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Redakcija tai mato 
respondentams atjaučia, bet ji 
negali nieko padaryti.

Dažnai pasitaiko taip: 
nu sykiu suplaukia daug 
respondencijų ir jų visų
kaip negalima tuojau sudėti 
laikraštin.

šis metų laikotarpis visuo
met esti korespondencijomis 
derlingiausias.

Šiandien, pav., mes aplei
džiame “Literatūros ir Meno 
Skyrių’’ tuo tikslu, kad pada
ryti vietos korespondenci joms. '

Bandymai Prasilaužti 
per Siegfried Liniją

Premjeras Churchill Atmetė 
Poniškos Lenkų Valdžios 

Reikalavimą Svetimų Kraštų

Raudonosios Armijos 
Nauji Laimėjimai i

Paryžius. — Viena mū
sų Septintosios Armijos In- 
fanterijos kolumna prasi
mušė pro sniegu apdengtus 

ryu vietos Kurespuniieiiviiunis. It, , i • • i -J ★ ★ ★ i Vosges kalnus ir pasiekė po-
Southbostonietis <1. juSSiu^.icijas tik ,už septynių my- 

siūlo padidinti Laisvę pusią- nuo WlSSembouig Gap. 
piais; tuomet, jis mano, išsi- j'hiu visai arti Vokietijos nu
spręstų visas reikalas. bežiaus!

Geras sumanymas ir redak- • Į vakaras nuo Karlsruhe 
cija apie ji seniai galvojo, betjnaciai skubina sustiprini- 
gyveniman pravesti negalima mus, kad atlaikyti Čia taip 
dėl technikinių kliūčių: Karas|vadinamą “vakarų sieną”, 
mūsų spaustuvę palietė smar- peį generolo Patch vado- 

ryti daugiau, kaip padaro.
Prašome gerbiamuosius ko-1 

respondentus rašyti — rašyti į 
trumpiau, bet dažniau — ir! 
mes visvien pajėgsime klausi-! 
mą teigiamai išspręsti.

Tiek redakcija, tiek patys 
skaitytojai korespondencijas 
didžiai įvertina ir tuos, kurie 
jas rašo, labai pagerbia.

vos procesas. Tenka sunkiai 
persiimt už kiekvieną punk-

Mūsų oro jėgos sukoncen
truotai bombarduoja pozici
jas Wissembourg Gap sek
toriuje. Manoma, jog gen. 
Eisenhower įieško silpnų 
vietų Vokietijos Siegfriedo 
tvirtumų linijoj, kad prasi- 
kirsti kelią į Vokietijos vi
durį.

kiai ir ji niekaip negali pada- ,vaujama mūsų armija ver
žiasi pirmyn ir stengiasi 

| apsidirbti su priešu pirma, 
{negu jį pasieks sustiprini- 
jmai.

Kituose vakarų fronto 
sektoriuose didelių pakeiti
mų neįvyko. Cologne klony
je ir Saar baseine vokiečių 
fortifikacijos sulaikė mūsų 
jėgas ir prasideda lėtas ko-

“Meiliškas” Skandalas 
Motery Kalėjimo

Flemington, N. Y.— Kilo 
didelis skandalas valstybi
niam moterų kalėjime Clin-

Žinios skelbia, jog Suomija 
jau demobilizavo savo kariuo
menę. Paliko uniformoje vyrų 
tik tiek, kiek buvo nusakyta 
karo paliaubų sutartyje.

Atstatydami karo sugriautą 
ūkį, suomiai, aišku, turi vykin
ti gyveniman sutartyje nužy
mėtus pasižadėjimus. Jie pri
versti atlyginti Tarybų Sajun- tone. Suareštuotas kalėjimo 
gai (bent dalinai) už tuos nuo- jr ka]ėjimo užlaikomos far- 
stolius, kuriuos jie padarė ta-|mos vįršyla William Thack- 
rybinei Suom i ų-K areliu respu- aĮ)eri.y įr jojo švogeris Mur

phy. Jie kaltinami lytinia
me išnaudojime kaliniu mo
terų. Už lengvesni darbą 
arba už gražesnes drapanas 
Thackaberry ir Murphy

blikai ir Leningradui. Jie mo-j 
ka ne pinigais, bet visokiom 
medžiagom,—daugiausiai me
dinėm medžiagom.

Be to, dabar Suomijoje ei
na “sąžinės perkratinėjimas” 
arba peržvelgimas tų krimina- pilnai if iki valios naudojos 
lysčių, kurias valdančioji kla
sė atliko.

nuo 16 iki 24 metų mergi
nomis.

Thackaberry yra 50 metų 
amžiaus ir penkių vaikų tė
vas. Paleistas po $5000 kau
cijos.

TVARKOMAS ISTORINIO 
INSTITUTO TURTAS
Vokiečių laikais Istorinis 

Institutas prie Žaliojo tilto 
buvo perkeltas su visu tur
tu į Mokslų Akademijos rū-

OWI praneša, kad socijal-de- 
mokratas Tanner, ilgai buvęs 
valdžioje, andai pasakė:

“Jei mes norime būti teisin
gi, tai privalome prisipažinti, 
jog buvo padaryta klaidų. 
Tam tikruose suomių sluogs- 
niuose per visą nepriklausomy
bės laikotarpį buvo klaidingai 
nusistatyta linkui mūsų ryti
nio kaimyno. Bet tai nėra dar- .
bininkų klasės klaida, nes dar- muš. Kadangi perkėlimas 
bininkų klasė visuomet troš- vyko labai paskubomis, tai 
ko palaikyti gerus santykius su istorinio Instituto turtas 
Tarybų Sąjunga.” |naujose patalpose buvo su-
m Teisingai pasakyta. Bet p. fcrautas bet kaip, keliuose 

kambariuose. Dabar šis 
brangus turtas pradedamas 
tvarkyti.

Tanneris buvo vienas aršiau
sių Tarybų Sąjungos priešų 
Suomijoje. Tolydžio jis buvo i 
priešas ir Suomijos darbininkų 
klasės. Todėl visai teisingai 
šiandien padoresnieji Suomi
jos socijal-demokratai reika
lauja Tannerį vyti laukan iš 
partijos.

Ward Kompanijai {sa
kyta Pildyti WLB 

Patvarkymus
Washingtonas. — Ward 

Labor Board pasiuntė griež
tą įsakymą Ward kompani
jai, kad ji turi išpildyti 
Boardo nutarimą, kad mi
nimum alga būtų 45 centai 
'valandoje ir kad unija bū
tų pripažinta. Kompanija 
turi išpildyti reikalavimą i- 
ki pirmadienio. Kaip tik 
dėl to kompanijos atsisaky
mo pildyti Boardo patvar
kymą Detroite tos kompa
nijos darbininkai grūmoja 
streiku.

litikoje nebus griežto ir 
greito pakeitimo dėl susita
rimo su Tarybų Sąjunga, 
Anglija ją visai atmes. Ji 
turės visai užsidaryti, 
nešdintis iš Anglijos.

Taip pat spėjama, 
Mikolaičiko grupė, 
šiandien stovi nuošaliai, ga
li greitai pasvirti Liublino 
komiteto pusėn. O Liubli
no komitetas neužilgo gali' 
būti pripažintas Laikinąja 
Lenkijos Valdžia.

Šiuo tarpu Anglijos par
lamente eina plačios disku
sijos dėl Churchillo pareiš
kimo.

Dar po pereito karo Ang
lija pripažino taip vadina
mą Curzono Liniją, kaipo 
rubežių tarpe Lenkijos ir

Londonas. — Ketvirta
dienį premjeras Churchillas 
kalbėjo parlamente apie su
sidariusią problemą dėl 
Lenkijos. Pirmu sykiu jis 
taip atvirai ir griežtai pa
smerkė londoniškės lenkų 
valdžios sąstatą ir nusista
tymą. Churchill pasakė, kad 
tik Mikolaičikas galėjo su
sitarti su Liublino Tautinio 
Išsilaisvinimo Komitetu, bet 
jo politika tapo atmesta ir 
visa Mikolaičiko grupė ne
beįeina į lenkų valdžią iš
trėmime.

Premjeras Churchill grie
žtai pareiškė, kad Britanija 
pilnai remia Tarybų Sąjun
gos nusistatymą dėl sienų 
su Lenkija. Jis pasakė, kad 
jis sutiko su Stalinu, jog 
Lenkijai turi būti sugrąžin
tos kai kurios provincijos, i Tarybų Sąjungos. Bet tuo 
kurios istoriniai jai pri- ’laiku, Tarybų Sąjungai e- 
klauso, bet šiandien valdo sant silpnai, lenkai užgro- 
Vokietija. :bė vakarinę Ukrainą ir Va-

Iš šio Churchillo pareiški- karinę Bielorusiją. Dabar 
mo daromos išvados, jog jei ta istorinė skriauda toms 
tik londoniškės valdžios po- tautoms tapo atitaisyta.

arba

kad 
kuri

Londonas. — Raudonoji 
Armija pradėjo kanuolėmis 
bombarduoti vokiečių pozi
cijas Budapešte. Sovietu 
laikraštis Trud rašo, kad 
svarbiausias mūšis, tačiau, 
eina už 22 mylių nuo Buda
pešto. Ten vyksta milžiniš
kas tankų susirėmimas. Lai
mėjimas to mūšio beveik 
visai išspręstų ir Budapeš
to’ likimą.

Audra Anglijos Parla
mente Dėl Susikirtimų 

Graikijoje

Senato Komisija Užgyrė Se
kretoriaus Pagelbininkus
Washingtonas. — Senato 

komisija užgyrė valstybės 
sekretoriaus pagelbininkus. 
Užgirti Holmes, Rockefel
ler, Clayton, Dunn, Grew ir 
MacLeish.

Mokslų Akademijai Pada
ryta Milžiniškų Nuostolių
Kaip apskaičiuota, per 

vokiečių okupacijos trejis 
metus ir per karo veiksmus 
Mokslų Akademijai padary
ta nuostoliij už 15,560,000 
rublių.

Maskva. — Vėl vokiečiai 
karo belaisviai generolai iš
leido atsišaukimą į Vokieti
jos žmones. Jie ragina juos 
sukilti 
siduoti 
sako, 
vistiek
sišaukimą pasirašo 50 vo
kiečių generolų.

prieš Hitlerį ir pa- 
talkininkams. Jie 

kad Vokietiją karą 
jau pralaimėjo. At-

Nauji Mūšy Oro Jėgy Žygiai prieš Japonus
Washingtonas. — Gauta 

pranešimas, kad mūsų Dvi
dešimtoji Bomberių Ko-Bėgyje virš 20-ties metų

Suomijoje buvo auklėta neapy- ^manda, kuri veikia Indijoje, 
kanta Tarybų Sąjungai. Buvo padarė smarkų užpuolimą 
šmeižta ir žeminta toji šalis, ant japonų pozicijų Bang- 
pirmiausiai pripažinusi Suomi- kok, Thailand ir Rangoon.
jai nepriklausomybę. Tai vis labai svarbūs komu-

Rusy tauta buvo žeminta ir nikacijos centrai.
Tą pastebėjo kiek- 

žmogus,
niekinta.
vienas apdairesnis 
kuriam teko į Suomiją koją 
įkelti.

Šitų žodžių rašytojui mažai 
Suomijoj teko buvoti, bet ir jis 
pastebėjo tą patį. Helsinkiu 
mieste sunku buvo susikalbėti, 
nemokant suomių kalbos: An
gliškai mažai kas temokėjo, o

Generolas Arnold sako, 
kad visuose žygiuose mūsų
rusiškai nekalbėjo nei tie, ku
rie mokėjo.

šiandien daugelis tų suomių 
geria vandenį iš to šulinio, į 
kurį seniau spjaudė.

Ir lietuviškieji “suomiai” 
turėtų tą atsiminti!. . .

bomberiai pridarė priešui 
daug žalos.

Taipgi gauta daugiau in
formacijų apie pasekmes 
mūsų oro jėgų žygio ant 
Japonijos industrinio mies
to Nagoya. Vienas paveiks
las parodo, kad net 40 bom
bų nukrito ant lėktuvų iš- 
dirbystės fabriko. Japoni
jos radijas sako, kad dar 
tebėra neužgesinti gaisrai 
Hamamatsu mieste, kuris 
randasi už 50 mylių nuo 
Nagoya. Mat, mūsų lėktu
vai ir ten numetė nemažai 
bombų.
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LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

KUR DUONA, KUOMET EUROPOS 
ŽMONES BADAUJA?

Londonas. — Be galo aš
trią prakalbą pasakė Lor
das Reading. Jis tiesiog ap
kaltino taip vadinamą “UN- 
RRA” sulaikyme maisto 
nuo badaujančių žmonių. 
Sandėliai esą visur pilni 
maisto, bet UNRRA neduo
da žmonėms dėl tam tikrų 
politinių sumetimų.

UNRRA yra tarptautinė 
organizacija šelpimui nuo

karo nukentėjusių žmonių. 
Jos direktoriumi yra buvęs 
New Yorko valstijos guber
natorius Lehman.

Lordas Reading sakė, kad 
kai kurios karo nuteriotos 
šalys net bijo kreiptis į U- 
NRRA ir prašyti maisto, 
nes mano, kad gavimas mai
sto yra surištas su tam tik
ru bizniu, bei tam tikra po
litika.

mūsų šalis jau turi 562,368 
ŽMONĖMIS NUOSTOLI U

Washingtonas. — Karo 
sekretorius Stimson rapor
tuoja, kad mūsų nuostoliai 
šiame kare jau pasiekė 
562,368 skaitlinę. Ši skaitli
nė apima užmuštus, sužeis
tus bei dingusius. Per pas
kutinę savaitę žuvo, buvo 
sužeista bei dingo mūsų 9,- 
059 karių.

Tarpe armijos ir laivyno 
nuostoliai dalinasi sekamai: 
Armijos nuostoliai yra 483,- 
957, o laivyno — 78,411.

Laivynas per paskutinę sa
vaitę neteko 1,291 vyro.

Naciai Plėšia Slovakiją
Maskva. — Frantisek Ne

mec pareiškė, kad naciai 
baigia apiplėšti visą Slova
kiją. Jie gabenasi Vokieti
jon iš fabrikų mašineriją ir 
deportuoja galinčius dirbti 
vyrus. Nemec yra Čechoslo- 
vakijos administracijos dėl 
išlaisvintų teritorijų pirmi
ninkas.

VAJAUS LENTELE 
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth .. 

M. Svinkūnienė, Waterbury ..............
P. P. Pilėnas, Philadelphia ................
A. Balčiūnas, Brooklyn .......................
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne.........
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester .......
ALDLD 2 kp., So. Boston..................
S. Kuzmickas, Shenandoah..................
J. Kazlauskas, Hartford ....................
P. žirgulis, Rochester .........................
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Londonas. — “Kaip ilgai 
mūsų valdžia tęs politiką 
žudymo mūsų graikų drau
gų”, šaukė parlamento na
rys darbietis Seymour 
Cocks. Prieš jį pakilo aud
ra konservatiškų balsų, bet 
jis gavo ir užtarėjų.

Premjeras Churchill vėl 
teisino savo politiką. Jis sa
kė, kad Anglija nemažai nu
kentėjus “i š 1 a i s vinime” 
Graikijos ir dabar turinti 
teisę palaikyti ten “tvar
ka.” c

Maskvos komunikatas 
mažai tekalba apie mūšius 
dėl Budapešto. Bet praneša 
apie naujus Raudonosios 
Armijos pasisekimus už 80 
mylių nuo Budapešto linkui 
Austrijos. Ten paimta svar
būs geležinkelių punktai 
Szerencs ir Bodrogkersz- 
tur, už 18 ir 20 mylių nuo 
Miskolc.

Trud sako, kad vokiečiai 
sutraukė be galo didelį kie
kį artilerijos ir tankų prie 
Budapešto - Szekesfenervar 
geležinkelio tarpe stoties 
Erd ir ežero Velencei. Ypa
tingai smarkus mūšis eina 
prie Martonvasar, už 12 
mylių nuo Budapešto.

Izviestijos sako, kad Bu
dapeštas yra vartai No. 2 
į Vokietiją, o Austrijos so
stinė Viena — vartai No. 1.

Derybos ir Mūšiai 
Graikijoj
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Atvažiuoja Anglas Kalbėtis 
Dėl Išlyginimo Politikos

Washingtonas. — Ameri
kon pribūnai Anglijos vals
tybės ministeris Richard 
Law. Jo misija busianti iš
lygini kylančius politinius 
nesusipratimus tarpe Angli
jos ir Jungtinių Valstijų. 
Ypatingai tie nesusipramai 
kyla dėl politikos talki
ninkų jėgomis išlaisvintuo
se kraštuose, kaip Graiki
joj, Italijoj ir Belgijoj.

Athenai. — Dar vis te
beina susikirtimas tarp An« 
glijos ginkluotų jėgų ii* 
Graikijos patriotų. Vieni 
turi užėmę vieną dalį sosti
nes, o kiti kitą. Jeigu ang
lai mane greitai nugalėti 
patrijotus, tai jie skaudžiai 
apsiriko.

Tuo tarpu visai paaiškėjo, 
kad eina pasitarimai tarpe 
anglų ir ELAS dėl baigimo 
kraujo praliejimo. Mano
ma, kad premjeras Papan
dreou turės eiti velniop iŠ 
valdžios ir bus sudaryta ko
alicinė valdžia.

Sušaudė 41 Fašistinį 
Kriminalistą

Iš Belgrado praneša, kad 
ten karinis teismas teisė ir 
pasmerkė mirtin 4-1 fašisti
nį kriminalistą. Visi jie bu
vo pastatyti prie sienos ir 
sušaudyti. Prieš juos kalti
nimai buvo, kad susidėjo 
su naciais ir padėjo jiems 
žudyti Jugoslavijos žmones.

Londonas. — Karalius 
George VI jau sulaukė 49 
metus amžiaus. Jo gimtuvių 
dienos paminėjimui nebuvo

Roma. — Eina naujos 
kalbos, kad vokiečiai įieško 
popiežiaus talkos dėl taikos. 
Esą popiežiaus užklausta, 
ką reiškia talkininkų reika
lavimas “besąlyginio pasi
davimo”. Bet šį sykį prie 
popiežiaus atsikreipę naciz
mo priešai, nes jie norį ži
noti, ar daroma yra skirtu- 
mas “tarpe Vokietijos žmo- ......VJ........... .
nių ir hitlerininkų.” I jokių viešų ceremonijų.

Amerikos Oro Jėgos Nukirto 91 Lėktuvą
Pearl Harbor. — Ketvir

tadienį vėl Amerikos oro jė
gos, po trijų dienų “ramy
bės”, padarė gigantišką už
puolimą ant japonų pozici
jų įvairiuose Filipinų karo 
srities punktuose. Admiro
las Nimitz praneša, kad 
pilni tų atakų rezultatai 
dar nežinomi, bet 
jau tiek žinoma, kad 
mums pavyko sunaikinti 
priešo 91 lėktuvą. Iš jų še
šiolika nukirsta ore, o kiti 
sunaikinta įvairiuose lėktu
vų laukuose ant žemės. 
Daugiausia japonams teko

ant Luzon salos.
Mūsų komanda sako, kad 

nūs mūsų įsiveržimo į Leyte, 
japonai neteko 82,554 karių 
bei jūrininkų. Mūsų gi nuo
stoliai siekia tik vieną prieš 
30 japonų!

Per paskutinį mėnesį 
mūms pavyko sunaikinti 
priešo 700 lėktuvų. Genero
las McArthur, sakoma, ruo
šiasi visai apvalyti Filipinų 
salą Leyte nuo japonų. Jau 
52 dienos prabėgo nuo to 
laiko, kaip mūsų jėgos išsi
kėlė ant tos salos.
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Nevykęs p. Bevino Teisinimąsis.
Anglijos Darbo Partijos suvažiavime, 

kaip ir buvo tikėtasi, iškilo rimtų deba
tų dėl valdžios politikos Graikijoje. Dau
gelis darbiečių smerkė Churchillo politi- 

' ką Graikijoje ir reikalavo tuojau sulai
kyti liejimą graikų patrijotų kraujo A- 
thenų gatvėse.

Bet Darbo Partijos lyderis ir darbo 
ministeris Churchillo valdžioje, Ernest 

’ Bevin, ėmė visomis keturiomis ginti 
' Churchillo politiką Graikijoje. Jis, be 

kitko, šitaip pareiškė:
“Rusija pasiėmė stabilizuoti Rumuni

ją. Mes pasiėmėme vyriausią problemą 
spręsti Graikijoje, pasitarę su Rusija. 
Pasiūlymai dėl Graikijos buvo pateikti 
Mr. Rooseveltui ir buvo jo užgirti.”

Tokis p. Bevino pareiškimas, nepai
sant, iš kurio galo jį imsi, yra nei šis nei 

• tas.
Mes daleidžiame, jog Tarybų Sąjunga 

ir Jungt. Valstijos (prez. Rooseveltas) 
sutiko, kad anglai Graikijoje palaikytų 
savo kariuomenę po to, kai toji šalis bus 
išlaisvinta. Tai galimas daiktas. Bet mes 
netikime ir nei vienas rimtas žmogus 
netikės tam, būk Tarybų Sąjungos vy-

- riausybė ir prez. Rooseveltas sutiko su 
tuo, ką dabar ten anglų kariuomenė da
ro! Jie negalėjo sutikti su tuo, kad ang
lų kariuomenė šaudytų graikus patrijo
tus tik dėl to, kad jie reikalauja Grai
kijoje tokios vyriausybės, kuri atstovau
tų visą graikų tautą, o ne tik monarchi- 
stinius sluogsnius.

Kaip žinome, Graikijos patrijotai, su
sispietę į EAM, atstovauja milžinišką 
tautos dalį. Jie nori, kad Graikijoje būtų 
tokia vyriausybė, kuria galėtų tauta pa
sitikėti. Na, o britų vyriausybė užsigei
dė palaikyti tokią vyriausybę, kuri at
stovauja tik monarchistus!

Graikijos liaudis sako: jeigu vyriausy
bė nori nuginkluoti mus, tai ji turi nu
ginkluoti ir monarchistus. O anglai są- 
ko: ne, mes nuginkluosime jus, palikda
mi monarchistus ginkluotus.

Iš tikrųjų, dabar dėl to ir eina Graikijoj 
bruzdėjimas. Ir tas bruzdėjimas priėjo 
prie to, kad graikai patrijotai Athenų 
gatvėse yra šaudomi.

Tokiems anglų “žygiams” nei Stalinas, 
nei prez. Rooseveltas, be abejo, užgyni
mo nedavė.

Šitaip kalbėdamas, kaip kalba p. Be- 
,,vin, jis, mums rodosi, nepasitarnauja nei 

Jungtinių Tautų vienybei, nei Anglijai, 
nei darbininkų judėjimui. Jis pasitar-

- nauja tik Anglijos imperijalistams ir 
Graikijos monarchistams, — visokiems 
Graikijos kvislingams, kurie dar taip ne-

' seniai ėjo išvien su vokiškaisiais oku
pantais, žudžiusiais graikų tautą.

ir vėl leisti “Kultūrą”, žurnalas neužil
go išeis ir jis, be abejo, palaikys savo 
gražias mūsų literatūroje tradicijas.

Kitas labai įdomus žurnalas — “Raš
tai”. “Raštai” buvo pradėti leisti Tary
binėje Lietuvoje ir išėjo, berods, tik pen
ki ar šeši jų numeriai. “Raštus” reda
gavo kitas žymus lietuvių literatūros 
meistras — rašytojas Petras Cvirka.

Spauda praneša, jog neužilgo ir “Ra
štai” vėl pasirodys ir, tikėkime, kad 
mums teks juos gauti ir Amerikoje.

Be to, ruošiamasi leisti vaikams žurna
las ir visa eilė kitų mėnesinių leidinių.

Dienraštis “Tarybų Lietuva” persikėlė 
į Kauną, o Vilniuje išeidinėja dienraštis 
“Tiesa.”

Galima daiktas, jog neužilgo, kai 
kraštas susitvarkys, dar vienas kitas lie
tuviškas dienraštis pasirodys Lietuvo
je.

Greta ūkinio (ekonominio) Lietuvos 
atstatymo darbo, Lietuvos kultūrnešiai, 
Lietuvos rašytojai, remiami ir inspiruo
jami tarybinės vyriausybės, uoliai dirba 
kultūros fronte.

Tuomi mes, amerikiečiai lietuviai, te
galime tik pasidžiaugti ir pasididžiuoti.

M

Pirmasis išlaisvinto Kauno miesto veikėju pasitarimas.
—L. P. T. KOMITETAS.

JAUNIEJI LIETUVOS KOVŪNAI
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Dešimt Dienų 
Kanadoje

(Žiupsnelis įspūdžių)
Rašo R. Mizara.

’Kultūra’ ir ’Raštai’ Eis, Kaip Ėję.
Per metų eilę Lietuvoje išeidinėjo įdo

mus mėnesinis žurnalas “Kultūra”. 
“Kultūros” oficialiais redaktoriais pasi
rašydavo tas ar kitas asmuo, tačiau tik
ruoju redaktorium buvo jaunas, nepa
prastų gabumų žmogus, Kostas Korsa- 
kas.

Vokiečių okupacijos metu “Kultūros” 
leidimas buvo sulaikytas. Jo redaktorius 
buvo pasitraukęs į Tarybų Sąjungos gi
lumą ir ten uoliai dirbo prie knygų leidi- 

: mo — suredagavo jis eilę knygų, parašė 
keletą brošiūrų, be to, rašė ir eilėraš
čius, poeziją.

Dabar Kostas Korsakas Lietuvoje ir 
jis imasi darbo, kad juo. greičiau pradėti

LDS Vajus
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or

ganas Tiesa (gr. 15 d.) praneša, jog 
praeitomis dviem savaitėmis vajaus pa
sekmės buvo “pusėtinai geros.” LDS 
Centras “gavo 30 naujų narių aplikaci
jų,” rašo Tiesa.

Toliau:
“Tai 13-kos vajininkų darbo pasek

mės. Gražiai jie pasidarbavo. Jeigu ir 
kiti visi vajininkai būtų kiek padirbė
ję, tada turėtumėme dar geresnes pa
sekmes.

“Pirmoj vajaus vietoj gerai laikosi 
Jonas Grubis net su 16 naujų narių. 
Tai tvirčiausias šiame vajuj konku
rentas kitiems žymiems vajininkams. 
Jis pasiryžęs laimėti pirmą vajaus do
vaną ir taipgi kuopos dovaną. Geriau
sio jam pasisekimo.

“Uršulė Palevičienė šiuo laiku gana 
gerai pašoko pirmyn — jau turi 7 nau-. 
jus narius. J. Navicką jinai jau,pra
lenkė. M. Savukaitienė atšovė 5 nau
jus narius. Tai mažos lietuvių koloni
jos veikėja, bet smarkiai darbuojasi.”

Vadinasi, Jubilėjinis LDS vajus 
pradeda “atsistoti ant kojų,” kaip žmo
nės sako, ir brooklynietis Grubis stovi 
pirmoje vietoje. Tiesa ten pat tokį pata
rimą duoda:

“Šiuo metu reikėtų visiems vajų pa
spartinti. Ypač žiemos švenčių Kalė
dų metu reikėtų daugiau naujų narių 
įrašyti. Mes perkame įvairias kalėdi
nes savo draugams dovanas. Argi ne
būtų puiki jūsų draugui ar draugei 
dovana — LDS apdrauda? Toks nau
jas narys visuomet atsimintų tokią do
vaną, kuri pasilieka visam jo amžiui. 
Jeigu turite savo šeimos narių, kurie 
dar nėra LDS nariais, tuojaus įrašykit 
į LDS. Tai bus jiems kalėdinė dovana.

“Išpildytas aplikacijas prašome sių
sti Centran taip greit, kaip galima, kad 
dar galėtumėm jūsų naujus narius pri- 
skaityti prie šių metų narių skaičiaus.

“Sėkmingai baigkime šiuos metus, 
kad suvesta visa apyskaita parodytų 
gražų LDS augimą ir bujojimą.”
Svarbu, kad šiame vajuje dalyvautų 

kiekviena LDS kuopa. Tik pagalvokime, 
kokį didelį darbą jos visos galėtų atlikti 
naujų narių gavime!

Šia batareją vokiečiai turėjo palikti 
Vilniuje, kai tapo Raudonosios Armijos 
užklupti. —L. P. T. KOMITETAS.

Rašo Povilas Matiejūnas, 
Lietuv. Telegrafinės Agen
tūros korespondentas:

Vėliausiuose mūšiuose lie
tuviai kariai ir karininkai 
dar kartą parodė savo mei
lę savo kraštui, didžiajai 
Tarvbų Sąjungai ir savo 
neapykantą vokiškajam fa
šizmui. Pulkininkas Ųfbšas, 
lietuviškojo junginio ko- 
mandierius, buvo paminėtas 
maršalo Stalino pranešime 
apie perlaužimą vokiečių 
apsigynimo pozicijų linkui 
Rytų Prūsijos, ir vėl lietu
viai kovūnai užsitarnavo 
vyriausiojo komandieriaus 
padėką. Lietuviškas jungi
nys tapo apdovanotas Rau
donosios Vėliavos Ordinu. 
Daugelis karių ir karinin
kų yra apdovanoti ordinais 
ir medaliais. Visa eilė lietu
vių kovūnu pakelti į kari
ninkus ir saržentus. Lie
tuviai, kurie įstojo į Raud. 
Armiją Lietuvos išlaisvini
mo metu, pirmu sykiu daly
vavo šiuose mūšiuose. Kiek
vienas lietuvis 
tą suvesti su 
priešu,

Štai Vincas 
čius. Tik prieš

turi sąskai- 
vokiškuoju

Steponavi- 
kelius mė

nesius jis, kaip ir daugelis 
kitų, nemokėjo ginklo var
toti. Kai šis karas prasidė
jo, Vincas tebuvo penkioli
kos metų amžiaus. Dabar 
jis panašus į dvidešimties 
penkių metų vyrą. Retai 
kada jis juokiasi. Bet ne- 
visada jis buvo toks. Jį to
kiu padarė fašistinių kalė
jimo darbas. Pirmosiose 
karo dienose vokiečiai jį iš
siuntė į Adhanoverį, kur jis 
dirbo gurno dirbtuvėje. Ten 
jis apsirgo ir sugrįžo į savo 
kaimą. Namie jis išgirdo, 
kad jo vyresnįjį brolį Vacį 
vokiečiai sušaudė prie Liub
lino. O jo kitas brolis, Leo
nas, tapo vokiečių nužudy
tas Klaipėdos koncentraci
jos stovykloje.

Nelabai seniai Vincas ga
vo šautuvą! Ir kuomet lie
tuvių junginys, kuriame 
Vincas priklauso, pradėjo o- 
fensyvą prieš vokiečius, 
Vincas buvo pirmutinis me
sti save į ataką. Vienas vo
kietis puolė ant Vinco ir 
šovė, bet nepataikė. Vincas 
paleido šūvį į vokietį ir ant 
vietos jį paguldė. Tai buvo 
pirmutinis vokietis, nudėtas 
šio aštuoniolikos metų ta
rybinio kovūno. Po tos ata
kos, Vincas pamatė, kad vo
kietis karininkas ant dvira
čio bando pabėgti. Vinco 
kulka paklojo ir tą fricą! 
Visas regimentas didžiuo
jasi šiuomi kovūnu, taipgi 
didžiuojasi jojo giminės ir 
pažįstami. Vincas paeina iš 
Siksvų kaimo, Šiaulių aps- 
kritięs.

Arba štąį.*, Ivaškevičius. 
Jis buvo knaučius ir netu
rėjo jokio supratimo apię

šautuvą. Po trijų mėnesių 
karinės lavybos, dabai’ jis 
žinomas visam regimente 
kaipo kovūnas, kuris visuo
met pataiko į cielių. Jis iš
garsėjo nepaprastam žygy
je. Septynius sykius vokie
čiai pakilo pulti mūsų jėgas 
ir kiekvienu sykiu buvo 
partrenkti. O pirmosiose 
eilėse mūsų kovūnu, kurie 
atmušė vokiečių atakas,..sto
vėjo Vitas Ivaškevičius, 
kriaučius iš Obeliškių kai
mo, Alytaus apskrities. Jis 
vienas paklojo šešius vokie
čius. Per ištisas tris dienas 
ir keturias naktis jis išbuvo 
savo pozicijoje be jokios 
pertraukos.

Marijonas Kumačkauskas 
iš Trakų apylinkės tik prieš 
tris mėnesius įstojo į Rau
donąją Armiją. Bet ačiū 
jo budrumui ir atsargumui, 
mūsų būrys supliekė visą 
vokiečių regimentą. Jis vie
nas nukirto dvyliką vokie
čiu! 

V A

Kuomet Raudonoji Armi
ja pasiekė Šiaulius ir mie
sto gyventojai sveikino iš
laisvintojus, Vytautas Na- 
viskas, Šiaulių lokomotyvų 
stoties kalvis, tebebuvo Ge
stapo kalėjime. Kai kalėji
mo durys tapo atidarytos, 
Vytautas, kartu su dauge
liu kitų šiauliečių, pradėjo 
lavintis šaudyti. Koman- 
dierius pastebėjo, kad Na
vickas visuomet pataiko į 
cielių ir nusprendė jį pa
siųsti į snaiperių mokyklą. 
Navicko pirmas pasirody
mas mūšio linijoje pasižy
mėjo nudėjimu dviejų vo
kiečių. Toliau jo pasiseki
mai naikinime hitlerininkų 
buvo dideli. Po vėliausio 
mūšio jis tapo pakeltas į 
vieneto komandierius.

Šiaulietis knygvedis Stri- 
zanas, . kaipo medikališko 
korpo narys, savo drąsa at
sižymėjo pačiam pirmam 
mūšyj. Nors priešo mašini
nės kanuolės ir mortiros ug

nis skrodė orą, Strizanas iš 
mūšio lauko paėmė sužeis
tą platūno komandierių. lei
tenantą Liutkauską. Tą 
vieną dieną jis išgelbėjo aš- 
tuonius sužeistus karius. 
Prie kiekvieno jų jis turėjo 
prišliaužti po priešo ugni
mi ir ant savo pečių išneš
ti iš mūšio lauko.

(Tąsa)_
Iš tikrųjų! Žiūrime 

nas ir kitas,—nėra.
Be abejojimo, tai įvyko 

per klaidą, o klaidų pasitai
ko ne tik Laisvėje, bet ir 
Liaudies Balse, ne tik Jung
tinėse Valstijose, bet ir Ka
nadoje. Ir ką dabar gali 
žmogus padaryti?!...

Žinau, nesmagiai jausis 
knygos redaktorius, kai tą 
sužinos, bet spėju, jog vis
kas bus išsiaiškinta ir pa
taisyta.

Hamiltone gyvuoja nedi
delė Literatūros Draugijos 
kuopa ir torontiškės Sūnų 
ir Dukterų Draugijos sky
rius.

vie-

New 
daž- 
nege- 
kris- 

žmo-

plotai, Kanadai priklau
są!

3,694,863 ketvirtainių my
lių plotas — kur kas dides
nė šalis, kaip Jungt. Val
stijos, o gyventojų tėra tik 
apie 12-ka milijonų! Ir ši 
šalis — nusidriekusi nuo 
Atlantiko iki Pacifiko — 
turi neišsemiamų gamtos 
turtų ne tik žemės paviršiu
je, bet ir josios gelmėse.

Kai žmogus pradedi gal
voti apie Kanados plotus, 
tuojau tau kyla galvoje 
mintis: kas sakė, kad pa
saulyje perdaug žmonių ir 
nesą jų kur apgyvendinti?!

Dėlto, kad šalis labai pla
ti, tai ir Kanados lietu
viams nėra lengva dažnai 
susitikti: didžiausi jų cent
rai Montrealyje ir Toronte 
— didmiesčiuose. Mažesnie
ji Winnipege, Sudbury, Ha
miltone. Nemažai lietuvių 
gyvena farmose ir miškuo
se. Kai kurie turi savo ta
bako farmas, esančias neto
li Toronto. Bet kokis bend
ras suvažiavimas ar konfe
rencija, kurioje būtų tirš
čiau atstovaujami visų vie
tų lietuviai, nėra lengva su
šaukti.

O vis tik jie palaiko or
ganizacijas, jungiančias vi
sus vienoje bendruomenėje. 
Per organizacijas juos riša 
viena mintis, viena idėja, 
vienas tikslas, viena kalba, 
atsivežtoji kultūraSįr tradi
cijos. “Liaudies Balsas”, jų 
savaitraštis, jiems patar
nauja susisiekti; informuo
ja juos, pateikia

VI.
Ankstuj į ketvirtadienio 

rytą grįžtu į Torontą ir ten 
tuojau sėdu traukiniu, ei- 
nantin į Montrealį.

Toronte lyg ir sniegti, bet 
silpnosios ‘snaigės tuojau 
sutirpsta. Gatvėse šlapia, o- 
ras šiurkštus, nemalonus, 
bet tai paprasta, nes 
Yorke tokis oras — 
nūs svečias. “Argi 
riau būtų, jei sniegas 
tų, vietoje lietaus?” 
gus klausiesi.

Tarpe Toronto ir Montre- 
alio gerokas tolio galas — 
arti pusketvirto šimto my
lių. Canadian National 
Railways (priklausą Ka
nados valstybei) traukinys 
greitas. Vagonas, kuriame 
man tenka sėdėti, švarus su 
nusileidžiančiomis kėdžių 
atlošomis. Pusę keleivių su
daro kariai.

Išvažiavus iš Toronto 
priemiesčių, matome žemę 
jau nuklotą sniegu. Čia jis 
jau nebetirpsta. Ir juo to
lyn važiuojame, vis tirštes
nė pluta sniego žemelę den
gia. : 
snieguoti, balti, 
baltu žiemos kostiumu.

• , X * 1 1 * 1 i ir savam kraštui, kuriame
ir lygumas, tik kai kur ne-|-ie gyvena!...
didele kalvele matosi, kai J ~ - - 
kur miškelis bei pelkelė pa- j0tingi ir ištikimi Kanados 
sirodo. Dažnai matai tvo- | 
ras, kyšojančias iš sniego. tūkstančių lietuvių, 
Šian ir ten farmerio sody- klpidžiimiu ba; retai kur pravažiuoji Kanados ^lotu^7 
miesteliuką. Traukinys sto
ja ne kiekviename, o kur jis gUtna rūpinasi, sielojas ana- 
sustoja,. matai žmones puk- pUS Atlantiko paliktuoju sa- 
šnojančius jau per gilokus vo gimtuoju kraštu. Jie —

ja juos, pateikia programą 
i jų bendriesiems darbams, 

čia taipgiLaisvė ir Vilnis 
vaidina stambų vaidmenį 
apšvietos srityje.

Man pasakojo draugai a- 
pie Kanados miškų darbi-

Medžiai apšerkšnoję, I ninkus: kaip jię godžiai 
pasipuošę 'skaito musų spaudą, koki 

ijie duosnūs, koki jie ištiki
mi savo klasei, savo tautai 
ir savam kraštui, kuriame 
'jie gyvena’...

Darbštūs, sugabūs, patri-
sirodo. Dažnai matai tvo-

ba; retai J 
miesteliuką. Traukinys sto-

{piliečiai yra šitie keletas 
pasis- 

pasakiškuose

Be to, milžiniška jų dau-

pus Atlantiko paliktuoju sa-

sniego pusmus.
Žmogus pradedi mąstyti 

apie Kanadą ir tau sunku 
net įsivaizduoti, kokia dide
lė ir graži ši šalis ir kaip 
retai dar ji apgyventa!

Pasiėmęs žemėlapį, ma-1 Kanados gyventojai dali- 
tai, kad tavo traukinys 'naši j tautas ir tauteles. Do- 
prunkščia tik Kanados pa- 'minuojanti tauta yra britiš- 
krašteliu; ten toliau į šiaur- kOs kilmės su savo angliška 
vakarius, į šiaurius inį ry- kalba, kultūra ir tradicijo- 
tus — milžiniški plotai; kai'mis. Apie 6,000,000 gyven- 
kur jie kviečiais apsėti, kai'tojų yra t. v. anglai ir On- 
kur neišmatuotais miškais (tario provincijoje jie suda- 
apaugę, kai kur amžinaisiais ro didžiulę gyventojų dau- 
ledais ir sniegu apdengti, (gumą. Toronto miestas, ga- 
bet vis tūkstantinių mylių |lima sakyti, pilnai angliškas 
------------------------ ~~~~~~~ miestas.

geri bičiuliai tarybinės Lie
tuvos. Jie jau suaukojo ir 
pasiuntė Lietuvon tūkstan
čius dolerių karo išvargin
tiems savo broliams ir se
sutėms sušelpti.

(Bus daugiau)

DUOKIM SAVO DIENRAŠČIUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

Krieno Aforizmai

Meluok melą, išvesk galą, 
'parodyk teisybę — tai būsi 
''diplomatas.

Iš tų šiaudų nebus grū
dų, bet iš tų karo bonų bus 
pergalė mūsų prieš gaujas 
mačių ir japonų.

Šypsena prie darbo duoda 
energijos daugiau, negu vi
taminai.,__________ _
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily

Montello Žinios
Pateko “Sandaros” No. 46, 

pavarčius jį tuojau gauni įspū
dį, kad tai laikraštis, kuris už
siima nacių propaganda. Tal
pinami jame paveikslai, vei
kiausiai, telpa ir Berlyne na
cių laikraščiuose. Tuojau ma
tai, ką jie nori atsiekti, talpin
dami hitleriškus raštus ir pa
veikslus.

Matant tą, kaip jie dabar 
dūksta, kada Lietuva išlaisvin
ta, galima tik prisiminti tą, 
kaip Sandara džiaugėsi, kada 
Hitleris buvo pavergęs Lietu
vą.

Stebėtina iš tų žmonių, kurie 
skaito tokį laikraštį ir jam ti
ki! Ir daugelio jų vaikai yra 
armijoj, kovoja prieš nacius, 
miršta toj kovoj.

Iš tiesų, reikia tik pasišlykš- 
tėti iš Sandaros ir jos redak
toriaus hitleriškos propagan
dos prieš Sovietų Sąjungą, 
Amerikos talkininkę, kuri, pati 
netekdama milionus savo žmo
nių, išgelbėjo ir save ir visą 
pasaulį nuo nacių vergijos.

W. Yurkevičius.

taipgi reikalingas subendrini- 
mas darbo mūsų šalies karo 
laimėjimui.

Nutarta surengti kokis nors 
vakarėlis. Labai smagu, kad 
mūsų veikli draugė M. Potsie- 
nė jau pasveiko iš po sunkios 
operacijos ir sugrįžo veikti su 
mumis. Biruta.

Del susikuopusių daugy
bes bėgamaisiais klausimais 
raštų, esame priversti “Li
teratūros ir Meno Skyrių” 
šiandien apleisti.
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Montreal, Canada

Baltimore, Md.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Kofniteto skyrius jau padarė 
gerą pradžią aštuntam siunti
niui. Lapkričio 11d. turėjo va
karienę, ji gerai pavyko, da
nė pelno. Vakarienės pelnas 
yra $220, aukų surinkta virš 
$160. Drapanų irgi jau turi
me nemažai.

Aukotojų vardus paskelbė 
finansų raštininkė. Taigi, kur 
yra vienybė, ten ir galybė. 
Prie surengimo šios vakarie
nės daug darbo ir energijos 
įdėjo draugai P. M. Baronai ir 
J. K. Kukaičiai. Jie daug var
tojo savo automobilius ir visa
dos veltui patarnauja. Turint 
tokius darbščius draugus, tai 
ir kitiems malonu darbuotis. 
Prie vakarienės darbo pagel
bėjo B. Navickienė, O. Šukie
nė, J. Stigienė, M. Tamulevi- 
čienė. M. Valant duonkepykla 
iškepė veltui turkes.

Valgiais aukavo A. Kukai- 
tienė—viedrą rūgščių tomai
čių; pyragais aukavo B. Na
vickienė, B. Miknis, J. Stogie- 
nė. M. Tamulevičienė, M. Ba
ronas, E. Adomaitis, K. če- 
reškienė, M. Gutauskienė, E. 
Balčiūnienė, E. Morkevičienė, 
P. Mickevičienė, M. Banevičie
nė. Visiems ir visoms dirbu
siems ir aukavusiems širdingai 
ačiū!

Lapkričio 18 d. susirinkime 
vėl nutarta greitoj ateityj ką 
nors surengti. Reiškia, darbas 
eina gerai pirmyn.

Lapkričio 27 d., vakare, apie 
2,000 jaunų vyrų su plakatais 
bėgiojo miesto gatvėmis šauk
dami prieš konskripciją ir ka
rių siuntimą i užjūrį. Vėliau jie 
susirinkę miesto parke parė
kavo, pašūkavo ir išsiskirstė.

Tai pasekmė veikimo tų, ku
rie nori pakenkti karo laimėji
mui. Nuo seniai tūli elementai 
kursto žmones ir kenkia karo 
laimėjimo pastangoms.

G-lys.

Lawrence, Mass.

Iš Moterų Apšvietos Kliubo 
Veiklos

Lapkričio 24 d. laikytame 
susirinkime apsvarstytas dien
raštyje Laisvėje pakeltas klau
simas kas dėl Antro Demokra
tinio Suvažiavimo šaukimo rei
kalo. Po aptarimo vienbalsiai 
pasisakė už suvažiavimą, kad 
jis būtų sušauktas, ypatingai 
reikalingas, kada Lietuva jau 
išlaisvinta, bet dar karas ne
baigtas, priešas nenugalėtas, 
Lietuvai pagalba reikalinga,

Veikli mūsų draugė ir dar
bininkiškų organizacijų narė 
Rožė čiuladienė, randasi dabar 
Lawrence General Hospital. 
Jai buvo padaryta sunki ope
racija ant vidurių.

Linkime draugei greitai pa
sveikti ir vėl stoti į veikliųjų 
eiles. Reiškiame užuojautą d. 
Ignui čiuladai, ligonės gyveni
mo draugui, veikliam, darbš
čiam mūsų judėjimo draugui 
ir vajininkui.

Jono Chulados penkių mė
nesių amžiaus dukrelei, pasiro
dė, reikia daryti svarbi ir pa
vojinga operacija ant akies, 
nuo kurios priklausys ateityje 
regėjimas ta akia. Motina Bi
rutė, labai susirūpinusi. Jau 
prie dviejų specialistų vežė 
dukrelę ir abu tą patį pasakė. 
Birutės vyras, Jonas Chulada, 
Baltraus Chulados sūnus, šiuo 
tarpu randasi “kur nors Ang
lijoj,” pasiruošęs kovoti prieš 
nacizmą.

Taraškų dukrelei Karolinai, 
buvo padaryta operacija ant 
aklosios žarnos. Ji jau par
vežta namo iš ligoninės ir spar
čiai sveiksta..

Bus Svarbus Susirinkimas
Sekmadienį, gruodžio 17 d., 

3 vai. po pietų, Lietuvių Pilie
čių Kliube bus labai svarbus 
susirinkimas, šaukiamas Lietu
vių Literatūros Draugijos 37 
kuopos.

šiame susirinkime bus svars
toma rinkimas drapanų nuken- 
tčjusiems Lietuvos žmonėms. 
Taipgi surengimas didelių pra
kalbų d. L. Pruseikai iš Chi- 
cagos ir surengimas didelio 
koncerto. Visus narius kviečia
me dalyvauti.

LLD 37 kp. sekr. ir
LDS Kuopos Komisija.

Pagalba Lietuvos Žmonėms

Ėaltimorė lietuviai turėjome 
progą dar kartą išgirsti K. 
Petrikienės prakalbą. Ji kal
bėjo Amerikos lietuvių svar
biausiais uždaviniais, tai pa
galba greitesniam karo laimė- 
jimiu ir parama Lietuvos žmo
nėms, kuriuos hitlerininkai 
taip baisiai nuteriojo.

Subatoj, lapkričio 25 d., 
Mezgėjų Kliubas surengė ska
nią vakarienę pagerbimui drg. 
K. Petrikienės už jos sumanų 
ir gabų vadovavimą darbe.

Nedėlioj, lapkričio 26 d., po 
pietų, Liet. Literatūros Drau
gijos 25 kuopa surengė pra
kalbas. Abudu parengimai ge
rai pavyko. Sukelta virš $300 
Lietuvos žmonių pagalbai. Au
kavo sekamai:

Lietuvių Moterų Mezgėjų 
Kliubas $100.

Vietinis Liet. Pagalbos Tei
kimo Komitetas $50.

J. ir O. Deltuvai $28.
S. Bartašienė $25.
Po $10 aukavo: B. ir M. Pe

traičiai, J. ir F. Deltuvai, K. 
ir V. Lopatai.

J. Stanys $6.
Po $5 aukavo: J. Anciukai- 

tis, S. Reimond, Michael Rap- 
ka, F. ir J. Pivariunai, K. Mi- 
kolaitis, A. Balsiutė, S. Mack, 
P. ir O. Paserskian

Po $3: K. ir O. Yuškauskai 
ir J. Balsys ant blankos.

Po $2 aukavo: O. Morkūnie
nė, K. Stanienė, M. Brazienė, 
C. Vaitkuvienė.

S. ir P. Skodienė po $1.50.
Po $1: A. Vitkus, F. Kaz

lauskienė, A. Yanavičia, F. 
Pasternak, K. Malinauskas, J. 
Strauss, P. Vaitekūnas, V. 
Treinis, C. Stokes.

Po 50c: V. Stankevičius, O. 
Straus ir O. Pilipauskienė. 
Visiems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū.

P. Paserskis.

parengimų šį sezoną. Progra
ma bus labai graži, su viso
kiais įvairumais. Raginam vi
sus Clevelandiečius įsitėmyti tą 
dieną ir atsilankyti į šį puikų 
parengimą. Patys praleisite 
smagiai vakarą ir paremsite 
mūsų laikraštį.

Literatūros Draugijos 22 kp. 
šį metą darbuojasi labai gerai. 
Prirašyta daugelis naujų na
rių, o senieji duokles užsimo
ka į laiką ir atsilanko į susi
rinkimus gana skaitlingai. Ra
ginam dar neprigulinčius pri
sirašyti, o tuomet gausite gerų 
naujų lietuviškų leidinių pasi
skaityti. Susirinkimai įvyksta 
kas antrą antradienį, kiekvie
no mėnesio, vakare, 930 E. 
79th St. ši Literatūros Draugi
jos kuopa rengiasi prie “Kad- 
riliaus” vakaro, 30-tą d. gruo
džio. Bus duota dovanos tiems, 
kurie gražiausiai šoks kadrilių 
(quadrille). Taipgi bus visokių 
pamarginimų, tai nepamirškite 
ateiti. Parengimas bus laiko
mas ant White Eagle Hall. 
Pradžia 7-tą vai. vak. To va
karo pelnas yra skiriamas su
pirkimui Lietuvos vaikučiams 
dovanų. Nepraleiskite šios pro
gos paramai mūsų mylimos 
Lietuvos našlaičių.

K.

Chester, Pa.

Cleveland, Ohio

Haverhill, Mass. PHILADELPHIA, PA.
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Dienraščio Laisves Bendroves

Dalininkų Suvažiavimas ir
BANKIETAS

Sausio - January 28, 1945
GRAND PARADISE HALL

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Konvencija bus nuo 10 vai. ryto iki 6-to® vakare.

Bankietas 7 vai. vakaro

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

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

į------------------------------------------ —----------i
V
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Kas Veikiama Tarpe Lietuvių

Man teko užeiti į Moterų 
Kliubo Choro pamokas, kur iš
girdau labai nesmagią žinią, 
kad mūsų nuoširdi choristė 
draugė Mockaitienė turi pasi
duoti ant operacijos. Taipgi, 
kita gera dainininkė, draugė 
Nemurienė, ant mūsų pereito 
parengimo, bešokant paslydo 
ir nusilaužė ranką. Dar viena 
kliubietė serga, tai yra drauge 
Brazaitiene. Jai padaryta ant 
akių operacija. Visoms šioms 
draugėms, varde kliubo, veliju 
greit ir laimingai pasveikti.

Choristės, katros dėl vieno
kio ar kitokio išrokavimo ne- 
lankot pamokų, tai dabar jūs 
esate labai reikalingos. Atei-, 
kite visos ir padėkite padidinti 
chorą. Regis, draugės daininin
kės rengiasi nusitraukti pa
veikslus, o taipgi, yra keletas 
parengimų, kuriuose choras 
pasižadėjęs dalyvauti.

čia taipgi noriu padaryti pa
stabą visoms kliubietėms, kad 
mūsų kliubo susirinkimas da
bar įvyksta kas paskutinį an
tradienį, ant 987 E. 79th' St., 
Brown Leaf Cafe.

Pereitame moterų susirinki
me komisija išdavė raportą 
nuo parengimo, įvykusio lap
kričio 5-tą. Nors parengimas 
buvo mažas, bet liko pusėtinai 
gražaus pelno, apie $165. Tą 
pelną padidino draugės Boti- 
rienės aukota bedspread ir pa- 
duškaitė, taipgi farmerių au
koti sūriai ir kitų draugių su
neštos dovanos. Ačiū visiems 
už aukas!

Vienok mūsų kliubas nepa
silaiko sau tuos uždirbtus pi
nigus. Apsvarsčius Lietuvos 
žmonių padėtį, paaukota $50 
šelpimui Lietuvos. Taipgi, pa- 
aukavom po $10 mūsų dienraš
čiams Laisvei ir Vilniai, kurie 
mums teisingai tarnauja.

Mūsų 3 Literatūros Draugi
jos kuopos ir Moterų Kliubas 
rengia koncertą, sausio 14-tą, 
Vilnies naudai, ant White Eag
le Hall. Mes tikimės, kad jis 
turi būtį vienas iš didžiausių

Pagalba Lietuvos Žmonėms
Mūsų lietuvių kolonija nėra 

didelė, bet ji nuoširdžiai re
mia Lietuvos žmones. Ant 
blankos tam tikslui sekamai 
aukavo: Antanas Agentas $5, 
M. Agurkas $3, Paul Puzlis 
$2 ir J. Gabalas $1. Su pir
miau paskelbtais ant blankos 
surinkta $100.

Vytauto Lietuvių Pašalpinis 
Kliubas aukavo $100, tai ben
drai pasidarė $200. Drapanų 
sudaryta 21 baksas, apie 800 
svarų, čeverykų 57 poros, tai 
Chesterio lietuviai nuoširdžiai 
parėmė Lietuvos žmones ir pa
rems ateityje.

Žuvo Kovotojas.
Nella Žilinskienė aukavo 

drapanų ir pranešė liūdną ži
nią, kad Francijoj tapo užmuš
tas jos sūnus Vincas Kansa- 
vage, o kitas sūnus, Kazimie
ras Kansavage, kovoja Fran
cijoj. Mat, ji buvo vedus su 
Jurgiu Kansavage, kuris mirė 
1930 metais.

Moteris sakė, kad kada bu
vo parvažiavęs Vincas atsisvei
kinti, tai jis buvo smagus, at
nešė motinai didelę kvietkų 
puokštę ir kalbėjo: “Nesirū
pink, motina, aš važiuoju į 
Franciją užbaigti karą prieš 
hitlerizmą, kaip laimėsiu, tai 
parvažiuosiu.”

Nepavyko jam sulaukti per
galės karo, 'rugsėjo 16 dieną 
jis žuvo didvyrio mirčia. Lai 
būna jis mūsų atmintyje am
žinai, kaip kritęs kovūnas už 
mūsų laivę. Reiškiu drg. Nel- 
lei šilinskienei ir kitiems ar
timiems užuojautą.

V. Gužauskas.

Mire Juozas Yurelionis
Lapkričio 22 d. mirė Juozas 

Yurelionis, 112 Margin St. Jis 
sirgo ilgą laiką. Išgyveno šia
me mieste 39 metus, buvo 58 
metu amžiaus. Paliko nuliūdi
me brolienę Pauliną Yurelio- 
nienę, jos dukrelę Janę, pas 
kurias velionis gyveno ir mi
rė, brolį Petrą, kuris gyvena 
Methuen, Mass., brolį Antaną 
Lietuvoj.

Iš Lietuvos paėjo Seirijų pa
rapijos, Suvalkijos. Jis ’palai
dotas lapkričio 25 dieną, 2 
valandą po pietų. Palydėjo 
apie 30 automobilių į kapus. 
Buvo daug gėlių vainikų. Pa
laidotas į Lietuvių Tautiškus 
kapus, Bradford, Mass. Lai
dotuvėms tarnavo graborius 
Čiurlionis iš Lawrence.

Nuo kapų sugrįžę palydovai 
buvo pavaišinti Lietuvių Pilie
čių Gedemino Kliubo svetai
nėj, 324 River St.

Juozas buvo ramaus būdo 
žmogus, nevedęs. Jis su visais 
mokėjo gražiai sugyventi, už
laikė alaus ir degtinės parda
vimo užeiga bendrai su M. 
Vencium ir darė pusėtinai gerą 
apyvartą. Jis priklausė prie L. 
P. Gedemino Kliubo, nuolatos 
skaitė ir mylėjo dienraštį Lais
vę. Lai būna jam lengva Ame
rikos žemelė. Ilsėkis, Juozai, 
amžinai! Reiškiu gilią užuo
jautą jo giminėms.

Senis.

Kearny, N. J.
Ligoniai

Neseniai draugai Shimkai 
smarkiai susirgo ir padaryta 
abiem operacija, po kurios bai
gia jau pasveikti. Tai linksma 
girdėti, nes tikimasi, kad drau
gai Shimkai tuoj sugrįš prie 
organizacijinių darbų'.

Bet štai kita nelaimė: Jurgis 
Kairis, LLD 136 kuopos ir LDS 
narys, ir Salomėja Burdulienė, 
LLD 136 kuopos narė, abu iš 
vienos stubos, taip pat pasida
vė operacijai, nes kitaip gręsė 
jų gyvybėms. Operacijos 
abiem jau padarytos ir abu 
sveiksta. Kadangi namie nėra 
kam prižiūrėti, tai drg. Kuš- 
liai parsivežė Burdulienę pas 
savę, kol sutvirtės, o drg. 
Kairis dar ligoninėj, nes tu
rėjo sunkesnę operaciją, tai 
teks jam ilgiau pagulėti ligo
ninėj. Virš minėti draugai taip 
pat yra geri darbuotojai ir 
progreso rėmėjai. Linkiu jiems 
abiem greičiau pasveikti.

V. W. Žilinskas.

Redakcijos Atsakymai
A. Byrui, Toronto, Kanada. 

—Toji paklaida įvyko spaus
tuvėje. Po jūsų eilėraščiu, aiš
ku, turėjo būti “A,” o ne “B” 
By-as. Visvien atsiprašome.

Bendradarbiams. — Kurių 
korespondencijos iki šiol ne
pasirodė laikraštyje, tuoj jos 
pasirodys. Prašome kantrybės.

Tor ribcrtij ano 
peace on 'Earth

Lietuvos Šelpimo Klausimu
N. S. Lietuvių Republikonų 

Susivienijimo sušauktame ma
siniame mitinge, gruodžio 3 d., 
Philadelphia, Pa., priimta se
kama rezoliucija:

šiuo metu Lietuvos žmonėms, 
nuo karo nukentėjusiems, rei
kalinga skubi pagelba.

Iki šiol tik Lietuvai Pagel- 
bos Teikimo Komitetas pasiun
tė nemažai pagelbos. šiomis 
dienomis gautas pranešimas iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus, kad 
ten gauta jau 14 vagonų ame
rikiečių pasiųstų reikmenų.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetas jau išsiuntė 7 siun
tinius, o dabar ruošia 8-tą 
siuntinį.

Mes užgiriame to Komiteto 
vajų ir pasižadame pilnai ko
operuoti.

Taipgi, mes reikalaujame, 
kad ir Bendrasis Lietuvių Fon
das, kuris dabai’ renka drabu
žius, tuojaus juos siųstų Lie
tuvon ir daugiau nebėremtų iš 
Lietuvos pabėgusių kvislingų.

Mes taipgi pageidaujame, 
kad, vietoj dviejų fondų, būtų 
įkurtas vienas lietuvių fondas 
ir visas Lietuvos šelpimo dar
bas būtų apvienytas.

Pirm., Peter Zaleckas.

Franklin D. Roosevelt, 
President of the United 
States of America, 
Washington, D. C.
Dear Mr. President:

Your message published in 
the newspapers that:

“It is the task of us at home 
to leave nothing undone so 
that our fighting men may 
continue gaining their glo
rious victories on every front,” 
was read in the mass meeting, 
held December 3rd, 1944, un
der the auspices of the North 
Side Lithuanian Republican 
Alliance of Philadelphia, 
Pennsylvania, and an appeal 
was made to all our members 
and to all Lithuanians, of 
whom a majority are indus
trial workers, to “stay un
ceasingly at the production 
job so as to shorten the war.”

We also decided unanim
ously to intensify our efforts 
to make the Sixth War Loan 
a huge success.

With sincere greetings,
Peter Zaleckas, Chairman.

Nors Audros Siaučia apie Mus, 
Bet Darbas Mūsų Nepražus. . .

Lietuvai pagelbos teikimas 
didėja ir stiprėja. Gruodž. 3 
Liet. Republikonų Susivieniji
mas (pašalpinis kliubas) su
rengė prakalbas dėl parėmi
mo Lietuvos žmonių, nukentė
jusių nuo karo. Kalbėjo Ga- 
siunas ir J. Bekapis. Kalbėto
jai nuosekliai išdėstė padėtį 
Lietuvos žmonių ir tas skriau
das, kurias atnešė vokiški fa
šistai. Dėl to, susirinkusių bū
rys sumetė virš dviejų šimtų 
mažesnėmis sumomis ir kele
tą didesnių aukų, kas padare 
$619.16.

Prie minėto Susivienijimo 
spiečiasi nemažas būrys pa
žangių philadelphiečių ir ne
retai pasižymi su gausia pa
rama garbingiems reikalams.

Dabar ne tik pinigų sudėta 
dėl supirkimo drabužių, bet 
nemažai pasižadėjo ir pasi
darbuoti rinkime drapanų. 
Taipgi, būrelis darbščių mo
terų pasižadėjo numegsti kiek 
mezginių, tai svederių, tai ko
jinių bei; šiltų- aprėdalų. Tai 
puikus dalykas ir tikimės, kad 
darbas daugiau pasmarkės.

Biskis yra nemalonumo, tai 
kliubo pirmininkas d. J. Lu- 
kaševičius sunkokai susižeidė 
ir nedalyvavo šiame parengi
me. Tai darbštus mūsų dar
buotojas, narys jau gerokai 
pagyvenęs.

Turime biskutį staigių per
mainų ir valdyboj. Tai senasis 
kliubo gaspadorius A. Lauri- 
navičia rezignavo, dabar paė
mė d. K. Buinauskas. Neseniai 
rezignavus pirmininko pagel- 
bininkui J. Sutkaičiui, pasirin
kome naują P. Balčiūną. Ši 
pašalpos draugystė (kliubas)

.yra vienas iš darbščiausių, pa
žangiausių ir turtingiausių. 
Vien tik karo bonų yra išpir
kęs jau už 64 tūkstančius do
lerių.

Na, o čia sąrašas, kas ir po 
kiek aukavo:

Phila. šiaur. Dalies Liet. Re- 
publ. Susivienijimas $200.

Po $100: Phila. Bendras 
Kom., ALDLD 10 kp.

Po $10 aukavo: P. Kodis, A. 
Degutis, A. Galkus, V. Mon
kus, J. Kužinskas. • t

Po $5: P. Zaleckas, J. Rai
nis, R. Merkis, J. Gružauskas, 
D. Balinkevičius, J. Janušonis, 
A. Pranaitis, W. Bizulis, J. Be
kampis, B. Ulevičia, A. Krau- 
jutis, A. Kairis, V. Urbienė, J. 
Janulis, J. Sugentas, A. Po
vilionis. A. Povilionienė, K. 
Bačanskas, F. šliuževičia, A. 
Laurinavičius, A. Pauliukaitis, 
J. Shaskas, B. Lomsargienė, 
Just. Balinskas, A. Poliulonis 
(Gibbstown).

Po $3 sekami: F. Lešinskas 
ir P. PI tingis.

Po $2: K. Kuraitis, P. Da- 
vidonis, T. Talmantienė, M. 
Abraitienė, A. Valančius, J. 
Kowal ir Mrs. Vilnienė.

Po $1: Mr. Kanušis, Budin- 
kaitis, Mrs. A. Zigmantavičie- 
nė, J. Degutis, E. Balnis, O. 
Zalnieranienė, R. Palainienė, 
P. Čepulienė, M Kazlauskie
nė, A. J. Smitas, P. Pilėnas, P. 
Puodis, A. Paulukaitienė, M. 
MilienČ, K. Vikonis, K. žilins- 
kis, Mrs. Žilinskienė, A. Dau- 
bar, V. Skach, A. žiogas, A. 
Barakauskas, J. Daunis, F. Du- 
linskas, Kuzmiskas, J. Šimkie
nė, A. Kulikauskas, J. Kižaus- 
kas ir Poliepienė.

Dar d. H. Mattis $2 ir d. K. 
Vasiliauskas $3.50 seniau bu
vo pridavęs. Taigi, viso šiame 
parengimėlyj sukelta $619.19.

Varde rengėjų ir Lietuvoj 
laukiančių iš mūsų pagelbos, 
priklauso didelis ačiū visiems 
aukotojams. (Po mažiau auka
vusių pavardes praleidau dėl 
vietos stokos. Atleiskite.)

Taigi, tas tik aiškiai įrodo, 
kad jų šauksmai nieko neduo
ti Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetui yra balsai šaukianti 
tyruose...

Partizanų Draugas.

Detroit, Mich.
Aukos LietuVos Pagelbai
šiuo laiku aplaikiau porą 

blankų nuo draugių su surink
tom aukomis dėl Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Kom. reikalų, 
žemiau telpa aukotojų vardai. 
Aukavo sekamai :

Kazys Nausėda iš Romeo, 
Mich. $10.

Po $5: J. ir M. Laukaičiai 
ir M. ir A. Miskevičiai.

Anna ir J. Laukzen’ai $4.
Vincas Banionis $2.55.
Po $1: Joseph Lipsky, J. 

Buity, Juozas ir K. Terzai, 
Juozas Vasilius, Vincas Sta- 
niškis, Joseph Paledofsky ir 
Frank S. Markin.

Per M. Smitravičienę viso 
$33.55.

Antra kolektos blanka J. 
Butėnienės priduota kiek lai
ko atgal, jai prisiėjo staiga su
sirgti, tai jai nebuvo progos 
daug darbuotis, ‘‘štai jos ko- 
lekta.

Walter ir Dela Brūzgai $5.
Genevieve Butėnienė $2. 
Domicelia Simsonienė $1. 
Per J. Butėnienę viso $9. 
Ant abiejų blankų viso $42.- 

55. Ačiū aukotojams už nuo
širdžią paramą ir taipgi ačiū 
draugėms už pasidarbavimą.

M. Alviniene, ižd.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis i 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.



Ketvirta puslapis

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Komitetas surengė vakarienę 
dėl 7-to siuntinio. Parengimas 
įvyko lapkričio 12, 1944, Lie
tuvių Svetainėje, žmonių daly
vavo vidutiniai, galėjo būti ir 
daugiau. Komiteto pirminin
kas, J. Vaičekauskas paaiški
no svarbą, dėl ko šis vakaras 
yra surengtas ir paprašė aukų 
Lietuvos žmonių pagelbai. Da
lyviai suaukavo nemažai. Pa
kvietė pakalbėti svečią kita
tautį Mr. Jack. Jis gerai anglų 
kalboje nušvietė diktatoriaus 
A. Smetonos režimą Lietuvoje. 
Kalbėjo ii’ kiti.

Prie šio parengimo pasek- 
mingumo daug prisidėjo I. M. 
Liužinai, gerieji mūsų rėmė
jai. Jie daug aukavo valgo
mais dalykais. Kiti po mažiau : 
A. Žemaitienė, K. Juozapaitie
nė, J. K. Navalinskienė, A. 
Maldaikienė, J. K. Vaičekaus
kai. Valerija Kaminskienė iš
kepė gardų tortą (babką), už 
kurį sukelta $10.60. Gėlinin
kai J. K. Vaičekauskai atve
žė gražių gėlių puokštę, kuri 
dabino stalą, vėliau parduota 
iŠ varžytinių už $5.50.

Darbininkai dirbo, pagamin
dami valgius ir visur kitur, se
kami: A. Maldaikienė, K. Jo- 
zapaitienė, P. Bakšienė, A. Že
maitienė, O. Mikolajunienė, I. 
Liužinas, Peter Wizes, J. Vai
čekauskas, Cecilija Maldaiky- 
tė; gelbėjo: K. Vaicekauskie
nė, J. K. Navalinskienė, B. 
Zmitraitė ir A. GarucWs.

Pelno liko $116.60. Aukų 
surinkta $87; Liaudies "Choras 
aukavo $14.50. Viso pasidaro 
$218.10. Nutarta pasiųsti $200 
į centrą, Brooklyn, N. Y., o ki
tą dalį laikyti ižde dėl drabu
žių persiuntimo.

Aukavo drabužių 
siuntiniui: Kuprienė, Vincku- 
nienė, Simonaitienė, H. Wizie- 
nė; čeverykų: Kapiciauskienė 
ir jos duktė Adelė gražių dra
bužių, jau ne pirmu sykiu. F. 
A. Maldaikių aukavo šeima 
daug gražių drabužių ir čeve
rykų ir jau ne pirmas sykis. A. 
Kazienienė irgi daug yra au
kavus.

Nuo kovo 31, 1944, jau pa
siųsta virš 2 tūkstančiu svarų 
drabužių ir virš $1,000 pini
gais. Binghamtono demokrati
ją mylinti žmonės įvertina Lie
tuvos žmones, nuskriaustuo
sius nacių ir duosniai aukoja. 
Mūsų maža grupelė žmonių 
nepaprastai gerai darbuojasi, 
ypač drabužių, valyme ir taisy
me, kiek tos mūsų kelios drau
gės ir draugai yra pasidarba
vę !

Fašistuojanti srovė negali 
prisilyginti, nors ir susivienijo 
trejos devynerios. Dėl mados 
neva ir jie renka drabužius ir 
pinigus kvislingams kokio ten 
kliubo vardu. Lietuvos žmonės 
negaus tų jų surinktų aukų nei 
drabužių, o ponai kvislingai jų 
nenešios. Kandys turės ekstra 
darbo suvalgyti tuos drabu
žius.

LPT Kom. Sekr,
J. K. Navalinskienė.

7-tam

Bankiete Aukos Lietuvos 
Pagelbai 
po $10: Ig. M. Liu- 
K. Vaiciekauskai. 
J. Sadauskas ir A.'jo paklausiau ir klaidos nepa

dėjau. Tačiau, rimtai susirgus 
su jokiais apsiskaitymais svei
katos patsai nepataisysi, tik 
vietos gydytojas gali tiksliai 
padėti.

Nauji Piliečiai.
Lapkričio 27 d., apskričio 

teisėjas H. Laub išdavė 76-ms 
ateiviams šios šalies pilietybės 
popieras. Iš lietuvių jas gavo 
Vladas Danelis, Magdalena 
Klova, Anna Kulaitis ir Brani- 

• slava Stanis.
ALDLD 13 Kp. Veikimas.

Gruodžio 3 d. į kuopos susi
rinkimą atėjo pusėtinai narių. 
Gauta į .kuopą vienas naujas 
narys, bet numatoma, kad at
einančiais metais gausime dau
giau, nes tūli dienraščio Lais
vės skaitytojai pasižadėjo 
sirašyti į šią kultūros ir 
švietos Draugiją.

Buvo išduotas delegatų

Aukavo
žinai ir J.

Po $5:
Pagiegala.

J. Kasky $4.
Po $3: J. Kulbiukas, J. Kul- 

biutė. .
’ Po $2: P. A. Mačiukai, A.
L. Mainioniai.

Po $1 aukavo: A. Tvarijo-

Du Svarbūs įvykiai
1945

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

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

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

nienė, P. Grinius, H. Pagiega- 
lienė, M. Bękerienė, Aug. 
Zmitra, A. Vežienė, V. Kapi- 
čauskienė, M. Kazlauskienė, 
V. Kaminskienė, V. Gaidis, A. 
Klimas, J. Martynets,. J. Ras
tenis, J. A. Kaminskai, F. Spie
gei, P. Vežis, J. Kazlauskas, 
M. Machata, J. Kireilis, V. 
Zmitraitė, B. Zmitraitė, J. Ga- 
bužis, P. Bakšienė, K. Staniu
lis, F. Maldaikis, M. Mikala
jūnienė, A. Bakienė, Vik. Ko- 
kalienė, N. Gamiqpe, K. Dzi- 
dolioms, F. žiboris, P. Juoza- 
paitis, A. Maldaikienė, A. Že
maitienė, L. šimoliunas, A. 
Bagdonas, A. Navalinskas, I. 
Vežis, K. Juozapaitienė ir J. 
Navalinskienė.

Po 50c: J. Matulis, N. Barz- 
devitienė ir Brian Vaiciekaus- 
kutis.

P. Mikolajunas 54c.
Po 25c: St. Balčienė ir Ko- 

kalienė.
Smulkių 46c. Viso surinkta 

aukų $87.
Širdingai ačiū visiems auko

tojams.
Aukų rinkėjai: 

L Vežis, 
P. Mikolajunas.

Easton, Pa.
Ačiū Dr. A. L. Graičūnui

I ■ ; I '

Jau ne pirmu kartu pasi
skaičiau Laisvėj dr. Graičūno 
komplimentų ir tarkainių re
daktoriams už permažą rašy
mą straipsnių ir patarimų 
sveikatos reikalais.

Dr. Graičūnas sulaukęs gi
lios senatvės, rūko cigaretus, 
kaip mačiau Lietuvių Demo
kratiniame Suvažiavime, atro
do sveikas, kaip krienas, reiš
kia žino, kaip savo sveikatą už
laikyti. Daktaras turėjo laiko 
parašyti redakcijai patarimų, 
tai ar nebūtų geriau, kad jis 
tą laiką būtų sueikvojęs ir pa
rašęs patarimų sveikatos rei
kalais ir kitus gydytojus para
ginęs prie to! Taigi, tokius pa
tarimus mes, skaitytojai, galė
tume skaityti, savo sveikatą lo
pyti ir daktarams būti dėkingi.

žodis, kitas dėl sveikatos 
klausimu patarimų. Anais me
tais dr. Graičūnas aiškino per 
spaudą, kad pataisymui vidu
rių užkietėjimo, tai reikia iš
sigerti minerališko aliejaus 
(Mineral Oil). Bet. pereitą va
sarą d r. J.
Laisvėj labai smerkė tą mine
ralinį aliejų, pasiremiant ko
kiu ten daktarų žurnalu. Jis 
rašė, kad aliejus tik supašku- 
dija, išgryzuoja, apvelia pilvo 
pasienius ir žarnas, viskas per
daug būna aliejuota ir tada 
pilvas ir žarnos pasidaro ne
veiklios. Reiškia, aliejus suga
dina pilvo biznį.

Aš gi, savo gydytojo papra
šiau vaistų prieš vidurių užkie
tėjimą. Jis sako: einant gulti, 
tai išgerk porą šaukštų minera
linio aliejaus. Aš jam sakau, 
kad tas jūsų aliejus tik žarnas 
ir pilvą užterš, nes aš tą skai
čiau laikraštyj, sveikatos pata
rime. Daktaras sako, kad gerti 
aliejų perdažnai — rytais ir 
vakarais, tai bus blogai, bet iš
gerti po šaukštą, kitą, kartą ar 

į du į savaitę, tai bus O. K. Aš

Kaškiaučius

pri- 
ap-

ra-

portas iš ALDLD 6-to apskri
čio konferencijos.

Plačiai aptarta Lietuvos 
žmonių pagalbos reikalai, ku
rie tiek daug nuo hitlerininkų 
karo nukentėjo. Komisija ra
portavo, kad buvo surinkta keli 
šimtai dolerių Lietuvos žmonių 
pagalbai ir dikčiai drapanų nu
vežta' į centrą, Brooklynan. 
Mūsų lietuvių mažos kolonijos 
draugai džiaugiasi iš šių gerų 
pasekmių. <• , * • » . . ,

Literatūros agentas rapor
tavo, kad dienraščio ■ Laisvės 
vajus eina pusėtinai gerai, vi
si skaitytojai noriai atsinauji
na prenumeratas ir gauta trys 
metiniai nauji skaitytojai.

V. J. Stankus.

Pittsburgh, Pa.
Diskusijos Labai Svarbiais Lie

tuvos Šelpimo Reikalais
Rengia ALDLD 4-tas apskr. 

ir LDS 8-tas apskr., sekmadie
nį, sausio 28 (January), 1945. 
Pradžia 2 vai. dieną, LMD Sa
lėję, 142 Orr Street, Pitts
burgh, Pa.

Gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvaitės! Mūsų gimtoji šalis 
Lietuva veik jau išlaisvinta. 
Barbarai teutonai, kryžiuočiai 
jau išvyti. Bet mūsų senosios 
tėvynės broliai ir sesės, ir abel- 
nai visi Lietuvos gyventojai 
yra< labiausiai nukentėję, nes 
du kariu permaršavo milžiniš
kos, ugningos jėgos per Lie
tuvos žemelę. Teutonai trauk
damiesi plėšė, ką tik sučiu
po nuo Lietuvos gyventojų, pa
likdami senus ir mažus be 
maisto, be drabužio. O viduti
nio amžiaus Lietuvos gyvento
jus išvarė į Vokietiją prie sun
kiųjų darbų,

Taigi, Lietuvos žmonelių li
kimas yra apverktinas. Mes 
jų reikalais jau senokai esa
me susirūpinę.

Šiomis dienomis tapo išsiųs
tas 7’tas , siuntinys drabužių, 
muilo ir medikamentų. Mūsų 
progresyvės draugijos veikia 
Lietuvos šelpimo klausimu la
bai rūpestingai ir stropiai, ir 
daug turime širdingų padėkos 
laiškų nuo Lietuvos Šalpos Ko
miteto Priėmimui Dovanų.

Šiomis dienomis pasirodė la
peliai kito Komiteto, kuris pa
sivadina Amerikos Lietuvių 
Bendruoju Fondu, renka dra
bužius ir pinigus irgi neva Lie
tuvai šelpti. Tai būtų gražus 
darbas, jeigu jis būtų teisin
gas. Deja, prisiminus Pirmąjį 
Pasaulinį Karą, reikia abejoti; 
tada irgi buvo ne tik aukos 
renkamos Lietuvos biednuome- 
nei, bet ir organizuojamos vi
sokios bendrovės, kaip tai: 
Rūbo, Laivyno ir Lietuvos At
statymo ir 1.1. Bet vėliau pa
aiškėjo, kad kur nors tie šim
tai tūkstančių dolerių, geros 
širdies Amerikos lietuvių pa
triotų sudėtų, nepasiekė to 
tikslo, kuriam buvo skiriama.

Todėl ir dabar, šiuomi Lietu
vos žmonių krizio momentu, 
mes turime žiūrėti, kad visos 
surinktos aukos ir drabužiai 
eitų tam tikslui, kuriam auko
tojai skiria, ir taip greitai, 
kaip galima. Todėl bus disku
sijos, kad apibudinti susirinku
siai lietuvių publikai: ar iš 
tikrųjų ir nuo širdies abu ko
mitetai Lietuvai šelpti atlieka 
teisingai aukotojų valią ir troš
kimą?

Mes, žemiau pasirašę, kvie
čiame visus lietuvius, be skir
tumo politinių pažvalgų, atsi
lankyti į šias taip svarbias dis
kusijas, iš kurių sužinosime 
apie bendrus Lietuvos žmonių 
šelpimo darbus.

LLD 4-to Apsk. Kom., 
St. Orda, sekr.

LDS 8-to Apskr. Kom.,
Geo. Urbonas, sekr.
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Toronto, Canada DRAUGAMS KORESPONDENTAMS
B. Mizaros Literatūrinio Darbo 

Sukaktis.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 162 .kp., nedėlioj, lapkričio 
26 d., Lietuvių Svetainėj,, su
rengė draugišką sueigą prie 
užkandžių.

Rengėjų tikslas ne visiems 
buvo žinoma, tą paaiškino to 
vakaro pirmininkas Z. Janaus- 
kas, kad tai yra ne paprastas 
vakaras, bet pramoga pagerbi
mui literatūrinio 25-ių metų 
darbo brangiam svečiui Rojui 
Mizarai, kuris ketvirtadalį 
šimto metų, dirba literatūroj.

Publika nuoširdžiai pasitiko 
šį pranešimą ir greitai visų 
veidai buvo' nukreipti į jubilie- 
jantą.

Pirmininkas po trumpos pa
aiškinimo kalbos pakvietė ei
lę Draugijos 
Plačiausiai 
literatūrinius 
no Jonas Yla, 
redaktorius. Jis pažymėjo, kad 
jubiliejantas parašė apie dvy
liką knygų, .kad jo veikalai pla
čiai žinomi pasaulyj tarpe lie
tuvių. “Negana to, kad jis yra 
literatas, — sakė Yra, — bet 
ir mokytojas. Jis vadovavo po
litinei mokyklai apie 12 metų 
atgal Toronte. Toji mokyklėlė 
labai daug davė ir padėjo Ka
nadoj lietuvių judėjimui, 
daug padėjo ir naujai 
šiam Kanadoj lietuvių 
tukui, iš kurio išaugo 
dies Balsas.”

Buvo iššaukta apie 
draugų, kurie pasakė atatinka
mas kalbas. Kai kurie pasakė 
ir pritaikytų juokelių. Vienas

(Tąsa 5-me puslapyje)

narių išsireikšti. 
Rojaus Mizaros 
darbus apibudi- 
“Liaudies Balso”

Tas 
gimu- 

laikraš- 
“Liau-

dešimts

LWUViKX
Oį^GERIAUSIU DŪČNM 

JĮ^OSCHOLES BAKING
v V . a532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus J

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji- 

m mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jan tams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Darome ir pritaikome

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LĄISNIUOTAS GRABORIUS 
Liūdesio valandoj kreipkitės pas inus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Butinai Prašome |sitėmyti tą:
1. Jeigu minite korespon

dencijose apie būsimus susi
rinkimus ir parengimus, tai ra
šykite labai iš kalno, štai, šian
dien, (ketvirtadienis), mes ga
miname penktadienio dienraš
čio laidą, gi atėjo viena ko
respondencija iš Detroito, kur 
garsina sekmadienio parengi
mus ir susirinkimus, kita iš 
Naujosios Anglijos, kur garsi
na šeštadienio susirinkimą. Jo
kiu būdu jas negalime įtalpin
ti! Garsinimai reikia apleisti.

2. Būtinai rašykit kuo trum
piausiai ir dažniau, nes gauna
me iš Lietuvos laikraščių, daug 
yra žinių iš jūsų miestelių ir 
sodžių, jų negalime įtalpinti 
dėl stokos vietos laikraštyje.

3. Rašykite vardus ir pavar
des aiškiai, geriausiai, formoj 
spausdintų raidžių.

4. Neskelbkite vardus tų, 
kas aukavo mažai, nors kiek
viena auka yra įvertinama, bet 
{vertiniam ir laikraštyje vietą.

5. Geriausiai bus, jeigu pa
rengimų ir susirinkimų reika
lus garsinsite skyrium, nemai
šydami su bendromis kores
pondencijomis.

6. Draugai, iš Laisvės spaus
tuvės yra visa eilė žmonių ka
rinėje tarnyboje. Likusieji dar
bininkai sunkiai turi dirbti, 
kad laikraštis išeitų tokio dy
džio, kaip dabar, kad jį nerei
kėtų mažinti, todėl greitai ir 
trumpai aprašykite visus įvy
kius, kad spaustuvėj turėtume 
daugiau laiko jūsų raštų pa
ruošimui.

7. Kur keli iš vieno miesto 
rašote, tai pasitarkite, kad

TELEPHONE
STAGG 2-5043 

apie tą pat įvykį nerašytumėt 
du. štai, šiandien atėjo dvi 
korespondencijos, kur yra ap
rašoma LLD 68 kp. susirinki
mas. Susirinkimas buvo svar
bus, tarimai geri, abi kores
pondencijos geros, bet apie tą 
patį dalyką.

Laisvės Redakcija.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7 th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsanido automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770GREEN 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 Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
j

BROOKLYN, N.’T.
Telefonas EV. 4-8698

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

vjjpj I tos Mėšlažarnės Ligos,- Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
I Saros 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.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ,

Šeštadienis, Gruodžio 16, 1944

REIKALINGI 
Laboratorijos 
Pagelbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi 

fizikiniam patikrinimui ter

mostatiškų sudėtinių ir elek

trinių junginių. Baigę High 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karini darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

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

PIRKITE KARO BONUS

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.

(Jsist. 28 m.)

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

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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LAISVES VAJUS ĮVAIRIOS ŽINIOS Philadelphia, Pa. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

1 11,1 11,1 11 . ............. ..  ■■■' ““«****-MW

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

961
861
833
806

p.

750
727
532
460
432
419
390
352
350

325
308
299
247
260
224
186
182
173
168
165
153
130
130
118
117

Paryžius. — Čia prasidėjo 
suvažiavimas Franci j os Iš
silaisvinimo Komitetų at
stovų. Tie komitetai yra lo
kalinės organizacijos, bet 
turi didelės įtakos visam 
krašte.

349
348
325

NAMŲ DARBININKĖ
BROOKLYNE 

Miegojimas Kitur. 
Daug Liuoslaikio. 
$25 Į SAVAITĖ 

SKAMBINKITE MA. 6-8674

Klaidos Pataisymas
Laisvėje, 287 num., tilpo, 

kad drg. Karpavičienė numez
gė 2 svederius be rankovių, o 
turėjo būti M. Kaspariuniene.

Šmitienė.

VYRAI!VYRAI!J. Kalvelis, Bridgewater .........
J. Žilinskas, Lewiston ................
A. Levanienė, Los Angeles .... 
J. Lingevičius, Saginaw ....... .
A. Dambrauskas, Haverhill .....
M. Smitrevičienč, Detroit .......
A. Valinčius, Pittston ....... .........
W. Yokim, New Britain ...........
L. Prūseika, Chicago .......
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
A. Gudzin, Schenectady ...........
J. A. Bekampis, Merchantville
M. Paulauskas, Pittsburgh .......
A. J. Navickas, Haverhill ........
Frank Wilkas, Wilmerding .....
a. Kupstas, e. st. Louis, ui......104 visos bausmės, kurias buvo
V. Smalstis, Royal Oak ........... 104 .v w u ,isnesus Vichy vyriausybe 

prieš komunistus. Kaip ži
noma, 1939 metais Daladier 
vyriausybė paskelbė Komu
nistų Partija nelegališka ir 
daug komunistų suarešta
vo, teisė ir baudė.

Mary Siekis, Gardner ......... .... 104
C. K. Bready, Brooklyn .... ..... 98
A. Buivid, Dorchester ....... ...... 92
E. Cibulskiene, Nanticoke ... ..... 26
J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

S. Penkauskas, P. Tamašauskas,
V. Vilkauskas, Lawrence-
Nashua .............................. 1230

V. J. Stankus, Easton ............. 1172
C. K. Urban, Hudson ..............  1027
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

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

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

S. Puidokas, Rumford ..............
V. Padgalskas, Mexico .............
V. Ramanauskas, Minersville ..
ALDLD 4 Apskr., Pittsburgh
J. Simutis, Nashua ..................
J. Blažonis, J. M. Karsonas, 

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

Nors A. Stripeika ir Geo. Kudirka labai gerai darbuo
jasi, bet visvien atsiranda jiems ir pagelbininkų. Pavyz
džiui, Vera Mikutaitytė iš Teaneck, N. J., prisiuntė du 
naujus skaitytojus ir drg. Galinauskas pridavė atnauji
nimą — sako, bendradarbiaują su Elizabethu-Hillside. 
Neblogai pasirodė ir Stripeika su Kudirka, priduodami 
tris naujus skaitytojus ir desėtką-daugiau atnaujinimų.

Matyt, kad M. Svinkūnienė bando pravaryt newjersey- 
čius iš pirmos vietos — ji pralenkė Philadelphiją ir gali 
pralenkt Stripeiką su Kudirka. Ji prisiuntė 3 naujus 
skaitytojus, daug atnaujinimų, ir jai šį sykį pagelbėjo M. 
Ciplijauskas, prisiųsdamas vieną naują prenumeratą ir 
atnaujinimą.

P. Pilėnas prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujini
mų; taipgi vienas iš jo pagelbininkų, S. Reikauskas pri
siuntė atnaujinimų.

A. Balčiūnui šį sykį atėjo į talką S. Sasnauskienė,, pri
duodama atnaujinimą, ir pats Balčiūnas pridavė atnau
jinimų.

ALDLD 2 kp. So. Bostone pakilo punktais su drg. Ta
mašauskienės pagelba; ji prisiuntė atnaujinimą.

Naujų skaitytojų ir atnaujinimų prisiuntė sekamai: J. 
Kalvelis, Bridgewater, Mass. (1); J. Kazlauskas, Hart
ford, Conn. (1) ir S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa. (1).

Atnaujinimų prisiuntė — J. V. Stankevičius, Wilkes- 
Barre, Pa.; P. Žirgulis, Rochester, N. Y.; S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass.; Ig. Urbonas, Great Neck, N. Y.

Tai tiek šį sykį — laukiame daugiau gerų žinių.
Laisves Administracija

Žinios iš Lietuvos
Panevėžyje. Bėgdami iš 

Panevėžio, vokiečiai sunai
kino daug vietos įmonių. 
Susprogdinti malūnai, ele
vatorius, geležinkelio depo, 
elektros stotis, iš dalies ap
ardytas ir “Maisto” fabri
kas. Iš cukraus fabriko ir 
“Maisto” išvežta dalis įren
gimų. Liepos 26 d. vokiečiai 
smarkiai bombardavo mies
tą. Padaryta daug nuosto
lių gyventojų butams.

Šiaip gyvenimas Panevė
žyje greitai įėjo į norma
lias vėžes. Susikūrė vietos 
tarybiniai organai. Veikia 
ligoninės, vaistinės. Dirba 
dvi kepyklos, kirpykla. Kai 
kuriose įmonėse rastos šio
kios tokios prekių atsargos. 
Vilniaus spauda Panevėžio 
dar nepasiekė, bet panevė
žiečiai patys jau spausdina 
lozungus, įsakymus, LKP 
(b) CK sekretoriaus drg. 
A. Sniečkaus ir kitų mūsų 
vyriausybės asmenų kal
bas.

Kaimas nuo karo veiksmų 
mažiau nukentėjo, negu 
miestas. Eina smarkus der
liaus valymas. Nemažas 
skaičius valstiečių neteko 
arklių — juos išgrobstė at
sitraukdami vokiečiai.

Pieno nugriebimo ir pie
no perdirbimo punktai ap
skrityje didžia dalimi išliko 
sveiki. Yra dingę tik dalis 
įrengimų.

Šiauliuose. Miestas smar
kiai nukentėjo nuo karo 
veiksmų. Iš esmės pačio 
miesto nebėra. Išliko tik 
miesto pakraščiai ir keletas 
įmonių. Gerokai sužalotas 
odų fabrikas. Gyventojai iš 
miesto vokiečių išvaryti ar
ba patys išsibėgiojo po kai
mus. Dabar jie pamažu pra
deda rinktis. Fabriką “Au
diniai” vokiečiai sudegino, o 
“Bato” fabriką susprogdi
no.

Radviliškyje. Kai kurie 
.fabrikai jau pradėjo veikti.

Miestas maža tenukentėjęs 
nuo karo veiksmų.

Rekyvos gyvenamoji vie
tovė taip pat išliko nesunai
kintas

Šiaulių Apskr. Valstiečiai 
Patys Susigrąžina žemę 

Ir Inventorių
Šiaulių apskrityje apskr. 

vykdomasis komitetas pa
skyrė apskrities žemės ko
misiją, kurios pirmininkas 
drg. Bakutis, nariai drg. 
Stepanovas, Keliačius, Ra
manauskas, Petraitis.

Apskrityje dirba aktyvas, 
kuris aiškina valstiečiams 
apie valstybinių prievolių 
atlikimo svarbą ir padeda 
naujakuriams susigrąžinti 
žemę. Jie instruktuoja nau
jakurius jiems taip rūpimu 
klausimu.

Buvusieji naujakuriai ne
delsdami atsiima jiems pri
klausančią žemę.

Pakruojaus valsčiuje val
stiečiai Čerapokas, Lauru- 
kutis, Juodinis patys atsiė
mė savo sklypus ir daro ki
to turto atsiskaitymą.

Vokiečiai ir buožės, grob
dami žemes, panaikino ru- 
bežius, manydami, kad jie 
tuo amžinai užsitvirtins sau 
Lietuvos liaudies 
bę. Apskrityje 
matininkų, kurie 
dys buvusięms 
kams jų laukus.

nuosavy- 
laukiama 
vėl paro- 
šeiminin-

REGISTRUOJAMI 
PIONIERIAI

BROOKLYN YARD

Paryžius.— Gen. de Gau
lle vyriausybė išleido pa
tvarkymą, kad tampa pa
naikinti visi sprendimai ir

Maskva. — Sovietų ap
skaitymu, nepaisant atida
rymo vakarų fronto prieš 
Vokietiją, vistiek naciai te
belaiko rytų fronte 220 di
vizijų. Laikraštis “Pravda” 
apkaltino Francijos infor
macijų ministeriją nesiskai
tyme su faktais. Mat, ta 
ministerija pareiškė, 

rytų fronte belikę tik 
vokiečių divizijų.

kad
120

Washingtonas. — Selec
tive Service Board išleido 
patvarkymą, kad sugrįžęs 
karo veteranas turi teisę 
per 90 dienų reikalauti sa
vo seno darbo ir darbdavis 
turi jį jam duoti. Pirmiau 
galėjo tatai daryti tiktai 
bėgyje 40 dienų.

Beverly Hills, Calif. — 
Nusižudė garsi meksikietė 
aktorka Lupę Velez. Nusi
žudė iš meilės ir dėl nelai
mės. Paliko raščiuką savo 
meilužiui, kaltindama jį 
paniekinime meilės ir atsi
sakyme belaukiančio kūdi
kio.

Boston, Mass. — Bostono 
universiteto prezid. Marsh 
griežtai pasmerkia judėji
mą už įvedimą nuolatinės 
karinės tarnybos ir po karo. 
Jis reikalauja, kad su tuo 
klausimu būtų palaukta po 
karo, kai į žmoniją “sugrįš 
protas ir sąžinė.”

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

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

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

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

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

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

paveikslais ................................
Istorija Abelna, 500 pusi...................... !
Paparčio Žiedas, kada Ir kur jį ga

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

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

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

Kabalas, Zobovos Knygutė ...................
Dainų Knygutė 'apie Keplos Kančias 
Praloto Olšausko Darbai .................
Ko Nori Kunigas Kaulinis..................
Lengvas Būdus Išmokt Anglų Kalbos 

be kito pagalbos .................. .*
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

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

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

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

Pekla, su paveiksi.
vietoj ji randasi

50c
15c
10c

30c
25c
25c
25c
25c

75c
15c
50c
25c

$1.25
$1.25

25c
$1.25

20c
25c
36c

$2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

Toronto, Canada
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

sakė, kad jis irgi mini savo 25 
metų jubiliejų, nes jis per 25 
metus skaito dienraštį Laisvę, 
kurios redaktoriumi yra Miza- 
ra.

Po to kalbėjo jubiliejantas 
R. Mizara. Jis padėkavojo vi
siems už sueigą, aiškino, kad 
gyvenime kiekvienam, kuris 
deda pastangų, tai yra progų 
daug pasiekti, prasilavinti, pa
kelti savo žinojimą, kad moky
ti yra ne tik tie, kurie išeina 
aukštas 
mokslo 
juojant 
knygas,
bo žmonių progresyviame ju
dėjime, ragino visus skaityti, 
lavintis ir neleisti veltui laiko.

Tai 
tinas 
rinkę 
si su
skubino apleisti svetainę, 
žinojo, kad ryte jį ar ją laukia 
darbas. J. B.

mokyklas, kad aukšto 
galima pasiekti studi- 
ir skaitant vertingas 
aktyviai veikiant dar-

Lydytojai - Svėrikal - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeria! - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai . Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrilderiai—Pirmos Klasės, 
Pagelblninkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagalbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkite* tiesiai i Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(307)

REIKALINGI TUOJAU
KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Šeštadieniu 8:30 iki 5

WESTERN
LECTRIC CO

Ft.

900
100

Broad St. .
Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

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

atstovą j USES
Newark, N. J.

Jersey City, N. J.

ALTERATION WOMEN AND FITTERS. 
EXPERIENCED BETTER DRESSES. GOOD 

SALARY. STEADY POSITION.
ROSAMOND FROCKS, 24 EAST 5 6 TH ST.

 (297)

KNYGVEDĖ
Patyrusi ledger Clerk 
TYPIST-CLERK
Daugmeniniai Groseriai 

Nuolat. Linksmas Ofisas 
5 DIENŲ SAVAITĖ 

Pageidaujama Bay Ridge Gyventoją 
JOHN SEXTON & CO.

66 IMLAY ST.
BROOKLYN, N. Y.

CUMBERLAND 6-6080
(297)

buvo labai geras, atmin- 
vakaras. Po kalbų 
dar ilgai kalbėjosi, 
svečiais, nei vienas

susi- 
tarė- 
nesi- 
nors

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

UNION PARTS MFG. CO.,
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

(297)

DRATINIU ŠNIŪRŲ 
REZGĖJAI

METIKLIAMS IR KROVINIŲ 
REZGINIAMS.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Geros Darbo Sąlygos. 

Viršlaikiai, jei pageidaujama.

GENERAL FABRICATORS
2357 E. 10th St.

BROOKLYN.

(300)

NUO VANDENS APSAUGAI. CEMENTĄVI-
MUI SIENŲ Iš LAUKO. AUKŠTA ALGA.

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

(295)

STOGDENGIAI

(297)

BUDAVOTI STOGUS, 
GONTAIS AR SLATE 

APDENGTI 
NUOLAT

POKARINIS DARBAS
ALGA $13 Į DIENĄ 

LAIKAS IR PUSE UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

KREIPKITĖS KASDIEN AR 
TELEFONUOKITE.

PERTH AMBOY 4-0448
DIAMOND ROOFING 

& METAL WORKS
365 NEW BRUNSWICK AVE. 

PERTH AMBOY, N. J.

MOTERIS
Lengvam Valymui ir Virimui 
4 Dienos. 8 A. M. iki 12 A. M. 

2 PILNOS DIENOS. 
Nėra Vaikų Šeimoje. 

$25 Į SAVAITĘ 
Skambinkite ALgonquln 4-8168 

____________________________ £222
INSPEKTORĖS 

Nereikia Patyrimo 
Nėra Amžiaus Apribavimo. 

Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių. 

UNION PARTS MFG. CO., 
125 ASHLAND PL., BROOKLYN. 

____________________________ <2222 
10 A. M. IKI 4 P. M. 

RAŠTINEI PAGELBININKĖS 
Patyrusios ir Pradinės. 
Geros Darbo Sąlygos. 
5 DIENŲ SAVAITĖ. 

DOWNTOWN NEW YORKE. 
TELEFONUOKIT

BARCLAY 7-3816.
(29$)

Paskutinėmis dienomis 
vėl atgaivinta mokyklinio 
jaunimo organizacija —pio
nieriai. Kol kas LLKJS 
Miesto Komiteto praveda
ma tik buvusių narių ir nau
jai norinčių įstoti registra
cija, o platesnio masto or
ganizacinis darbas prasidės 
mokslo pradžioje.

Parodo, kokioj 
ir kaip kankina

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

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

užteršimo .........................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegintų, nubrfižijimų, .....
įsikirtimų ir 1.1..............................

M. ŽUKAITI8 
884 Dean Street, 

sncNcmroBT, n. y.

ŽOLIŲ

$1.00

85c
60c
60c
85c
60c
60c

60c
85c
85c
85c
60c

NOTICE is hereby given th>it License No. 
EB 624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
159 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS PETER COY
159 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5985 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY GRAFFEO
602 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5030 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101 of 
the 
7522 — L 
County of 
premises. 
7522—13th

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
JOHN CAPUTO

Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5032 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
632 Liberty Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. (•

JOSEPHINE ARCARA
632 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2271 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

NICK FRANCAVILLA
233 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail -under Section 107 of : 

,thc Alcoholic Beverage Control Law at 
3123 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be . consumed off the 
premises.

HARRY SHUGAR 
(Jersey Farm Dairies)

3123 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E 101 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

NATHAN KARLIN
llllMyrtlo Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
606 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MARTIN F. HUSING & J. HUSING & SON 
606 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10491 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7113 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAYFAIR SUPER MARKETS, INC. 
1113 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

LET'S FINISH * 
THE JOB- f 
BUY EXTRA * 
BONDS TODAY!

60c
60c

$1.25
85c

$1.25

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORES

TUNGSTEN &
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJOS 
LATHE OPERATORES

NUOLATINES KALĖJOS

VYRAI-VETERANAI!!
CARBIDE DIE POLISHERS 
TEKINIMO OPERATORIAI 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJAI 
MAŠINISTAI 

PAGELBINIAI VYRAI 
LATHE OPERATORIAI 

KAUKAI

PATYRUSIOS 
PRESŲ OPERATORĖS 

Prie Drabužių ir Marškinių 
Departmente 

Nuolatinis Darbas 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

HESSLER LAUNDRY 
33 West Broadway 

Paterson, N. J.
(296)

MERGINOS & MOTERYS 
Klijavimui; ant kortų prisegti ir 

vyniavimam auskarių.
$29 PRADŽIAI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 

FEDERAL SPECIALTIES CO.
3 WEST 29TH ST.

___________ ____________£2952
MERGINOS PRITAIKYMO ROMUI 

dirbti prie slipper*. Nuolatinis darbas. 
NATIONAL BALLET MAKERS, INC. 

318 WEST 46TH ST.

Aukštos klases mokiniai priimami. 
Nėra rekonversijos problemų.

Tas pats gamybos procesas tęsiasi.

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Bedford Sekcijoje
Linksmos darbo sąlygos. Pradžiai $20 už 40 

Valandų Savaitę, priskaitant viršlaikiu*.
Periodiniai algos pakėlimai.

TELEFONAS MAIN 2-3468
_________________am

Wickwire Spencer Metallurgical Corp
260 Sherman Avenue 
Newark, New Jersey

, BI. 3-3811.

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

(294)

Marshall, Ark.— Howard 
Douthitt, 35 metų amžiaus, 
su šautuvu rankoje sėdėjo 
medyje ir laukė briedžio. 
Bet jo draugas paskaitė jį 
už paukštį, paleido šūvį ir 
nudėjo ant vietos.

Washingtonas. — Agri
kultūros Departmento Ta
bako Divizijos čyfas Finn 
mano, kad 1945 metais ci
viliai žmonės gaus daugiau 
cigaretų. Šiuo tarpu jų yra 
didelis trūkumas.

Ignoravimas egojistui y- 
ra peilis po kaklu.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Priespauda ir produkcija, 
kaip aliejus su vandeniu — 
nešikli juo ja.

MEDUS

1

2
būti- 
žmo-

svei-

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 
nai reikalinga atbudavojimui 
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir 
kesnis už cukrų,

4 Medus, šiltas vanduo ir citrine 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerkles 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.

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose 

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(2H)

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

PAGELBININKAI
PRIE ŠOKOLADO

Patyrę arba Nepatyrę—Nuolatinis Darbas 
75c J VALANDA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

VICTORY CANDY CO.
147 ROEBLING ST., BROOKLYN.

Arti Williamsburgh Tilto 
---------------------------------------------------------SSI

RAŠTININKAI
SUSIPAŽINĘ SU CHEMIJA. NUOLAT, 

PAKILIMAI.
J. W1NN, 12 W. 23RD STREET, N. Y.

PIRKITE KARO RON

: .
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E Bodų Dar Vis Nepa
kankamai Parduota, 
Kas Nors Atsiliko

Pereito trečiadienio vakarą, 
belikus tik dviem dienom iki 
formai ės užbaigos šeštosios 
Karo Paskolos vajaus, vis dar 
labai buvo atsilikęs pardavi
mas E bonų. Tai bonai, kurie 
skirta išpirkti jums ir man, 
eiliniams piliečiams.

Vyriausybė nori, vyriausybė 
prašo, kad jūs ir aš turėtume 
savo šėrą karo vedime ir lai
mėjime finansiniai, kaip kad 
turime asmens aukomis. Retai 
rasi žmogų, kuris nebūtų ka- 
ran išleidęs šeimos narį, gimi
nę ar mylimą draugą. O tie 
bonai eina padėti kariams 
greičiau, lengviau karą laimėti.

Tos pagalbos iš mūsų pusės 
pereitą trečiadienj tebuvo duo
ta tik biskelis daugiau pusės 
visos kvotos, tik 57.3 nuošim
čiai.

Rutkūnai Per Šventes 
Uždarys Įstaigą

Stanley ir lp*llie Rutkūnai, 
Lituanica valgyklos savininkai, 
perspėjinėja s|avo kostumerius 
nusipirkti savo, kalakutą Kalė
dų ir Naujų Metų dienoms. 
Jie per tas dvi dienas laikys 
savo Įstaigą uždaryta.

Rutkūnai pripratę savo sve
čius gerai ir sočiai valgydinti 
visada, ypatingai šventėmis, 
sako, kad šiemet bus sunku 
gauti visko gero tiek, kad už
tektų pavaišinti visus savo kos
tumerius. O jeigu negana vi
siems, tai geriau nevaišinti nei 
vieno. Taip pat ir patiems su 
darbininkais* reikia kada nors 
pasilsėti, nes visi ilgas valan
das ir sunkiai dirba.

Oi

Dar Niekad Nebuvo Tokių Virpinimų,
Romanso, Garbės!

Griaudžia sujaudinimais... Skrieja padangėm... Virpina 
dainomis! Judžių judis! Tai vyrų (ir jų moterų) istorija 
Armijos Oro Jėgose! Didvyrybės ir garbės istorija!

MOSS HART’S

Dar Šis Tas Iš Perstatymo 
Veikalo “Prieš Srovę”

Sūkuryje tokio didelio vei
kalo, su tiek daug aktorių ir 
scenų, mirgėjimu jame veiks
mų, sunku trumpu laiku su
glaustame rašte ir ribotoje vie
toje viskas ir beprisiminti, be- 
aprėpti. Tad, aišku, likosi 
daug kas pakankamai neatžy
mėta ir daug kas visai nei ne
prisiminta iš žavingų scenų pa
čiam veikale. Daugelio akto
rių vaidmenys prisiėjo paliesti 
tik prabėgamai, o kai kurių 
tenkintis paminėjimu tik var
do.

Tarpe kitų, tik prabėgamai 
primintų, bet visai neapibū
dintų likosi labai tėviškas vys
kupas (Byronas), taipgi visiš
kai įdomus Leiba (Rainys), 
gimnazijos . sargas (Rušins- 
kas), gimnazijos mokytojas 
(Juška) ir kai kurie kiti.

Kad jiems visiems atiduoti 
jų nuopelnus ir duoti paties 
veikalo nors apypilnį paveiks
lą, reikėtų kelių aprašymų. 
Linkėtina, kad tai padarytų 
žymesnieji mūsų liaudies me
no darbuotojai.

Tačiau ir aš noriu būtinai 
dar pridėti žodį kitą nors apie 
vieną, — tą nelabąjį gimnazi
jos mokytoją, kurio mes visi 
nekentėme matant vaidinimą. 
Nekentėme dėl to, kad jis tik
roviškai atliko nekenčiamą ro
lę kvotėjo, norinčio pastoti ke
lią baudžiauninko sūnui (Va- 
lenčiui) išlaikyti egzaminus. 
Kaip padūkęs jis šaudė jam 
klausimus net trijose kalbose. 
Tos kalbos, jų nesupratusiam 
nieko nepasakė, bet klausėjo 
staigus, ragangaudiškas svai
dymas su tais klausimais į 
vargšą studentą, šokinėjimas 
leido kiekvienam suprasti, jog 
jis atstovauja blogąsias skriau

dikų jėgas. Rolė neilga, bet 
sunki. Jonas Juška ją atliko 
meistriškai.

Apie Visai Užmirštus 
Paveikslus

Tarpe užmirštųjų, bet ne
paprastai svarbių priedų prie 
paties vaidinimo buvo parodė
lė ką tik gautų iš Lietuvos pa
veikslų. Išstatyta jų keli de- 
sėtkai, o gal ir virš šimto — 
nebuvo progos suskaityti, nes 
visuomet buvo apstoti didelio 
būrio publikos.

Girdėjau, kad paveikslai bū
sią išstatyti Laisvės salėje su
sirinkimus ir pramogas lankan
čiai publikai pasižiūrėti.

Paveikslų parodėlės sudary
me šeštadienio visą popietį 
darbavosi V. Čepulis. A. Bim
ba, Julia Clark (Karloniutė).

Parodėlė Kalėdinių Dovanų 
Lietuvos Vaikams

Į Lietuvai Pagelbos Teiki
mo Komiteto atsišaukimą ir jo 
pirmininko A. Bimbos specialį 
prašymą atnešti į teatrą ir do
vanų pundelius, buvo gražiai 
atsiliepta.

Kada Stanley ir Ona Tita- 
niai, woodhavenieciai, atėjo 
nešini vos panešamu, desėtkų 
svarų pundu naujų drabužiu- 
kų vaikams. (Drabužiukams 
jie išleido virš 51 dolerį pini
gais neskaitant savo darbo kai 
kuriuos drabužiukus patys 
pasiuvo), jau buvo aišku, jog 
reikia daryti kas nors. Ant 
greitųjų susijieškojome keletą 
kėdžių, porą stalų ir atidarėm 
parodą. Vienų Titan i ų buvo at
nešta 9 pundeliai.

čia taip pat buvo kuklesnis, 
bet brangus iš atžvilgio į šei
mos padėtį brooklyniečių Ris- 
kevičių pundelis. Riskevičienė, 
kaip žinia, pati viena yra šei
mos duonpelnė jau eilė metų ir 
nežinia, kaip ilgai toji padėtis 
tęsis. Bet Lietuvos našlaičiams 
ir jiedu surado būdą prisidėti 
su parama.

čia buvo Merkienės su Lam- 
sargiene atvežtos suknelės net 
iš Philadelphijos. M. Lukaitie- 
nės iŠ Bayonnės pilna didelė 
dėžė drabužių. Kiti atėjo su 
pundeliais A. Bimba, K. Ru-

MUZIKAMS VEIKALAS, TIKRAS 
SMAGUMAMS!

su Cherry Blonde, kurią smagu būtų pa
laikyti 1 Istorija trijų pusbrolių, kuriem 
tenka paveldėt nuskurusi plantacija arti 
Armijos stovyklos, ir jie paverčia ją į 

pasilinksminimų centrą.
CARMEN MIRANDA * MICHAEL 

O’SHEA >k VIVIAN BLAINE 
(Cherry Blonde) Vaidina 

“Somethin? for the Boys” 
(TECHNI-SPALVOMIS)

su Phil. Silvers, Sheila Ryan, Perry Coino, 
Glenn Langan Scenoje >:< Cafe Society 
Uptown perstato Jimmy Savo >!« Mildred 
Bailey. Ir dar Chuck & Chuckless ir Bill 

ir Cora Baird, Gae Foster Roxyettes.
Paul Ash ir Roxy Orkestrą.

EXTRA: Pearl Primus ir Jos Kompanija.
Df^YV 7th Ave< ir 50th St«»I New York

Šaukia Masinį Mitingą 
Gardene Protestui

Prieš Franco
The Nation Associates, su 

parama grupės nacionaliai žy
mių asmenų ir eilės priešfašis- 
tinių organizacijų, šaukia ma
sinį mitingą sausio 2-rą, an
tradienį, Madison Square Gar
dene. Tikietai nuo $1.80 iki 
60c gaunami toje įstaigoje, 20 
Vesey St., New Yorke.

Mitingo šaukėjai savo pa
reiškime mitingui tikslo, sako:

“Pakol Franco Ispanija lik
sis nacių šalutine tvirtuma, tai
ka, kurią mūsų pergalės fron
tuose gali užtikrinti, nebus lai
mėta. Franco Ispanija, kuri 
per tuos penkis metus pasauli
nio karo tarnavo nacių talki
ninke, šiandieną yra tuo punk
tu, iš kurio gali prasidėti' Tre
čias Pasaulinis Karas.”

Mitingo šaukėjai toliau sa
ko, kad:

“Kuomet po priedanga neu
tralumo Franco gavo Ameri
kos aliejų ir kitas reikmenis, 
ta ‘neutrališka’ valdžia užlei
do mūsų priešui vartoti Ispa
nijos vandenis nacių subma- 
rinų bazėms, Ispanijos fabri
kus nacių lėktuvų bazėms, Is
panijos žemę nacių lėktuvų ba
zėms, Ispanijos orą nacių ra
dijo stotims, Ispanijos kariuo
menę nacių karo frontams. Vi
sa Ispanija tapo baze išlavini
mui gestapo Pietų Amerikai.”

šinskienė, J. Gužas, S. Sasna.
Nespėjusieji sudaryti savo 

pundelių pirm teatro svečiai 
pasižadėjo tą padaryti vėliau 
ir tūli tą jau išpildė. Kiti dar 
išpildys. Dar kiti sudėjo ant 
vietos, pinigais apie $400 nu
pirkimui dovanų. Jų visų var
dai bus paskelbti per patį ko
mitetą. Rep.

Norinčios apdovanoti ser
gančius karius su cigaretais or
ganizacijos dabar rengia pra
mogas, kurioms įžanga būna 
tik su pakeliu cigaretę.

THE THEATRE GUILD perstato 
ETHEL BARRYMORE

EMBEZZLED HEAVEN
Naujas L. UUSILFEKETTE ir MARY 
Naujas L. Bush-Fekette ir Mary Helen 
ray veikals. Paremtas Franz. Werfcl’io 

apysaka su Albertu Bassermanu
NATIONAL THEA. 41«t St.
... „„ „ , West of B’way.
Vk,a\ $.3.60 iki $1.20. Popiet Ketv. ir 

Sėst. $3 iki $1.20. sykiu su taksais

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS 
ŽINIŲ JODŽIUS EMBASSY!

M.dTk Ki ri!'-mvtin’. Val’.šnvos apgulos judj ! 
Matyk did)j( Raudonosios Armijos ofensv- 
vą išvyti naciams iŠ Varšuvos!
MAT^K Sovietų karius Pragoję! Matyk 
tikruosius rausius gatvėj po gatvės! Ma
li . i !lg7?;s žrnfJnes sveikinant tuos karius! 
linijų^ t,kluos,us Judžius iš už nacių 

aJ\iV’ lakūnus Puolant Manilą! Yoursk” M1?1!*' H?le’s '‘Confidentially 
tišknii rMr-yh aval’bl'i trumpmeną "Mis
tiškoji Indija ir žinių judžius iš viso 
pasaulio karo frontų.
FMRA^V NEWSREEL THEATRE 141T1DHO0I BROADWAY ir 46 ST.

9-ta Didžioji Savaitė!
The Rainbow” kvėpuoja grože ir 

vertybe tautos, kovojančios už teisę 
gerai gyventi.—Dave Platt.

Daily Worker.

FILMOS TEATRAI

pro-

Roxyettes, 
Nicholas 

Maison ir 
Joan Ed-

ir

auklėtas

ir

Roxy Teatre Nauja 
Programa Šventėm 

šventiškoji šio teatro 
grama prasidės trečiadienį,
gruodžio 20-tą, nuo 9 vai. ry
to. Nepaprastose scenose da
lyvaus Gae Foster 
Ben Yost Singers, 
Brothers, taipgi Gil 
grupė, dainininkė 
wards, Jack Durant.

Ta pačia diena ,pirmu kartu 
pradės rodyti Moss llart’o fil
mą “Winged Victory,” Dar
ryl F. Zanuck’o produkcijos. 
Ją dirigavo George Kukor. Iki 
20-tos teberodoma filmą 
“Something for the Boys.”

Globe Teatras Švęs Su 
“Tomorrow the World” 

Globe Teatras, Broadway
46th St., pradės švenčių sezo
ną su nauja filmą “Tomorrow 
the World,” Lester’i o Cowan 
produkcijos.

Filmą interesingai perstato, 
kaip vienas iš Vokietijos at
kviestas hitleriškai 
berniukas pridaro savo gimi
nei galybes bėdų, beveik iki 
suįrimo priveda santaikoj 
meilėj gyvenusią šeimyną.

Radio City Jau Pradėjo 
Švenčių Programą

Pradedant gruodžio 14-ta, 
Radio City Music Hali atidary
ta švenčių programa, su reli
giniais motyvais paremtu “The 
Nativity” spektakliu. Tasai 
jau perstatomas iš eilės 12-tas 
sezonas. Priedams, scenoje bus 
naujas Leonidoff paruoštas ak
tas “Star Bright.”

Greta tų, dailišku atžvilgiu 
žavių scenos aktų, eina prem
jera spalvotos filmos “Natio
nal Velvet,” gaminta pagal 
Enid Bagnold’o novelę, žvaigž
dėse Mickey Rooney, taipgi 
Elizabeth Taylor, Donald 
Crisp, Anne Revere, Angela 
Lansbury ir grupė kitų.

Ethel Barrymore Sutikta 
Su Ovacijomis

Aktorė Ethel Barrymore su
grįžo scenon veikale “Embez
zled Heaven,” kurio vaidini
mas per apie mėnesį laiko bu
vo pertrauktas dėl jos ligos. Iš 
naujo atidarymo vakarą, pir-

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j ^3 

Penktadieniais uždaryta 

m adieu į National Teatre, Bar
rymore buvo sutikta su entu
ziazmo demonstracija. Ovacija 
tęsėsi per porą minučių. Daug 
publikos atsistojo jos pagar
bai.

“The Rainbow” Pradeda 
9-tą Savaitę

Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., rodomoji Sovietų fil
mą “The Rainbow” pasiekė 
aukštus rekordus skaičiumi 
lankytojų ir ilgiu išsilaikymo 
teatre.

Filmą iš tikro yra nepapras
tai įdomi. Tūkstančiai žodžių 
neperstatys to, kaip jaučiasi 
žmonės nacių okupuotame kai
me. Paveikslas perstato. Ma
čiusiems šią filmą bus leng
viau suprasti, dėl ko Lietuvos 
žmonės taip nekenčia nacių. 
Ir dėl ko ten toks džiaugsmas, 
atgimimas ir energingas, pasi
aukojęs darbas Lietuvos atsta
tymui užvirė pačiomis pirmo
mis dienomis po išvijimo na
cių.

Dešimtis milionų karatų dei
mantų nuėję į karui gamybos 
įrangius, kaip skelbia deiman
tinių įrankių dirbėjai, J. K. 
Smith & Sons, Ine., 157 Cham
bers St., New Yorke. Firma ga
vo Armijos-Laivyno E už ge
rai atliktą darbą.

J STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, •J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
e Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J
J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
J Tel. EVergreen 4-9612 *•••••••••••••••••••••••••••••••••••«

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

4 HowTo £4

Renkama Kalėdą Dova
nos ir Italijos Vaikams

Kongresmanas Vito Marc- 
antonio ir Eugene P. Connolly, 
New Yorko apskričio Darbo 
Partijos viršininkai, paskelbė 
energingą kampaniją surinkti 
savo apskrityje mažiausia 50,- 
000 kenų pieno Italijos vai
kams. Tam darbui organizuoti 
apskritys paskyrė net pilno 
laiko direktorių.

Lucille Montuoso, 3 metų, 
žaizdama su skustuvėliu jo 
šukę suvalgius. Dabar kas die
ną ima X-spinduliais jos vidu
rių paveikslą, kad susekti tos 
šukės šelmystes.

Maspeth, L. L, N. Y.
I.W.O. 3059 kuopa rodys 

Sovietų Paveikslą 

“We Will Come Back” 
Sekmad., Gruodžio-Dec. 17

RUSŲ KL1UBE 
56-58 61st St., Maspeth, N. Y.

Pradžia 6-tą vai. vakare.

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTCNIJIMAS $3.00 

Pataisymai Prieinninom Kainom.
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St., Brooklyn.
DEWEY 2 0240.

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

THOSE
LOVE!

“Winged Victory”
Pagaminta DARRYL F. ZANUCK’O, sukūrusio “Wilson” 

Diriguojama GEORGE CUKOR’O

20th Century Fox Judis

Pasaulinė Premjera Bus Gruodžio 20-tą -4"
X.

IR DAR ŠAUNUS GROŽIŠKAS VAIDINIMAS SCENOJ 
su — JOAN EDWARDS

SPECIALIS PATRAUKLUMAS — JACK DURANT

EXTRA PATRAUKLUS PRIEDAS — 
NICHOLAS BROTHERS

Taip pat Gil Maison & CO. ir Ben Yost Dainininkai

BOXY 7th Ave. ir 50th St

b°sedxX ««»***•
Vėlus ............

Rodymas §
Šeštadienį iSTANLEY■h 7th Ave. bet. 42nd & 4Jst St 

' ■Lonfii^įous Daily from 9 a. m.

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINE TAUTOS VIETA - ItOCimrĘLĮ.F.B centmi

“NATIONAL VELVET”
MICKEY ROONEY

DONALD CRISP * ELIZABETH TAYLOR *
IR DIDIS KALĖDINIS VAIDINIMAS SCENOJ “Tnr™X£RE 
tradiciniai Kalėdų vaizdai ir “STAR’ BRIGHT ” NATIVITY,”
kas cirkas, pagamintas Leonidoff’o, su MUSir tjat t ;i?gas sceniš" 
BALETO GRUPE, ROCKETTAS k 
vadovaujamu Erno Rapee. v/nnESlRu, •

 Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLemnore 5-6191

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES da] Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičių* su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos *
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^Tagg 2-8842

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $10,95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Vyriškai 
Žiedą*

$19.95
Ii aukštyn

BIRTHSTONE 
Žiedai $g.9S 
Ir aukštyn

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




