tai nacių propaganda!

Atiduota paskutinė pagarba 
Juoz. Vasiliauskui, kuris mirė. 
Jis prie draugijos priklausė 
per daugelį metų. Sirgo tik 
vieną savaitę, turėjo širdies li
gą. Paliko nuliūdime moterį 
ir posūnį, gyveno Lester, 
Mass. Buvo geras žmogus. Lai 
būna jam lengva šios šalies 
žemelė.

Antra liūdna žinia pasiekė 
narius laike susirinkimo, kad 
mirė narys Kazimieras Vaiva
da, 53 metu amžiaus. Jis sun- 
kiai sirgo apie pusę metų. Pa
liko nuliūdime moterį, sūnų, 
kuris mokosi ant daktaro. Ve
lionis buvo prasigyvenęs, turė
jo keliolika namų ir štai mir
tis išrovė, kada galėjo leng
viau gyventi. Daug metų at
gal priklausė prie Aido Choro, 
tada skaitė dienraštį Laisvę, 
bet vėliau pasekė Stilsoną- 
Strazdą ir nuo to laiko jau 
nebuvo su progresyviais. Lai
dojant kalbą pasakė M. Sta- 
liulionis. Lai būna jam lengva 
žemelė.

Tiesa, pas mus yra dar ir 
daugiau, kuriems jau svetimi 
pasidarė darbininkų ir progre
syvių žmonių reikalai. Tūli iš 
jų skaito Keleivyj tas hitleriš
kas karunkas. Gaila žmonių, 
bet nieko nepadarysi. Gyveni
mas eina savo keliu ir jie pa
siliks užmirštyje, jiems nepa
sukti istorijos ratą atgal.

Gruodžio 17 dieną įvyks 
bankietas atidarymui namo, 
tikieto kaina $1.50.. Prašome 
visus ir visas pirkti tikietus ir 
dalyvauti. Tai bus skani va
karienė, dainuos Aido Choras, 
vadovystėj drg. Karsokienės, 
taipgi Jonas Sabaliauskas. Bus 
dedamos pastangos sukelti pi
nigų pasveikinimui su Kalėdo
mis Lietuvos išlaisvintų žmo
nių, ypatingai vaikučių.

Draugija nubarė duoti kalė
dų dovanoms nariui Pranui 
Traupiui $25, jis serga per 
daug metų. Tai geras ir nuo
širdus Draugijos pasielgimas. 
Nutarė pirkti už $1,000 šeštos 
Karo Paskolos, tai jau Drau
gija turės už $6,000 karo bo

nų, nes kiekvienos pirko už 
$1,000.

Draugai, kurių dienraščio 
Laisvės prenumerata pasibai
gė, tai prašome atsinaujinti 
pas dd. J. Bakšį arba Luką, 
taipgi ir norinti gauti gerą ir 
teisingą dienraštį, daug žinių 
apie Lietuvą, tai užrašykite 
Laisvę. Kalvis.

Montello, Mass.
Lietuvai Pagalbos Teikimo 

Komiteto skyrius buvo suren
gęs vakarienę, lapkričio 11 d., 
Lietuvių Tautiško Namo sve
tainėj. Po vakarienei buvo ren
kamos aukos pagalbai Lietu
vos žmonių.

Aukavo sekamai:
Teatrališkas Ratelis $25.
Viktoras Sinkevičia $10.
Po $5 aukavo: Z. Saukienė, 

W. Kelly, A. ir P. Orentai, 
V. čerkasienė, P. ir Z. Ber
žiniai, A. Sauka, L. Latukis, 
J. ir M. Gutauskai, J. Mikenie- 
nė, G. Yanuševičia, M. Budri
kis, F. Kazeliunas, J. Stočkus,
J. ir P. Mineikiai ir A. čerka
sas $3.

Po $2 aukavo: S. Petkaus- 
kas, R. Alusevičienė, K. Skliu- 
tienė, K. Laima, A. Sideriutė,
A. Walungevicia, A. Glodenie- 
nė, O. Norvaišienė, F. čereška, 
Ed. Blazevičia,, A. Yocius, M. 
Benevičienė, J. Rizgelis, T. 
Bartkus, S. Baronas, M. Tarnu- 
levičienė, W. Ambrose.

Po $1 aukavo: S. Wismant, 
T. Kristupavičia, M. Kleimaus- 
kienė, O. Yuodeikienė, J. Yan- 
čiunas, J. Blujienė, J. Grigas,
B. Navickienė, J. Kaminskas,
K. Sireikienė, J. Walungevi
cia, J. Blujus, K. Bąrčienė, P. 
Klimas, O. Klimienė, G. Ši
maitis, L. Kasparavičia, Lilei
kis ir J. Beržinis. Gi A. šūkis 
ir J. Damašauskas aukavo po 
50 centų. Bendrai tą vakarą 
surinkta $162.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū.

Aukas rinko K. čereškienė 
ir P. Sinkevičienė.

K. Čereškiene,
’įLPTK Finansų Raštininkė.

Vieša Padėka
Draugės ir draugai! Nema

nau, kad galėsiu visiems ypa- 
tiškai padėkavoti, kurie, laike 
mano ligos, daug man padėjo
te, tai dėkavoju per mūsų 
brangų dienraštį Laisvę.

Pirmiausiai dėkui už dova
nas Birutės Pašalpinei Drau
gijai, Moterų Apšvietos Kliu- 
bui, Liet. Lit. Draugijos 6 kuo
pai, Lietuvių Teatrališkam Ra
teliui, taipgi, pavieniams drau
gams ir draugėms, už dovanas, 
atvirutes ir jūsų simpatiją, iš
reikštą žodžiu. Ta jūsų sim
patija daug padėjo nugalėti 
.ligą. Dėkodama jums, aš pa
aukoja mūsų dienraščiui Lais
vei $5.

Marijona Potsus.

Girios paukštis į mišką 
žiūri; jis tam nepriklauso, 
kas miško neturi.

Philadelphia, Pa.
'čionai, kaip senoj ir stam

bioj lietuvių kolonijoj, vis yra 
kaip kas veikiama. Lapkričio 
19 d. š. m., čia įvyko dauge
liui Philadelphijos ir apylin
kių žinomos ir remiamos LT- 
KB šv. Marijos parapijos baž
nyčios peršventinimas, nes baž
nyčia dabar žymiai pertaisyta 
ir daug gražiau atrodo, ypač 
iš vidaus pusės. Taipgi dar"lig 
šiol turėjo kiek skolos, dabar 
skola išmokėta ir pasilieka tik
rai lietuvių nuosavybe.

Tos parapij. kleb. kun. J. J. 
Zitas, kuris jau čia kunigauja 
virš 10 metų ir pasekmingai 
tvarko parapijos reikalus, ma
tyt, smarkiai darbavosi, nes 
buvo sukvietęs daug svetimų 
kunigų, kurie iškilmingai da
lyvavo bažnytinėse apeigose 
laike vyskupo pamaldų visose 
šventinimo ceremonijose. Prie 
to, buvo šventinimas Service 
Flag pagerbimui ir atminčiai 
tarnaujančių J. A. Valstijų 
armijoj kareivių, kurių pager
bimui buvo jau 3 auksinės 
žvaigždės, reiškiančios juos 
žuvusiais. Jos spindėjo tarpe 
eilės mėlynų žvaigždžių.

Buvo pašventintas naujas 
kontapalis. žmonių prisirinko 
tiek daug, kad nebetilpo į vi
dų bažnyčios ir turėjo grįžti 
namo. Pasibaigus iškilmėms, 
žmonės buvo pakviesti į svetai
nę pasilinksminti, nes buvo pa
gaminta skanių valgių ir gė
rimų.

Čia mirė Agnes Stankus, se
na philadelphijietė. Palaidota 
lapkričio 29 d., iš Chas. Ra
manausko laidotuvių koply
čios, išlydėta į LTK Vytauto 
kapines. Religijines apeigas 
atliko kun. J. J. Zitas, laidotu
vėmis rūpinosi jos giminaičiai 
Mileriai.

Į virš minėtas kapines gali
ma laidotis bile lietuviui, be 
skirtumo pažiūrų — su bažny
tinėm apeigom, ar laisvai, to
dėl turintieji reikalą ar no
rintieji pirkti lotus gali kreip
tis pas tos parapijos kleboną, 
kun. J. J. Zitą, 331 Reed-St., 
Philadelphia, Pa. Kapinių lo
tai parsiduoda labai prieina
mai. Kapinės jau yra lietu
viams seniai žinomos ir jose 
jau daug lietuvių yra palai
dota.

Lapkričio 26 d. LT svetai
nėje, ant Moyamensing Avė., 
South Side, buvo surengtas 
Lietuvos nuo karo nukentėju- 
siems žmonėms šelpti drabu
žių rinkimas, War Chest fon
dui pinigų rinkimas ir karo bo- 
nų pardavimas. Vajus buvo 
pasekmingas, nes žmonės au
kavo, kas ką galėjo, vieni at
nešė senų drabužių ir batų, 
antri aukavo pinigais ir pirko 
karo bonų. Po tam rodė iš ka
ro lauko judamus paveikslus. 
Protarpiais keletą kalbėtojų 
pasakė po trumpas kalbas.

Reporteris.

MŪSŲ KLIUBO GAIRĖS

Mūsų Žmonėms Jėgų Netrūks
ta, Trūksta Tik Valios! Tai 
Žodžiai Mūsų Populiaraus 
Kliubo Pirm., Juozo Pilkausko, 
Žymaus Hartfordo Lietuvio

Veikėjo
Gruodžio 10 d. telefonu pa

šaukiau mūsų kliubo pirminin
ką gerb. Juozą Pilkauską, no
rėdamas patirti apie kliubo 
narių pasirengimą prie 6-tos 
Paskolos karo bonų vajaus 
programo. Heilo! Heilo!... 
suskambėjo pil. Pilkausko bal
sas per telefoną. O, tai tamis- 
ta, reporteri, — pareiškė kliu
bo pirm. Pilkauskas.

Taip, aš, prašau dovanoti 
man, gal prižadinau iš miego 
tamista ?

Ne, aš jau pora valandų, 
kaip atsikėliau, savo žmoną ir 
dukrelę išleidau į svečius į 
Mass, valstiją, tatai vienas pa
likęs laikraščius skaitau. Bet 
aš stebiuosi — sakė pil. Pil
kauskas — niekados manęs 
sekmadienio ryte nešaukėte, 
tatai įdomu man, kame prie
žastis? Kas atsitiko?

Viskas tvarkoj — atsakiau 
aš pirmininkui — aš vakar 
negalėjau nueiti į kliubą ir as
meniškai patirti apie jūsų pa
sirengimą prie karo bondsų va
jaus — rengiamąjį programą 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 
kliubo auditorijoj, tatai, norė
damas žinoti ir šį bei tą para
šyti į laikraščius, sumaniau pa
šaukti tamista.

Gerai, gerai, galiu painfor
muoti tamista — sakė pil. 
Pilkauskas. Programas bus la
bai gražus ir įvairus — aiški
no jis. Bus dainų, muzikos, 
klasinių ir “tap” amerikoniš
ko džigo šokių, deklamacijų ir 
monų — magiškų dalykėlių, 
kalbės miesto burmistras Wil
liam H. Mortensen ir kiti. De
ja, prašau pasakyti, į kuriuos 
laikraščius tamista rašysi ?

žinai, tamista, aš rašau pa
žangiems, lietuviškiems laik
raščiams — atsakiau aš pir
mininkui.

Aš niekados nemačiau ta- 
mistos pranešimų iš mūsų kliu
bo veiklos dienraštyje Laisvėj 
—pastebėjo kliubo pirminin
kas.

Gerai, jeigu tamista pagei
dauji, kad kliubo žinios būtų 
dienraštyj Laisvėj, tai parašy
siu. O dabar dar noriu pa
klausti tamista, ar tiesa, kad 
nežadi kandidatuoti į kliubo 
pirmininko urėdą sekančiais 
rinkimais ?

Well, tokius klausimus esu 
jau gavęs nuo daugelio kliubo 
narių — sakė pil. Pilkauskas, 
žinai, tamista, aš esu labai pa
vargęs, norėčiau pasilsėti. Per 
8 metus eidamas kliubo pirmi
ninko pareigas, be abejonės, 
tamista, žinai, aš labai daug 
dirbau ligi kliubui gražius rū
mus ir auditoriją įsteigėm, vė
liau ligi kliubo skolas, apie 
$40,000, likvidavome! žinoma, 
tai ne mano vieno darbas, bet 
neperdėsiu sakydamas, kad te
ko man bene daugiausia dirb
ti ir rūpintis, tatai pavargau ir 
norėčiau pasilsėti, dėl šios 
priežasties pereitais rinkimais 
aš nenoromis kandidatavau !— 
pareiškė gerb. Juozas Pilkaus
kas.

Bet argi tamista manai, kad 
yra kitas žmogus, kuris galė
tų tamista užvaduoti šiame 
momente kliube ? — paklau
siau pirmininko.

Kodėl gi negali atsirasti ? 
Pamatysi, gal bus net keletas 
kandidatų!... Juk yra tokių, 
kurie pavydi man vadovybės 
kliube.

Ne, aš ne apie tokius kandi
datus kalbu, gerb. pirminin
ke, man žingeidu žinoti, ar yra 
numatomas bent vienas rimtas 
kandidatas, kuris galėtų loš
ti tokią svarbią rolę kliubo va
dovybėj, kaip tamista?

Kodėl gi negali atsirasti?— 
sakė Pilkauskas. Mūsų žmo
nėms jėgų netrūksta, trūksta 
tik valios!. . . Kliube yra daug 
jėgų, tiktai reikia mokėti jas 
išnaudoti.

Bet, jeigu kliubo nariai pra
šysią tamista, jeigu nebus tin
kamo kandidato užvaduoti ta
mista, ar tuomet sutiksi būti 
kandidatu ?

Well, blogo kliubui neveli- 
nu, tiktai gerovės trokštu, ta
tai aišku, kad nesirandant tin
kamam kandidatui, šiame ka
ro momente, nepaliksiu kliubą 
ir pirmininko pareigų tol, kol 
nesugrįš mūsų jaunesnieji kliu
bo nariai kariai prie mūsų 
kliubo.

That is all 1 want to know! 
—pareiškiau aš pirmininkui. 
Taip baigėsi mūsų telefonu 
kalba. Aš įgijau įspūdį, kad 
pi]. Pilkauskas neatsisakysiąs 
nuo kandidatūros, jeigu nebus 
kompetentiškų kandidatų. 
Tenka pasakyti, kad kliubo 
vadovybei kito tokio, kaip Pil
kauskas dabar nesimato mūsų 
kliube.

Keletas Trumpų Bruožų iš 
Pilkausko Vadovybės

Juozas Pilkauskas, pažan
gus lietuvis, labai genialus vi
suomenės veikėjas, kupinas 
energijos ir kūrybinės inicia
tyvos. Mūsų kliubas buvo per 
apie arti 30 metų paprasta pi
lietiška pašalpinė draugija, 
mažai kam Hartforde žinoma, 
o už Hartfordo sienų nebuvo 
girdėta, per eiles metų nariai 
buvo sudėję mokestimis apie 
$8,000; bet kaip šios draugi
jos (vadinamos Piliečių Kliu- 
bu) pirmininku tapo išrinktas 
pil. J. Pilkauskas, tuomet vis
kas pasikeitė, šis kliubas tapo 
reališku kliubu, įsigijo savo 
gražius rūmus, didelę auditori
ją, kurioje telpa apie 1,000 
žmonių; turi gražius kliubo 
rūmus su baru, kuris įkainuo
tas apie $50,000! Dabar kliu
bas savo ižde turi apie $15,- 
000; skolos sumoje virš $40,- 
000 kliubo namo jau likviduo
tos; žodžiu, dabar kliubo tur
tas ne $8,000, bet virš $65,- 
000! Tai nuopelnai Juozo Pil
kausko administracijos ir va
dovybės mūsų kliube.

žinoma, ne vienas Pilkaus
kas visus šituos laimėjimus 
davė kliubui. Ir jis niekados 
nėra .pasakęs, kad tai jo lai
mėjimai. Priešingai, mūsų kliu
bo pirm. Pilkauskas nesisavi- 
na sau garbės — kredito už 
mūsų kliubo virš minėtus lai
mėjimus, bet faktas palieka 
faktu, kad J. Pilkauskas su
telkė ideališkesnius ir veikles
nius kliubo narius prie jo va
dovybės ir mokėjo palaikyti 
juos prie kliubo vairo, tatai 
veikla, organizacinis darbas 
buvo pasekmingai atliktas. O 
buvo tokių, kurie (keletas me
tų atgal) sakė: “Pilkausko 
planai, pažadai, tai sapnas, 
svajonės! Fantazija.” Bet šian
dieną tie patys kritikai di
džiuojasi ir džiaugiasi gražiais 
pastatais mūsų kliubo, šie pa
statai vakar buvo fantazija— 
svajone, bet šiandieną yra tik
ra TIKROVE, šie mano akimis 
matomi neginčinami faktai iš 
gerb. pil. Pilkausko adminis
tracijos kalba patys už save, 
daug pasako. Todėl aš sakau, 
kad tokių vadų, kaip J. Pil
kauskas, retenybė ne tiktai 
mūsų kliube, bet abelnai Ame
rikos lietuvių visuomenėj ir or
ganizacijose. štai, kodėl J. Pil
kauskas nepamainomas mūsų 
kliube.

Pilkauskui daugiausia padė
jo kliubo rūmų steigimo ir ka
pitalo kėlimo darbe bei skolų 
likvidavime veiklieji kliubo na
riai, ypatingai šie kliubiečiai: 
J. Giraitis, Ambrozas. P. Girai- 
tis, A. Kelėnas, V. Labeckis, A. 
Asada, Vasiliauskas ir keletas 
kitų, taipgi, iš jaunųjų veikė
jų : Frank Haiko, Sabeika, Phi
llips, kurie pastaruoju laiku 
jau atsidūrė į kariuomenę, iš
skyrus Frank Haiko. Kliubas 
susilaukė nemažai narių jau
nosios kartos, Pilkauskas su
prato, kad be savo namo kliu
bas nepatrauks jaunimo, kad 
be jaunimo kliubas pasens ir 
numirs. Jaunimas, tai kiekvie
nos organizacijos gyvybinis

(Tąsa 4-me pusi.)
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Ketvirtas puslapis

VELTUI SMETONININKŲ PASIKĖSINI 
MAS PAKENKTI LIETUVAI .

Smetonininkai, netekę vil
ties daugiau fašistiniu būdu 
beišnaudoti Lietuvos žmones, 
tai ir nepaiso, kad Lietuvos 
žmonės, likę vokiškųjų fašistų 
prikankinti ir apiplėšti, mirtų 
nuo šalčio ir bado. Negana, 
kad jie patys nesiunčia čia su
rinktų pinigų nuo karo nuken- 
tėjusiems Lietuvos žmonėms, 
bet dar pasikėsino sudemorali- 
zuoti ir tuos, kurie nuoširdžiai 
remia Lietuvos nuskriaustų 
žmonių šelpimo darbą, skleis
dami neteisingus išmislus apie 
įstaigą, kuri daugiausiai pasi
darbavo Lietuvos žmonių su- 
šelpimo darbe.
••Tie smetoniniai fašistai per 
savo organą Dirvą, iš lapkričio 
17 d., užatakavo Russian War 
Relief Clevelando skyriaus ve
dėją, būk ji trukdanti Lietuvos 
šelpimo darbą ir tiesioginis 
Maskvos agentas. (Tik bijoda
mi atsakomybės,' vardo nemi
ni.)

Sekančiam Dirvos numeryj, 
iš lapkričio 24, koks tai K. už
pildo 2 špaltas neteisingais už
sipuolimais ant visų Russian 
War Relief įstaigų, po antgal- 
viu: “Neapsigaudinėkime — 
Russian War Relief įstaigos 
dirba prieš lietuvius.“ Ir šau
kia: “Atkakliai kovokime su 
jų (RWR) agentais...“ To
liau sako: “Russian War Re
lief ofisuose sudėti prielankūs 
Sovietams asmenys ir jie dir
ba, griežtai Maskvos intere
sams. Jie betgi, užslėpimui sa
vo tikrojo tikslo, pasistato 
priešakyje po žymiausį ameri
kietį kaip pirmininką; Sovietų 
propaganda varoma kuo stip
riausia, kaip Clevelando lietu
viai jau susekė ir kitų miestų 
lietuviai suseka ir dar suseks.“

Jau tas seniai žinoma, Lad 
smetonininkams visi demokra
tiniai nusistatę žmonės yra bol
ševikai, o kurie neapkenčia fa
šizmo, tai “Maskvos agentai.“ 
Taipgi, yra žinoma, kiekvie
name Russian War Relief sky
riuje yra daug žymių ameri
kiečių. Apart skyriaus valdy
bos, dar yra skaitlingas Vei
kiantis Komitetas (Executive 
Comimttee), paprastai suside
dantis iš žymių profesionalų, 
aukštų dvasiškių, didžiųjų uni
jų vadų, kaip A. F. Whitney 
ir panašių. Anaiptol ne po vie
ną “žymų amerikietį,“ kaip 
kad smetonininkai mėgina sa- 
yo skaitytojams įkalbėti.

Neišskiriant ir smetoninių 
fašistų, visiems lietuviams yra 
žinoma, kad Russian War Re
lief yra labai daug pasitarna
vęs dėl karo nukentėjusių Lie
tuvos žmonių, persiųsdamas už 
šimtus tūkstančių dolerių ver
tas drabužių, autuvų, medika
mentų, muilo ir kitų Lietuvos 
žmonėms reikalingų reikme
nų. Už tuos pinigus, ką Ameri
kos lietuviai suaukoja, RWR 
pagelba, yra superkami daik
tai dėl Lietuvos žmonių ur
minėmis kainomis, ką pavie
niam perkant kainuotu dau
giau negu dusyk tiek. Tuos vi
sus daiktus Russian War Relief 
veltui nusiunčia, pirmiau j ka
ro užfrontę, dabar tiesiog į 
Vilnių, Tarybinės Lietuvos Šel
pimo Komitetui, kuris išdalina 
d a u g i a usiai nukentėjusiem*: 
Lietuvos žmonėms. O reikia ži
noti, kad karo metu persiunti
mas to visko j Lietuvą yra sun
kus ir iškaštingas.

Tą visą žinant, argi padorus 
lietuvis galėtų sakyti, kad 
Russian War Relief dirba prieš 
lietuvius, kaip kad smetoninin- 
kai rašo Dirvoj ir dar liepia 
savo skaitytojus atkakliai ko
voti prieš RWR “agentus.” Vi
siems padoriems lietuviams 
yra aišku, kad smetonininkai 
ir visi lietuviški pro-naciai ne
atsieks savo tikslo sudemorali- 
zuoti teikimą pagelbos Lietu
vos žmonėms. Visi Amerikos 
padorūs lietuviai dar padidins 
Lietuvos žmonių pagalbos dar
bą ir tuomi galutinai įrodys, 
kad smetonininkams apeina 
Lietuvos žmonės tik tada, ka
da jie gali 
iš Lietuvos 
prakaito.

krauti sau turtus 
žmonių darbo

J. N. Simans.

Hartford, Conn

ir

jo vadovaujamas 
centru Hartfordo 
amerikonų, mūsų 
miesto aukšti val

<JkhvS-—-Liberty, Lithuanian Daily

Darbo Federacijos vienbalsiai išrinkti viršininkai: 
Iš kairės i dešinę, sekretorius-iždininkas George Meany 
ir prezidentas William Green.

So. Boston, Mass

Lie- i

Penktadienis, Gruod. 15, 1914

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
kraujas! šį faktą kliubo ge
nialus pirm. Pilkauskas žino
damas, dėjo pastangas gauti 
jaunų narių ir gavo, dabar 
kliubas ne tik narių skaičiumi 
žymiai didesnis, bet savo ka
pitalu keletą kartų stipresnis; 
šie visi medžiaginiai ir orga
nizaciniai kliubo laimėjimai, 
aš drįstu sakyti, kad tai mūsų 
kliubo genialaus vado Pilkaus
ko nuopelnai. Todėl ne nuo
stabu, kad pil. Pilkauskas po
puliarus lietuvių tarpe ir ame- 
iv k on ų, nes 
kliubas tapo 
lietuvių ir 
kliube kalba
dininkai, burmistras ir kiti, ne- 
sididžiuojame sakydami, kad 
lankosi mūsų kliube ir guber
natorius! Mūsų kliubas iškilo 
aukštai politinėse sferose ir iš
kėlė Hartfordo lietuvių vardą, 
padarė daug lietuviams drau
gų politinėse sferose.

Greta to, mūsų kliubas tapo 
mūsų lietuviškų draugijų cen
tru — susirinkimų vieta, ne
mokamai laiko savo susirinki
mus, mūsų kliubo auditoriją 
naudoja darbininkų unijos; 
bendrai, mūsų kliubas lapo 
mišrios šio miesto publikos vei
kimo centru, visi šie įvykiai 
garsina lietuvių kliubą ir lie
tuvius. Kas šeštadienio vakarą 
būna šokiai auditorijoj, kurie 
lankomi ne tiktai lietuvių, bet 
kitų tautų jaunimo. Iš Brad
ley Field atvyksta daug karių 
ir iš New London laivyno ba
zės jūreivių, kurie čia linksmi
nasi ir gėrėjasi lietuviška pa
stoge, gražia įstaiga ir lietu
vių piliečių jiems svetingumu. 
Visi šie veiksmai dramatišku 
tempu vedami, tai daviniai 
praktiškos, geniališkos vado
vybės pil. Pilkausko. Todėl ne
nuostabu, kad daugumas kliu
bo narių sako: Brolis Pilkaus
kas nepamainomas mūsų kliu
bo pirmininkas! Aš pilnai su
tinku, kad jie teisybę sako. 
Kito tokio gabaus, sumanaus 
ir nuoširdaus bei veiklaus va
do kliubas neturėjo ir gal ne
turės, kuomet pil. Pilkauskas 
pasitrauks nuo kliubo vairo. 
Ligi šiol mūsų kliubo vairo gai
rės buvo tiesaus kelio krypcia, 
kaip bus ateityje, po sekančio 
kliubiečių susirinkimo, 18 d. 
gruodžio, matysime.

Rep. VMK.

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 lietuviu ten gali
ma gauti dienraščiui Laisvei naujų skaitytojų. Tik ne
reikia patingėti, bet reikia pasistengti pakalbanti žmo
nes, kur susitinkant.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Kalėdų Dovanos Lietuvos 
Našlaičiams

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto Bostono Skyriaus ei
liniam šeštadienio susirinkime, 
lapkričio 25, svečiams pavaka
rieniavus, valdyba pranešė 
apie rengiamąjį siuntinį kalė
diniu dovanu Lietuvos karo 
našlaičiams ir visiems kitiems 
vaikučiams, kenčiantiems ne- 
dateklių iš priežasties vokie
čių visiško Lietuvos apiplėši
mo ir apnaikinimo. Ten pali
kę daugybė lietuvių be pasto
gės, be maisto ir be drapanų. 
LPTK valdyba atsišaukia į vi
sus geros valios liėtuvius, kad 
aprengtų nors po vieną 
tu vos našlaitį.

Pasekmės to atsišaukimo jau 
yra matomos ir džiuginančios. 
Štai moterys darbuotojos pra
dėjo atidarinėti ryšulius. Va 
ryšulys nuo Onutės Domeikai
tės: keletas naujų mergaitėms 
suknelių, sveteriukų, apatinių 
drapanėlių ir kitko. Taipgi jos 
sesutės, Nancy Domeikaitės: 
keletas suknelių, žiponėlių ir 
srrįulkesnių dalykęlių.

Draugai Barčiai davė apie 
tuziną vilnonių pančiakų, šiltų 
“snow siūtų,“ blanketukų ir 
smulkių dalykėlių. J. Rainar- 
diene įteikė šiltą “snow siūtą“ 
ir daugiau dalykų, Biruta Sa- 
baliutė davė didoką ryšulį vi
sokių drapanėlių. Frank Iva
nauskas iš Roslindale suteikė 
24 poras pančiakų, pirštinių ir 
porą žiponų. Draugas Alikonis 
įteikė diktoką ryšulį drapanė
lių. E. Belekevičienė davė po
rą “union siūtų,“ tą patį ir 
Morkevičienė. M. Kazlauskas 
davė geroką žiponą ir piršti
nių, Musteikienė drapanėlių 
dėl penkių vaikučių, daktaras 
J. Repšis paklojo $10.

Buvo ir daugiau aukotojų, 
bet viskas taip greit dėjosi, 
kad nesuspėjau visų sugaudy
ti, kas ką aukavo. Sekamą šeš
tadienį turėsiu sužinoti iš val
dybos, tai, draugai, atleiskite.

Dabar gi, draugai, kas ką 
daugiau galite aukoti?
Kas drapanėlių, kas batukų, 
Marškinėlių, sveteriukų, 
Dėl mergaičių ir berniukų, 
Kas daugiau, ką daugiau?

Su Kalėdomis šis siuntinys 
bus dedamas ant laivo, laiko 
nedaug, tad skubinkite! Kas 
ką Jonukui, kas Juozukui, kas 
Onytei, kas Marytei — pirkite, 
dėkite į ryšulius, neškite į Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto stotį, 318 Broadway, So. 
Bostone ir jūsų siuntiniai už 
savaitės, kitos bus ant laivo ir 
važiuos link Lietuvos.

Siuntiniai į Lietuvą užtikrin
tai nueina. Komitetas duos

jums atspausdintas korčiukes, 
ant kurių jūs pažymėsite savo 
varda ir antrašą, tos korčiukės 
yra dedamos į drapanų kiše- 
nius ar prisegamos ir mes ti
kime, kad labai daug iš jūsų 
gausite širdingą padėką nuo 
gavusiųjų jūsų dovanėles.

Kelios šeimos,'ar keli drau
gai iš vienos apylinkės, jeigu 
galite sudaryti geroką baksą, 
galite užrašyti prašymą, kad 
tas baksas būtų nusiųstas į jū
sų parapiją Lietuvoje, ar tai 
Vabalninką, ar Kupiškį, Alytų 
ar Joniškį, į kur tik Lietuvo
je susisiekimas jau yra gali
mas.

Taigi, draugai, atminkit, 
kad Kalėdos jau visai arti, o 
tas reiškia, kad turite skubin
tis, turite veikti labai greit! 
Argi jūs galėsite linksmai su 
ramia sąžine švęsti Kalėdas, 
žinodama, kad jūsų brolių ir 
sesučių vaikučiai sušalę, Skar
maluoti dantimis kalena? 
Daug lengviau duoti, negu pra
šyti! Jūs dėl keleto dolerių 
ubagais ne paliksite, o tiems iš
vargintiems našlaičiams be ga
lo daug džiaugsmo, laimės ir 
vilties suteiksite. Atidarykite 
savo širdis ir parodykite, kad 
jūs suprantate juos.

LPTK Bostono skyriaus mo
terys kviečia visus atsilankyti 
kūčių vakarą į 318 Broadway, 
So. Bostone, o jos rengiasi pa
gaminti tikrai lietuvišką kūčių 
vakarienę su silkėmis, kisie
lium, kleckučiais ir visomis ki
tomis patrovomis, kokios tik 
yra praktikuojamos skirtingo
se dalyse Lietuvos. Prašome 
užeiti ir pagyventi nors vieną 
vakarą mūsų gimtojo krašto 
kūčių dvasia.

Kaip Eina Darbas Pagalbos 
Lietuvai

Pačiame Pittsburghe ir jo 
priemiesčiuose darbas eina ga
na sėkmingai. Lapkr. 19 d. 
komitetas turėjo posėdį pas dr. 
Baltrušaitienę. Iš raportų pa
sirodė, kad visi Pittsburgho 
priemiesčių draugai dirba la
bai nuoširdžiai.

Drg. S. Orda pridavė stam
bią auką nuo Ambridge drau
gų, kurie gerai darbuojasi, 
kaip tai: Kavaliauskai, Brie
dis, Laurinaitienė, Vasiliauskų 
šeima ir Kaizeris. Iš Ambridge 
aukų prisiųsta per drg. P. Ka
valiauską $86.

Drg. S. Orda ištraukė iš ki
šenės $100 ir sako: “Na, tai ir 
aš prisidėsiu prie pagalbos su
vargusių Lietuvos žmonių.“

Drg. J. Mažeika raportavo, 
kad McKees Rocks draugai ei
na į lenktynes. Drg. J. Porti
kas aukavo taip pat $100; J. 
Mažeika $15; Al. šerbin $10, 
Ig. Kazlauskas $10 ir M. Bud
nikas $5. Parengimą tam tiks
lui buvo surengę lapkr. 11 die
ną, nuo kurio liko $180.92 pel
no, tai viso nuo McKees Rocks 
draugų ’ gauta $320.92. Kiek 
pirmiau jų miesto gyventojas 
drg. Ambrozas aukavo $100.

Dr. Baltrušaitienė suteikia 
vietą drabužių sunešimui ir pa
siunčia juos į Brooklyną, taip
gi su aukomis prisideda. Perei
tą posėdį vėl aukavo $2. Dra
bužių pas ją jau vėl yra dide
lis glėbys.

Soho dalyj gerai darbuojasi 
d. S. Mekeškienė, nors ją už
puldinėja fašistų suklaidintos 
moterys, bet ji dirba tą pra
kilnų darbą ir tiek.

Drg. Šimkūnas iš Homestead 
pridavė daug vertingų drabu
žių ir $5 aukų. Jo keturi sū
nūs randasi Amerikos karinėj 
tarnyboj, kovoj už mūsų visų 
laisvę, 
riauja 
namie 
lei ir 
nėms. 
bužių
J. E. Sliekai.

North sidėj drg. Karsokai 
net kelis kartus drabužių au
kavo. Drg. P. Valatkevičius iš 
Coal Center pridavė apščiai 
drabužių ir pinigų aukavo. Pa
aukoti pinigai eis supirkimui 
naujų drabužių Lietuvos žmo
nėms. Lietuvoj mūsų broliai, 
sesės ir giminės bus labai dė
kingi už jiems suteiktą pagal
bą.

Gerbiami aukotojai, jūsų au- 
Zavis. | kos ir pasidarbavimas toje sri-

tyje yra neišpasakytai įverti
nama Lietuvoj ir tatai pasiliks 
jų širdyje ant visados. Kurie 
dar galite, tai prašome aukoti; 
punktai sunešimui yra seka
mose vietose: 205 Seneca St., 
Pittsburgh, Soho dalyje; 116 
South 18th St., South Side, 
Pittsburgh; 1217 Beaver Ave., 
N. S. Pittsburgh; 3351 West 
Carson St., Pittsburgh.

Komiteto posėdžiai laikomi 
pas dr. Baltrušaitienę, 205 Se
neca St., kiekvieno mėnesio 3- 
čią sekmadienį, 2 vai. po pie
tų. Sekamas posėdis atsibus 
17 d. gruodžio.. Kolonijų at
stovai, malonėkite dalyvauti ir 
pranešti apie jūsų 
veiklą. Taipgi yra 
ir atskiri asmenys, 
norite prisidėti prie 
kilnaus darbo.

Waterbury, Conn
Pavyzdingai Paminėtas 

Gimtadienis

kolonijoj 
kviečiami 
kurie tik 
šio p ra

Kaip greitai sudarome už- 
| tektinai siuntiniui drapanų, 
taip greitai jas siunčiame į 
centrą, o iš ten siunčia į Lietu
vą. Lietuvoj žmonėms ūmi pa
galba reikalinga, nes naciai, 
bėgdami, juos labai apiplėšė, 
daugelio namus sudegino, su
sprogdino. Mūsų pareiga pa
gelbėti Lietuvos žmonėms šioj 
jų nelaimėj. Dabar reikia pa
dėti, o nelaukti, kol galutinai 
hitlerininkai bus nugalėti.

Neklausykite tų fašistinių 
elementų, kurie norėdami pa
kenkti Lietuvos žmonių laisvei, v 7

jų budavojimui naujo ir lai
mingo gyvenimo be ponų, viso
kias hitleriškas pasakas sklei
džia ir kenkia dabartinei pa
galbai. Visi ir visos, kam tik 
brangi žmonių laisvė, kas 
lite Lietuvos žmones, tai 
bar aukokite per Lietuvai 
galbos Teikimo Komitetą,
ris jau nuo seniai tą pagalbą 
persiunčia. Neklausykite tų, 
kurie nori sudėję drabužius į 
skiepus laikyti ir pūdyti.

E. K. Sliekienė,
LPTK Pittsburgh 
Skyriaus Sekretorė.

Lapkričio 5 d. įvyko pami
nėjimas gimtadienio Vaclovo 
Vitkausko. Jis pasikvietė savo 
draugus ir pažįstamus, vieti
nius ir iš toliau. Buvo gražus 
būrys svečių.

Skaniai bevalgant ir besi
kalbant buvo duotas sumany
mas per drg. Stasį Mizarą iš 
Torringtono, kad gražesniam 
atžymėjimui Vitkausko gimta
dienio reikia parinkti aukų pa
galbai Lietuvos žmonių, kurie 
tiek daug nukentėjo nuo na
cių karo. Aukų surinkta $18.

Aukavo sekamai: S. Mizara 
$3.50; V. Krasnickas $2.50. Po 
$2 aukavo: Ed. Sutra, Aug. 
Shultis, Wm. Kraučelis ir Ma
ry ir Vaclovas Vitkauskai. Po 
$1 aukavo: J. Palažėjus, P. 
Katinienė, A. Naciunienė ir St. 
Butkus. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū!

THE ENEMY ISSTILL THERE!

Keep Extra
BuyinrUpU' Bonds!

iu y- 
da- 
Pa- 
ku-

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

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.

Matote, jo sūnūs ka- 
prieš fašizmą, o tėvas 
darbuojasi karo perga- 
gelbėja Lietuvos žmo- 
Pirmiau vertingų dra- 

aukavo Mrs. Dawnis ir

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
” (Mes esame darę regėję 

**^1 mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa

či jantams.) <•

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-869?

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

<73 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID AI ir ki- 

i tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
g 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.

I.........................

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINĖ) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mią.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dienų 
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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Naujas Ambasadorius 
Prie Čechoslovakijos 

Valdžios

Naciai Tikisi Popiežiaus 
Pagalbos Išsigelbėjimui

ŽINIOS IŠ LIETUVOS HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

IŠ

Washington. — Pasitrau
kė iš savo vietos ambasado
rius Steinhardt. Paskuti
niais laikais jis atstovavo 
Ameriką Turkijoje. Jis da
bar paskirtas mūsų amba
sadoriumi prie Čechoslova- 
kijos valdžios ištrėmime. 
Tikimasi, kad neužilgo Če- 
choslovakija bus išlaisvinta 
ir todėl Amerikos ambasa
dorius reikalingas atstovau
ti šio krašto interesus.

Chinija Ruošiasi 
Ofensyvui

Kai- 
pa-

Chungking.—Chiang 
šėko kabineto atstovas 
reiškė, kad Chinija ruošia
si ofensyvui prieš japonus. 
Jis sako, kad armijon rek- 
rutavimas jaunų vyrų tapo 
padidintas ir visi kiti prisi
ruošimai atliekami. Jis sa
ko, kad Chinijos žmonės 
šiandien yra daugiau pasi
ryžę panešti visus sunku
mus ir nepasiduoti priešui, 
negu kada nors pirmiau.

Roma. — Romoje kalba
ma, kad vokiečiai tikisi, jog 
popiežius jų neapleis ir pa
dės jiems išsikovoti iš Tal
kininkų daug minkštesnę 
taiką, negu besąlyginis pa
sidavimas. Jie ypatingai lau
kią įsimaišymo į tą reikalą 
ir užtarimo nuo Vatikano 
atstovo Berlyne Cesare Or- 
senigo. šis popiežiaus am
basadorius yra pirmininkas 
Berlyne užsieninio diploma
tų korpo ir turis pilniausį 
Hitlerio užsienio reikalų de
pą rtmento pasitikėjimą. Po
piežius irgi tebeturis pil
niausį pasitikėjimą savo at
stovu, Todėl, sakoma, na
ciai bandys per Vatikano į- 
taką išreikalauti iš Talki
ninkų sąlyginės taikos.

BOSTON, MASS

Naciai Irgi Planuoja 
“Partizaninę” Kovą

Londonas. — Amerikiečių 
surinktomis informacijo
mis, daromos išvados, jog 
naciai ruošiasi slaptai “par
tizaninei kovai” po to, kai 
Hitlerio militarinė jėga 
bus sutriuškinta. Jau dabar' 
naciai esą tam darbui išdir-: 
bę planus ir pasiruošę juos 
pravesti gyveniman po to, 
kai Berlynas pateks į Tal
kininkų rankas.

Nepaisant vokiečių nepa
sisekimų visuose frontuose, 
Himleris sako: “Šis karas 
pasibaigs mūsų laimėjimu.” 
Goebbels irgi teigia: “mes 
laimėsime oro karą — mū
sų didžiausį galvoskaudį.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Roma. — Iš šio miesto 
vokiečiai yra išdeportavę 
2,091 žydą. Apie jų likimą 
nieko nežinoma.

Roma. — Count Carlo 
Sforza sako, kad premjeras 
Churchill darė ant jo di- 
džiausį spaudimą, kad jis 
nesipriešintų Italijos kara
liaus Victor Emmanuel vie
špatavimui. Tai buvo 1943 
metų spalių mėnesį, kada 
jiedu turėjo pasikalbėjimą.

San Juan, Puerto Rico.— 
Gruodžio 11 d. čia įvyko 
žmonių masinis susirinki
mas. Dalyvavo daugiau 
kaip 30,000. Susirinkimas 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos suteiktų dėl Puer
to Rico nepriklausomybę.

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Stettinius 
ragina senato komisiją tuo
jau užgirti prezidento no
minuotus jo x padėjėjus — 
Grew, Rockefeller, McLeish 
ir Clayton.

New York. — Miesto ma
joras LaGuardia sulaukė 62 
metų amžiaus. Tebėra svei
kas ir labai gyvas.

VILNIAUS GYVE
NIMO

Jau atsidaro kirpyklos
Mieste jau veikia visa ei

lė" kirpyklų, kurios aptar
nauja vietos gyventojus.

Miestas apsivalo nuo vokiš
kos smarvės

Miestas jau galutinai bai
giamas apvalyti nuo vokiš
kų iškabų ir kitokių hitleri
nių ženklų.

Gamins terpentiną ir tolį
Neseniai įvyko terpentino 

ir tolio fabriko darbininkų 
susirinkimas, kuriame iš
rinktas fabriko komitetas iš 
3 žmonių. Fabriko direkto
rium paskirtas Petras Šum- 
skis. Darbininkai savo rezo
liucijoje dėkoja drg. Stali
nui ir Raudon. Armijai už 
Vilniaus išvadavimą ir pa
sižada greičiausiais tempais 
sutvarkyti fabriką ir paleis
ti į darbą. Fabriko pagrin
dinės mašinos sveikos ir ža
liavos darbo pradžiai už
teks. Fabriko sandėlyje yra 
apie 5000 litrų smalos, 10,- 
s000 litrų tolio ir apie 1000

ŽIEMOS UOSTE VERDA 
DARBAS

Kaunas. — Vokiškieji 
grobikai, susiėmę visus Kau
no žiemos uoste stovėjusius 
baidokus ir garlaivius, su 
visa manta pasileido Nemu
nu žemyn. Tuo būdu nete
kome taip svarbios trans
porto ir susisiekimo prie
monės. Tačiau mūsų darbi
ninkai nenuleido rankų. Jau 
dabar žiemos uoste kaukši 
plaktukai, lenkiamos lentos, 
pradedami statyti nauji bai
dokai. 1

LDS 1 Apskr. Konferencija
Lietuvių Darbininkų Su

sivienijimo 1-mo Apskričio 
konferencija įvyko lapkri
čio 26 d., 318 Broadway,
So. Boston, kur randasi klg terpentino. 
Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto Bostono skyriaus 
patalpa. Vieta gražiai į- 
rengta.

Negalėjo pribūti organi
zatorius, tai S. Reinard 
pridavė laišką ir atidarė >dalis yra tvįrk“oje h. gaU 
k°"£ereTJoą ?Un-"’idii'bti. Fabrike iš viso gali

dirbti apie 800 žmonių. Ne
maža fabriko titrto buvo pa- 

. sisavinę vietos gyventojai.
Bet dabar tą turtą jie grą
žina. Kadangi fabrikas turi 
savo daržą, manoma 
fabriko suorganizuoti 
bininkų valgyklą.

Kailių fabrike “Kailis”
Kailio fabrike išrinktas 

komitetas ir paskirtas di
rektorius. Dalis fabriko ma
šinų vokiečių išgabenta, bet

Washingtonas. — Kalba
ma, kad Amerikos valdžia 
nori tarpininkauti tarpe 
Anglijos ir Graikijos patri- 
jotų. Valstybes sekretorius 
esąs susirūpinęs bereikalin
gu susikirtimu Graikijoj.

rinktas A. Sauka, montellie- 
tis, sekretorium tas patsai 
sekr. M. Yurkevičius.

Konferencija ėjo r 
tvarkoj. Pereitais metais 
.konferencijoj dalyvavo 211 
; delegatas nuo 8 kuopų, da
bartinėj — 23 delegatai nuo 
7 kuopų., LDS 66 kp. pri
siuntė laišką su apsk. duok
lėmis, paaiškindama, kad 
negalėjo prisiųsti delegatų, 
nes tą dieną turėjo paren
gimą.

Rezoliucija pavesta paga
minti A. Saukai, W. Yurke- 
vičiui ir P. Baronui. Rezo
liucija sekamo turinio pri
imta:

Mes, delegatai Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
1-mo Apskr. konferencijos, 
įvykusios lapkr. 26 d., So. 
Bostone, apsvarstę pareiš
kiame :

1. Kadangi, Lietuvos 
žmonės labai daug nuken
tėjo iš priežasties vokieč. o- 
kupacijos, gyvennamiai di
deliame kiekyj sunaikinti, 
turtas išplėštas, daug žmo
nių išžudyta, tai mes, A- 
merikos lietuviai, pasižada
me visais l 
padėti Lietuvos 
šioj jos sunkioj padėtyj.

2. Kadangi, tūli Ameri
kos lietuviai, suvedžioti hit
leriškos propagandos neža
da teikti pagalbą Lietuvai, 
bet jie aukoja ir tūli ele
mentai siunčia pagalbą pi
nigais, gautais iš Naciona- 
lio Karo Fondo, Lietuvos 
liaudies priešams, Hitlerio 
bendradarbiams — kvislin- 
gams, tai mes prieš tai pro
testuojame ir prašome Na- 
cionalį Karo Fondą, kad jis 
persvarstytų tą klausimą ir 
sulaikytų eikvojimą Ame
rikos liaudies pinigų para
mai demokratijos priešų.

Rez. Komisija:
W. Yurkevičius
P. Baronas
A. Sauka.

Tai taip praėjo LDS 1- 
mo apskričio konferencija. 
Delegatai pareiškė noro e- 
nergingai dirbti pagalbai 
Amerikos vyriausybės karo 
išlaimėjimui ir pagalbai 
Lietuvos žmonių.

W. Yurkevičius.

prie
dar-

Vokiškas Kolonizavimo 
Tinklas

Vokiečiai buvo pasiryžę 
Lietuvą kolonizuoti, o lietu
vį darbo valstietį paversti 
vergu. Štai kiek per tris o- 
kupacijos metus tik vienoje 
Ukmergės apskrityje vokie
čiai buvo pagrobę mūsų že
mes ir sukūrę savo dvarus: 
Taujėnų dvaras su 120 ha, 
Užugirio dvaras su 116 ha, 
Vesalavos dv. 200 ha, Jaku- 
bavos dv. 234 ha, Didžia- 
dvario dv. 80 ha, Šilinės dv. 
100 ha, Paširvinčio dv. 105 
ha, Šešuolėlių dv. 230 ha, 
Leompolio ir Padleompolio 
dvarai 368 ha, Deglelių dv. 
78 ha, Pamūšęs dv. 302 ha, 
Staškūniškio dv. 106 ha, 
Viškionių d v. 120 ha, Lap- 
šių dv. 105,5 ha. Be šių 14 

galimais būdais dvarų, apskrityje okupaci- 
liaudžiai'j°s metu buvo sukurta visa

Rokiškio Apskrities žeme 
Grįžta Tiems, Kurie Ją 

Dirba
Plėšrus buožė pakėlė savo 

negailestingą leteną, vos į 
Lietuvą įžengė okupantai 
vokiečiai. Štai 
apskr. buožė Tindžiulis 
gyv. Onuškio bažnytkaimy
je, nuo savo žemės išvarė- 
naujakurį Joną Ažukaitį. 
Buožė užgrobė ne tik žemę 
su inventoriumi, bet ir jo 
pasėtus žiemkenčius. Kitas 
buožė Augustinavičius iš 
Mandagiškio vienkiemio už
puolė naujakurį Antaną 
Deksnį ir atėmė iš jo vie
nintelį ha žemės, kuris bu
vo 1940 m. Tarybų valdžios 
atrėžtas nuo viršijančios 30 
ha Augustinavičiaus ūkio 
normos. Dvarininkas Ma
lakauskas išvarė naujaku
rius . Jasinevičių, Gadiškį, 
Jasiūną, Aleinikova, Balt
rūną ir Ruželę.

Dabar Ažukaitis Jonas ir 
Deksnys Antanas vėl atga
vo savo žemes.

Iš dvarininko Malakaus
ko dvaro savas žemes taip 
pat atsiėmė broliai Jasine- 
vičiai po 2 ha, Petras Ga- | 
diškis — 7 ha, P. Jasiūnas . 
— 2 ha, J. Juronas — 2 ha,! 
Bražiūnas — 2 ha, Jonas 
Krisiūnas — 2,5 ha, Mikita 
Aleinikovas apie 7 ha.

Juodupės valsčiuje žemės 
grąžinimas dar nebaigtas, 
bet jau nemažai senųjų sa
vininkų atgavo savąsias že
mes.

Štai Onuškio dvaro žemė 
padalinta ir ją gavo Vincas 
Bekeris — 8 ha, Viktoras 
Jankauskas — 8 ha, Pranas 
Diržys — 8 ha, Antanas 
Jasiulis — 9 ha, Saliomėja 
Šingelienė—7 ha, Juoz. Re- 
meikis — 6 ha, Juozas Tiš
kevičius — 5 ha, Antanas 
Kvedaravičius — 2 ha, Juo
zas Kalnietis — 2 ha, Jonas 
Binkis — 2 ha, Jonas Bal
tušis — 2 ha, Z. Žegelis — 
2 ha.

REIKIA S
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojal 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Pluineriai - Laivų Maliavotojal 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės. ' 

I 
Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 

Pagel bininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Fagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KįARO 

VETERANAI.'
Kreipkitės tiesiai j Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(307)

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

900 Broad St.
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų
1056 Broad St.
2855 Hudson Blvd.

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

atstovą i USES
Newark, N. J. 

Jersey City, N. J.
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 

Pareiškimo?

(300)

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 SAVAITE

FEDERAL SPECIALTIES 
3 WEST 29TH ST.

Penktas puslapis

1
7*;

(296)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

i?

10 A. M. IKI 4 P. M.
RAŠTINEI PAGELB1NINKĖS

Patyrusios ir Pradinės.
Geros Darbo Sulygo*.
5 DIENŲ SAVAITE. 

DOWNTOWN NEW YORKE.
TELEFONUOKIT

BARCLAY 7-3816.

i

CO.

Rokiškio

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

N. Y. CITY.
___________________________________ (295)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS--MOTERYS!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORĖS

TUNGSTEN &
MOLYBDENUM

DRATU TRAUKĖJOS 
LATHE OPERATORĖS 

NUOLATINES KALĖJOS

VYRAI--VETERANAI1!
CARBIDE DIE POLISHERS
TEKINIMO OPERATORIAI

TUNGSTEN &
MOLYBDENUM

DRATU TRAUKĖJAI
MAŠINISTAI

PAGELBINIAI VYRAI 
LATHE OPERATORIAI

KALIKAI
Aukštos klasės mokiniai priimami.

Nėra rekonversijos problemų.
Tas pats gamybos procesas tęsiasi.

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
260 Sherman Avenue
Newark, New Jersey

BI. 3-3811. (294)

T'

O
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eilė stambių dvarų ir juose 
šeimininkavo okupantams 
parsidavę dvarininkai. Visa 
ši žemė dabar vėl tapo dar
bo liaudies nuosavybe ir su
grąžinta darbo žmonėms.

Žemes fabri-ūkio Mašinų 
kas Nr. 1

rugpjūčio mėn. 5 d.Nuo rugpjūčio men. 5 d. 
pradeda žemės ūkio mašinų 
gamybą.

Uteniškiai Vėl žengia į 
Savus Laukus

Utenos apskrityje ir vals
čiuose sudarytos žemės ko
misijos. Valstiečiai pradeda 
susigrąžinti buožių pagrob
tą žemę. Aluntos valsčiuje 
46 valstiečiai susigrąžino 
savo sklypus. Su dideliu no
ru rengiamasi sėjai. Sėk
los reikalas išspręstas vie
toje. Apskrityje dirba ak
tyvistės Veronika Čibilienė 
ir Genė Galiukevičiūtė.

Vyžuonių valsčiuje 10 be
žemių valstiečių naujai pa
prašė žemės. Utenos vals
čiuje valstięčiai taip pat at
gauna žemes ir atsiima kar
ves.

Londonas. — Kalbama, 
kad maršalas Alexander 
vyksta Graikijon daryti tai
ką. Ten jau yra nuvykęs 
Harold McMillan tuo pačiu 
reikalu.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Dėl įvykusio gaisro Russian 
War Relief sandėlyje New 
Yorke. Nuostoliai dar neap
skaityti. Jų bus nemažai, bet 
gal ne per daugiausia.

Lietuviams rūpi: Ar jau bu
vo išplaukęs mūsų Septintasis 
Siuntinys ?

Mes nežinome, kada laivai 
išeina. Bet mes žinome, kad 
mūsų drapanos buvo sudėtos j 
pundus ir tą patį vakarą bu
vo nuvežtos į skiepą. O gais
ras skiepo nepalietė. Gaisras 
sunaikino daiktus tiktai ant 
ketvirto ir penkto aukštų.

MEDUS

Amerikiečiai vejasi vokiečius

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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

sirinkimas įvyks sekmadienį, 17 d. 
gruodžio, 12.18 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)

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

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

318 WEST 46TH ST.
(297)

FILE RAŠTININKĖS
PRADINĖS

DIENŲ SAVAITE—37 V AL. 
Nuolat. 

Puiki Proga Pakilti j
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)

&

A
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ft.
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VALYTOJOS
, MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE 

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(299)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

M

<

PAGELBININKAI 
PRIE ŠOKOLADO

Patyrę arba Nepatyrę—Nuolatinis Darbas 
75c Į VALANDĄ 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

VICTORY CANDY CO.
147 ROEBLING ST., BROOKLYN.

Arti Williamsburgh Tilto 
__ __________________________________  (296)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

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

PHILADELPHIA, PA.
____________________________________ (294)

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

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

(294)

RAŠTININKAI
SUSIPAŽINĘ SU CHEMIJA. NUOLAT. 

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

(295)
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Settas puslapis

Lakus Garsintojas

Victory.” | v v. o t i pr*-dūktai ir 1.1.,

Two Minutes Old—Owns Bond

gra-

Baiianom Naujos Lubos

Maspeth, L L, N. Y

Pradžia <5-tij vai. vakare.

lankiusios

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

pat VALANDOS:

parsivežė 
ir pusėti-

pa- 
įro-

vir- 
pa-

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kaimos

Avenue

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

Sekmai, Gruodžio-Dec. 17
RUSŲ KLIUBE 

56-58 61st St., Maspeth, N. Y.

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

STANLEY RUTKŪNAS 
SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

ZXCA RESTAURANT

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

padarau 
paveįks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvhj Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

I.W.O. .8059 kuopa rodys

Sovietų Paveikslą

“We Will Come Back

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

$19.95 
aukttyn

282 UNION AVĖ,
Tel. EVergreen 4-9612

birthstone 
žiedui $6.95 
Ir aukityn

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL 8T. 2-2178.

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily Penktadienis, Gruod. 15, 1944

Now nios
New Yorko Valstijoj 
Perkama Daug Bony
Į vyriausybės atsišaukimą, 

kad yra reikalas perpildyti 
šeštosios Karo Paskolos bonų 
kvotas ,New Yorko valstija at
siliepė pasižadėjimu sukelti 
ekstra bilioną. Pereito antra
dienio vakarą jau turėta virš 
pusė ir tos ekstra kvotos.

Viso per originalę ir ekstra 
kvotas jau buvo sukelta $4,- 
848,600,000.

Kariškis Prikalbinęs 
Vokiečius Pasiduoti
Pvt. Rubie Hoffman, brook- 

lynietis, kredituojamas prikal
binęs vokiečių komandierių ir 
70 karių pasiduoti. Hoffman 
tarnauja mūsų 1-sios Armijos 
pėstininkuose perkalbėtoju. Jo 
namai randasi 551 Lefferts 
Ave., Brooklyne.

Veterany Ligonine 
Pradėjo Vajy

Didžioji mieste esanti vete
ranų ligoninė, Kingsbridge 
Road, Bronx, pereitą trečiadie
nį buvo atidarius visus savo 
bildingus publikos inspekcijai. 
Grupėje yra 21 bildingas.

Inspekcija leista sąryšyje su 
pradėjimu vajaus sukelti de
šimties milijonų dolerių fondą. 
Pinigus vartos lavinimui su
žeistų veteranų.

Įkaitino Apskutime 
Jūrininko

John ir Verne] Borchin, 
ir 35 m., savininkai barbernės 
6 South St., New Yorke, su
laikyti grand d žiūrės teismui. 
Juos kaltina, kad jie po bar- 
beriško apskutimo, apgražini- 
mo jūrininko, jį nugirdę ir ap- 
skutę ant $500.

Garsintojai tūlos prekės 
pasilinksminimo nori, kad 
garsinimai plistų kuo plačiau
sia. Bet aną dieną vienas gar
sintojas, turbūt, įsižiūrėjęs į 
savo garsinamąjį, šoko nuo 
Roxy Teatro bil.dingo ir skris
te išskrido į aukštį ir į tolį. Jo 
savininkas paskelbė duosiąs 
$500 tam, kuris garsintoją pa
gaus. Bet vargiai pavyks — 
garsintojas buvo baliūnas. Jis 
garsino “Winged 
naują filmą, kurią pradės ro
dyti tame teatre gruodžio 20- 
tą.

Kariški “Souvenirs” 
Pavojingi

Motoristes Minės Savo 
Darbo Sukaktį

Lietuvos Žmonėms Drabužių 
Centro Žinios

Drabužių šiomis dienomis 
vėl ateidinėja po labai daug. 
Reikėtų beveik kas dieną di
delės talkos. Nelaimei, talki

ninkų neturime tiek, 
k i a. O kas vakarą 
pradėti nuo durų.

Ateikite visi, kurie 
te ir kada galite. Jeigu greit 
sutvarkytume viską, kiek turi
me ant rankų, ne už ilgo galė
tume sudaryti nemažą 8-jį 
siuntinį. Gi drabužiai Lietuvos 
žmonėms reikalingiausi dabai’.

4

Prašymas Atnešantiems ir 
Siunčiantiems Drabužius

Yra kolonijų, iš kur ateina 
visai gatavi, sutaisyti ir net 
išvalyti drabužiai. Tai iš ten, 
kur jau yra susimobilizavę 
.darbštūs ir gaspadoriški komi
tetai. Taip padaro ir dauge
lis atskiru šeimynų. Bet iš tūlų 
vietų atsiunčia tik surinktus, 
visai neperrinktus nei netaisy
tus drabužius ir batus.

Jeigu kur visai nėra kas per
rinkimo ir taisymo darbus at
liktų, susimildami, atlikite ant 
vietos nors smulkmenas, ne
palikit mums, brooklyniečiams.

Smulkmenomis mes skaito
me neiššluotus vyrų ai- vaikų 
ploščių kišenius, iš kurui rei
kia išrankioti neskalbtos ska
rytės, išsemti surūdyjusios vi
nys ar dantų krapštukai, o kai 
kada dar ir virtuvės degtukų 
sauja, iškratyti susitryr.ę ci- 
garetai (gaila, gorų dabar nie
kas nebeužmiršta). Tie darbai 
turi būti atlikti pirm siuntimo 
drabužių valytuvėn. Ir stebėti
na, kiek valandų darbo reikia 
padėti, jeigu tokių kišenių ran
di daug.

Batus reikėtų su siūlu ar 
plona virvute surišti poromis, 
sukeitus galus taip, kaip ran
date sudėtus parsinešę iš krau
tuvės.

Dėl Kalėdinių Dovanų 
Lietuvos Vaikams

Dovanų ateina labai gra> 
labai praktiškų. Yra storų
lengvesnių, brangokų ir piges
nių, kokias kas išsigali. Do
vanų atsiuntėjus paskelbs pats 
komitetas prie pirmos progos.

Norisi tik priminti Šalutiniai 
dalykėliai žiniai tų, kurie bū
tų to pirmiau nepastebėję.

Skiriami dovanoms nauji 
drabužėliai nėra reikalo sudė
ti į puošnias dėželes 
pundeliai bus 
ūžiami į
(bales), be dėželių, 
daikteliai, kaip muilas, maisto 
sausi, taipgi blėtinėse kmiser-

, eis vi
sai atskirai, skryniose.

Užtenka dovanų drabužėlius 
sudėti į plokščią pundelį, kiek

Pamela Ann Smith, of Valejo, Cat, became the owner of a U. S. War Bond 
at the age of two minutes. Her father, Edward Smith, telephoned to have 
the bond made out In her name the minute he heard of her birth. She Is 
seen with her mother, who holds the Walt Disney certificate showing 

Pamela’s bond cradle roll membership.
(K. L. McKindsey photo)

Veiterka Darbe Surai
žyta Peiliu

galint, tisu r lygiai, kad ma
žiau liktų tuščių vietų, perriš
ti su siūlu ar kaspinu. Taip su
darytą nebereiks perdėstyti nei 
rišinėti. Viduje pririškite svei
kinimo kortelę. O pasiuntimui 
gerai bus sudėti į paprastą dė
želę. Arba tik į stiprią pooie- 
rą susukti nestipriai perrišti.

Smulkins drabužius, ka:p 
kad pančiakutes, pirštinaites, 
skarytes visuomet geriau sudė
ti viduiyje pundelio, tarp di
desnių drabužių. Arba nors 
saugiosiomis sagomis (safety 
pins) ] r'sagioti. Sagų irgi ten 
labai trūksta.

Pastebėjau, jog daug kas 
siunčia ir abrūsiuką. Aš abrū
siuką vartoju lyg voku apsuiu- 
timui viso jau sudėstyto pun
delio. Galus užlenkiu ir užse
gu su “safety.” Smailiųjų sa
gų nepatartina segti, nes gali 
sužeisti darbininkus. O jei už
siliktų nepastebėta, gali sužeis
ti ir dovaną gavusį vaiką.

Septintam Siuntiniui drabu
žių atnešė-atvežė iš Brooklyn© 
ir apylinkės:

M. Bepirščiutė, Simon Dam
brauskas, Anastazija ir Anta
nas Arlauskai, B. Shlaves, An
na Prankaitis, Tillie žuraus- 
kienė, Ona Šaulienė, J. Babar, 
B. Kudkus, Helen Rinkevičiū
tė, A. Verkutis, Wm. Musker, 
S. P. Lipkins, Jonas Puodžiū
nas, Jonas Gužas, Emilė Ga- 
linytė, K. Sabaliauskas, M. 
Gražienė, Ona Valmusienč, O. 
Titanienė, Jurgis Bakeris, J. 
Vinikaitis, Anthony Matule- 
vich, Otto Bittner, A. Sudars- 
ky, A. Kalakauskienė, Juozas 
Dobrovolskis, Klazer, Mrs. Hil
liard, Elsie & Jenny Norwaish, 
Vladas Geležauskas, E. Paš- 
kauskienė, Esther Pfling, John 
Žilinskas, Anthony Talksnis, 
A. Montiff, Anthony Talksnis, 
Pius Wishnewskas, St. Mas- 
činkas, Bekesanas, Ona Armi
nienė, Mrs. E. Kupraitis, J. 
Vaiginis, Anna Dobilas, ir Dr. 
Sudarsky.

F. Reinhardt 
Mažeikienės ir 
Morta ir Zigmas
daug atvežė nuo kelių 
kaimynų ir draugų. 
Weiss atvežė daug drabužių 
nuo M. Kulikienės, Mikulėno 
ir Tarvydų šeimynos. Vinikai- 
čiai ir nekurie kiti yra atve- 
žę-atnešę pastaruoju laiku 
drabužių nuo kitų žmonių, ne 
vien tik savų. Komitetas dėko
ja atvežusiems, dėkoja auko
jusiems.

Su atvežtais-atneštais dra
bužiais pasitaiko ir taip. Duo
dantis drabužius kur nors sku
bina, savo vardo neužrašo. Pa
žadėjęs atvežti kartais nei ne- 
pamislina paklausti-pažiūrėti, 
ar užrašyta. Atvežęs drabužius 
iškrauna ir išvažiuoja. Gi pas
kiau priėję darbininkai, iš kur 
besužinos, keno drabužiai, jei
gu neužrašyta. Taip komite
tas liekasi dėkingas nežinia 
kam, o davusis drabužius savo 
vardo tarp kitų nemato.

Krautuvė buvo rasta už
krauta asmeniškai atvežtais 
drabužiais ir pereito pirmadie
nio vakarą. Veikiausia bus tai 
padarę atvažiuojantieji pama
tyti “Prieš Srovę” 
bent taip spėliojo 
dirbti.

Mary Raeber, 20 m., 
žuolė į stalus padavėja Stouf
fer’s restaurane, 540 Fifth 
Ave., New Yorke, tapo sužeis
ta veidan medžiokliniu peiliu 
į ją įsimylėjusio kerštinčiaus. 
Merginą su peiliu veide nuve
žė ligoninėn, bijojo traukti, 
kad gerklę neperpjautų. Su
žeista nepavojingai.

Ataka įvyko pietų laiku, ka
da restaurane, trečiam bildin- 
go aukšte, buvo apie du šim
tai žmonių. Jos\žpuolikas, Mi
chael J. Fusco, a6 m., nedidu
kas vyras, įsriTčigęs jos veidan 
peilį, pats leidosi bėgti. Įsmeig
toji sudribo ant grindų. Prižiū
rėtoja ėmė šaukti sulaikyti už
puoliką. Ten pat pietavęs ka
riškis saržentas Henry Krum- 
wiede sugavo bėgantį, bet po 
trumpų grumtynių jis ištrūko 
ir leidosi laiptais žemyn. Ant 
laiptų jis parstūmė ateinantį 
svečią. Bet kariškis artimai se
kė jį ir jam įbėgus į bildingą, 
71 W. 45th St., du policistai 
jį suėmė.

Sugautas Fusco sakėsi neži
nąs, dėl ko jisai ant merginos 
gyvasties pasikėsinęs, jis ją 
mylįs. Tačiau daugiau išsiaiš
kinus sužinota, kad jisai tą 
merginą sekiojęs seniai/ir kad 
jinai buvus išėmus pašaukimą 
jo teisman, kad sudraustų nuo 
sekiojimo. Jie prieš metus lai
ko dirbę sykiu, susipažinę, 
kartą kitą išėję sykiu, bet pas
kui jinai nenorėjusi su juo 
draugauti.

Ištyrimas priežasties nelai
mių su iš karo frontų parvež
tais “souvenirs” parodęs, jog 
naciai ir japonai esą prigami
nę tokių, kurie gali apgauti. 
Tokie apgavingioj i “souvenirs” 
vadinama “booby traps.” Juo
se tyrinėtojai radę dvigubą 
eksplodavimo prietaisą. Kariš
kis, parveždamas tokį atmin- 
tinuką išima vieną, jam žino
mą eksplodavimo priemonę, 
bet liekasi kita, jam nežino
moji. Ta ir sužeidžia pradė
jusį su ja žaisti.

Perspėjama, kad norintieji . 
laikyti namuose kariškus “sou
venirs” paduotų ekspertams 
ištirti.

Brooklyn© moterys liuosno- 
rės (AWVS) transportininkės 
minės savo tarnybos kariš
kiems reikalams 3 metų sukak
ti 18 g-ruod., viešbutyj Bossert.

Moterų transport)niūkių bū
rys per tą laiką attikusios virš 
milioną mylių visokių kelionių 
patarnauti karinėms jėgoms ir 
miesto ligoninėms. Bet parei
kalavimas tų patarnavimų di
dėjąs ir jos ragina moteris pi
lietes, su auto operatorių lei
dimais, stoti Į AWVS Motori
nio Transporto Tarnybą.

ETHEL BARRYMORE, 
laikoma scenos karaliene dėl 
jos nepaprastai artistiško vai
dinimo. Jinai neseniai apvaikš
čiojo 65 metus savo amžiaus, 
vienok ji kas vakarą ir dviem 
popiečiais per savaitę atlieka 
savo rolę naujame veikale 
“Embezzled Heaven,” Natio
nal Teatre, New Yorke.Mergaitės Neblogai 

Patižusios
Penkios mergiščios iš 

prastosios East Side pilnai 
dė, kad išleidimui daug pinigų 
nereikia jokio mokslo nei gud
rumo. Jų “finansierė,” Concet- 
ta Liveli, per apie trejetą die
nų ant jų penkių praleidusi 
šeimos taupmenų $600.

žinoma, jos nepragėrė nei 
nepravalgė tiek, bet prisipir- 
kusios visokiu skuduriuku-dra- 
bužių, batų, kaip kad daro 
panelės-ponios. Ir 
daug teatrų.

Iš Montreal© jas 
linksmi, o kai kurie
nai pikti jų tėvai. Dvi iš jų 17 
ir 16 metų, visgi nebe kūdi
kiai. Tėvams atrodo, kad jos 
turėjo daugiau suprasti.

Bananoms lubinės kainos 
nužemintos vienu centu, pra
dedant 14 gruod. parsiduos po 
12c sv. Kalifornijos apelsinam 
oranges) lubos yra 12 centų 

svarui, 57c už 5 svarus. Wine
sap obuoliai 27c du svarai, 
York obuoliai 22c du svarai.

Meyer Samolsky, 24 metų, 
Įkaitintas išpardavinėjime 250 
sveterių, išvogtų nuo Raudo
nojo Kryžiaus. Juos tūlas pa
jūrio sargybinis išvogęs iš san
dėlio ir jam pristatęs, o Sa- 
molskis jam davęs dalį už sve- 
terius gautų pinigų.

surinko nuo 
A. Sireika.

Kavaliūnai 
savo

Juozas

svečiai — 
atėjusieji

Pag.

BRIEDIENOS PARE
WALTER AMBROSAS,

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

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

Purė įvyks Šeštadienį,
Gruodžio 16 December

AMBROSE BAR & GRILL
406 So. 3rd Str., Brooklyne.

Prasidės nuo 4 v. dieną Iki vėlumos.
Nepamirškite Dienos!

(293-294)

Nušovė “Patogioj” 
Vietoj

New Yorke penkios jaunos 
mergiščios, 10 iki 17 metų, 
prasišalinusios iš namų vieno
je grupėje. Viena iš jų, me
nama, finansuojanti visų ke
lionę giminių sudėtais jos 
mokslui $715.

BROOKLYN

Thomas Gleason, pajūrio 
laivakrovių firmukės bosas, su 
rekordu 16-kos areštų už vi
sokias šelmystes, matomai, tu
rėjęs ir tokių-tokiems prasi
kaltimų, už kuriuos neareštuo
ja. Jis nušautas pereito tre- 

] čiadienio vakarą. Nušautas 
Cristie šermeninėj, 650’ 10th 
Ave., New Yorke.

Gleason tankiai užeidavęs į 
tą šermeninę pasėdėti. Gi šer
meninės savininkas per laikus 
tą pačią valandą, 3:20 po pie
tų, eidavęs sklepan užtaisyti 
pečių. Taip ir šį kartą buvęs 
nuėjęs sklepan. Po išgirdimo 
.šūvio, jis atsiskubinęs i 
šų ir pašautąjį radęs jau 
svirusį kėdėj.

Prieš penkis metus, taip
gruodžio mėnesį, skersai gat
vę buvo nušautas Gleason’o 
firmutės dalininkas Beadle, 
kurio užmušėjas taip ir likosi 
neišaiškintas.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE > 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyek ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

'i dydžio, kokio pa-
7 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

HowTo S4 up

FOR THOSE 
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto 
Žiedai nuo

$19.95
ir aukityn

Vyriokai 
žiedai

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULES 

JURGENSEN

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




