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Pearl Harbor. — Tik da
bar paskelbta, kad šiomis 
dienomis čionai įvyko labai 
svarbi slapta konferencija 

armijos ir laivynopaspruko iš Budapešto irjmusU . .
atsidūrė Vienoje. komandienu Centrahmo Pa-
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Draugui

jo bjauraus mėjimas yra paėmimas aš- _ , . I. • 1 V* 1 1* • • *
Sahy. Kova už šį centrą ėjo

pa-

200,000 LENKU KRITE VARŠAVOJE
e-

žadėjimą.

V

miško 
Alsace.

Iš Romos praneša, kad ten 
sėdi ponas Taylor ir labai iš
sigandęs komunizmo. Dovano
kite, girdi, Italijai už karą ir 
duokite italams maisto, arba 
susilauksime komunizmo!

bar miesto sunaikinimas 
sąs dar baisesnis.

Berne. — Gauta praneši
mas, kad Vengrijos kvislin- 
gas Szalasi su savo valdžia

Betgi kiekvienas, kuris ži
no ką nors apie šį karą, ži
no, kad ir šiandien vokiečiai 
tebelaiko rytiniam fronte daug 
daugiau jėgų, negu vakariniam 
fronte.

šis Draugo kurstymas Ame
rikos žmonių prieš Tarybų Są
jungą yra vanduo ant Hitlerio] 
malūno. I

komunizmo 
ir net kituo- 
Tokių pavo-

pa- 
dar 
ant

uz-
Bet

Džiugu ten pat Tiesoje 
skaityti, kad LDS jubilėjinis 
vajus eina gana gražiai. Tiesa 
sako, kad tik dviem paskuti
nėmis savaitėmis įrašyta 30 
naujų narių. O atėjus žiemai,

..... . ... . 0.

Išeina taip: pirmiausia išban
dymas buvo padarytas ant mo
terų, o paskui ant gyvūnų. Mo
terys pasveiko, o gyvūnų pusė 
išmirė!

Gražiausia pasakius: dakta
ras ir redaktorius paklydo.

Kiek man žinoma, būna 
maž daug šitaip: savo naujus 
atradimus mokslininkai pir
miausia išbando ant gyvulių, o 
tik paskui bando ant žmonių. 
Eksperimentais, kurie išgydo 
žmones, niekas nekaltų gyvu
lių nežudo.

O dar daugiau persigandę 
komunizmo svietiški ir dieviš
ki klebonai iš kunigų Draugo. 
Kiek sykių jie pasmerkė, pra
keikė ir apsidirbo su tais ko
munistais, bet kaip jie jiems 
nedavė ramybės, taip neduoda.

Tik pasiklausykite:
“Niekas šiandien negali pa

sakyti, kad nėra 
pavojų Europoje 
se kontinentuose, 
jų yra.” (D., gr.

? Tiesos “Mūsų Sveikata” sky
riuje skaitau apie vėžį ir jo 
gydymą:

“Dr. Smith ir dr. Fay. . . 
sušaldė dvi moteris taip, kaip 
mes kad sušaldome žuvis, kad 
ilgiau palaikius. . . Rezultatas 
buvo geras. Abi moterys 
sveiko.

“Ši gydymo forma buvo 
kartota ant gyvūnų ir vis 
eksperimentai yra daromi 
gyvūnų...

“Iš eksperimentų ant žiur
kių ir zuikių, kurie turi vė
žius, galima pasakyti, kad pu
sė jųjų miršta nuo šitokiu hi- 
bemacijos eksperimentij. . . ” 
(T., gr. 15).

aišku, vajus daugiau įsisiū
buos.

T ATQVv'Q ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET
luzilo V Telephone: STagg 2-3878

VisasSahy guli už 36 mylių į 
(šiaurius nuo Budapešto. 
Tas parodo, kad Raudonoji 
Armija stengiasi Budapeštą

Niekas negali 
drausti bijoti komunizmo, 
tas nepateisina 
prasimelavimo ir akiplėšišku- tuonių geležinkelių junginio 
mo. Ten pat skaitome:

“Karo jėgas bolševikai pasu- įpenkias dienas. Naciai des- 
ko .1. Ba,.kfnus’ kad ten kuo Piratiškai bandė atsilaikyti, 
greičiausiai įsistiprinti. ”* ~ * - --
karo sunkumas prieš Vokietiją 'gj 
užkrito ant amerikiečiu ir ang
lų (daugumoje amerikiečių) 
pečių Vakarų ir Pietų Europos 
fronte.”

KRISLAI
Baimė ir Akiplėšiškumas.
Jieško po Lova ir Visur.
Viską Žino, Bet Viską 

Pamiršo.
Susimaišė Protas ir 

Argumentai.
Moteris, Zuikis ir Stebuklas.

Rašo A. BIMBA

Labai juokinga ir gražu 
skaityti Naujienų ir Draugo ar
gumentus dėl paskyrimo Povi
lo Rotomskio Lietuvos užsie
nio reikahj komisaru. Grigai
tis sako: “Iš to matyt, kokia 
ta ‘tarybine Lietuvos valdžia.’ 
Jos narius skiria Maskva. Tai 
begėdiška uzurpacija.” (N., 

13.)
O šimutis sako: “Nepamirš

kime, kad Rotomskis yra Ru
sijos valdininkas ir dėl to to 
krašto pilietis.” (D., gr. 13.)

Abiem vyram susimaišė pro
tas ir argumentai. Rotomski 
Lietuvos užsienio reikaltj ko
misaru paskyrė ne Maskva, bet 
Vilnius, tai yra, Lietuvos Ta
rybinė vyriausybė.

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c
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AMERIKOS JĖGOS IŠSIKĖLĖ ANT MINDORO SALOS
Raud. Armija Apsupa 
Budapeštą iš Šiaurių

Londonas. — Sovietu ko- 
imunikatas praneša, kad 
Raudonoji Armija jau tik
tai už 24 mylių nuo Čecho- 
slovakijos miesto ir geležin
keliu centro Kosice. Bet 
svarbiausias tuo tarpu lai-

Nuo Vasario 1 Dienos Bus 
Imami Armijon Vyrai Virš 

26 Mėty Amžiaus
Washingtonas. — Selec

tive Service Boardas mano, 
j kad nuo 1945 metų vasario 
;1 dienos reikės armijon 
imti senesnio amžiaus vy
rus. Sako, kad jaunesnių 
kaip 26 metai amžiaus vyrų 
neužteks užpildymui armi
jos ir laivyno jėgų.

Taipgi jau išsiųstas vie
tinėms rekrutavimo tary
boms aiškus įsakymas, kad 
jos iš naujo tuojau peržiū
rėtu visus tarpe 26 ir 38 m. 
amžiaus vyrus, kurie buvo 
padėta į grupe 1-A dėl to, 
kad jie dirba karinėje pra
monėje. Jeigu kuris bus 
surastas, kad vaikštinėja 
be darbo, arba persikėlęs 
dirbti į nesvarbią pramonę, 
bus tuojaus paimtas kariuo
menėn. “Dirbk arba ka-

Budapešto Darbininkai Atsisako Klausyti 
Nacių Komandos Važiuoti Austrijon

Stockholm, Švedija.—Čio
nai sugrįžo inžinier. Ernst 
Elgerus iš Budapešto. Jis 
plačiai pasakoja apie padė
tį Vengrijos sostinėje. Jis 
patvirtina tą faktą, kad na
ciai plėšia miestą, naikina 
fabrikus, o mašineriją ga
benasi Vokietijon arba 
Austrijon. Ypatingai esąs 
visai sunaikintas milžiniš
kas amunicijos ir karo pa
būklų fabrikas. Tame fabri
ke dirbo 52,000 darbininkų!

Fabriko mašineriją,naciai 
išsigabeno Austrijon. Dėjo 
visas pastangas, kad ir tie 
52,000 fabriko darbininkų 
važiuotų. Siūlė jiems gerus 
darbus, maisto lengvatas ir 
kitokius palengvinimus. Bet 
—sako inžinierius Elgerus, 
— viso labo tik trys darbi
ninkai sutiko važiuot Aust
rijon, o visi kiti kaip vienas 
atsisakė. Jie neaokenčia vo
kiečių ir išsireiškė, kad jie 
bus namie ir lauks ateinant 
rusų išlaisvintoių!

Inžinierius Elgerus tei- 

apsupti ir iš šiaurinės pu
sės.

Tuo tarpu nugirsta nacių 
pranešimas, kad būk Raud. 
Armija pradėjus ofensyvą 
pietinėje dalyje Lenkijos. 
Bet tatai nėra Maskvos pa
tvirtinta.

Sahy gatvėse tapo nudė
ta apie 800 vokiečių ir su
naikinta 30 tankų. Dabar 
gen. Malinovskio armija ga
lės leistis į Bratislavos ly
gumas, kur natūralinės 
kliūtys bus tiktai šešios Du
nojaus upės ištakos.

riauk” obalsis jau praveda
mas gyvenimam

Tuo tarpu karo pramonei 
trūksta nemažai darbinin
kų. Todėl karo departmen- 
tas praneša, kad tapo pa
siųsta į strategiškas karo 
pramon. 4,700 kareivių. Jie 
gaus kareivio ir tos pramo
nės darbininko algą. Ten 
dirbs taip ilgai, kaip matys 
reikalą karo departmentas.

Washington. — Senatas 
užgyrė prezidento Roose- 
velto pasiūlymą paaukštin
ti keturius generolus ir tris 
admirolus į penkių žvaigž
džių laipsnius. Tais genero
lais yra: gen. Marshall, 
MacArthur, Eisenhower ir 
Arnold. Admirolai: Leahy, 
King ir Nimitz.

gia, jog šio fabriko darbi
ninkų nusistatymas yra nu
sistatymas visų Budapešto 
darbininkų. Jis paduoda ki
tą pavyzdį su didžiulio ži
balo fabriko Santos darbi
ninkais. Ten irgi mašineri
ja buvo išgabenta ir vilioti 
darbininkai važiuoti. Bet 
tokių durnių atsirado tiktai 
vienas kitas!

VYSKUPAS LIGONINĖJ
New York. — Gana pa

žangus protestantų vysku
pas Manning pasidavė ligo
ninėn. Jį gydo St. Luke’s li
goninėje. Tikimasi, kad už
kelių dienų senelis pasveiks bet jinai sulaužius jų susi- 
ir sugrįš namo.

STALINO, ROOSEVELTO IR CHURCHILL 
KONFERENCIJA ĮVYKS NEGREITAI

Washingtonas. — Nežiū
rint visų gandų ir 'troški
mų, čionai niekas nesitiki 
Stalino, Churchillo ir Roo- 
sevelto konferencijos grei
toje ateityje. Jinai galėsian
ti įvykti tiktai pabaigoje

Churchill Nori, Kad 
“Trijų Konferencija” 

Įvyktų Greitai
Londonas. — Premjeras 

Churchill savo kalboje par
lamentui išreiškė nuomonę, 
kad jis norėtų trumpiausio
je ateityje susitikti su Sta
linu ir Rooseveltu. Jis siū
lė, kad konferencija įvyktų 
Anglijoj. Bet jis ir Eden e- 
są pasirengę bile kur va
žiuoti į tokią trijų didžiųjų 
talkininkų galvų konferen
ciją.

Amerikiečiai pas 
Popiežių

Roma. — Grupė Ameri
kos Kongreso Atstovų Bu
to narių, kurie dabar važi
nėja Europoje, aplankė ir 
popiežių. Daugiausia su po
piežium kalbėjosi Californi- 
jos reprezentantas Costello, 
pasižymėjęs reakcionierius, 
kurio žmonės nebeišrinko į 
kongresą. Per Costello po
piežius įteikė asmenišką pa
sveikinimą prezidentui Roo- 
seveltui.

Suomija Norinti Atmo
kėti Amerikai Skolų Dalį

Washington. — Jungtinių 
Valstijų diplomatiniai ry
šiai su Suomija yra nu
traukti. Suomija skaitoma 
priešo šalimi. Jos fondai 
Amerikoje yra užšaldyti. 
Bet dabar jinai norinti at
mokėti vieną instalmentą 
savo skolų — $235,445 iš tų 
užšaldytų pinigų. Tačiau iž
do departmentas ir valsty
bės departmentas nenori 
tuos pinigus atšaldyti, kol 
tarptautinė situacija paryš
kės.

Jis Norėjęs JąŽenytis, 
Bet Jinai Griežtai Jį 

Atmetusi
Los Angeles, Calif. —Vi

si žino, kad nusižudžiusi 
aktorka Lupę Velez drau
gavo ir mylėjosi su Harald 
Ramond. Jinai mirdama pa
liko jam raščiuką, kad ji 
žudosi dėl meilės nepasise
kimo. Ramond pasišaukė 
laikraščių reporterius ir pa
reiškė, kad jisai norėjo Ve
lez vesti, bet jinai jį atme
tė. Jinai net užsigynusi, 
kad esanti nėščia. Ne jis, 

sausio, 1945 m., ar gal net 
pradžioje vasario mėnesio.

Taip čia išsireiškia mūsų 
valstybės departmento ir 
Anglijos diplomatijos rate
lių atstovai.

Japonai Buvo Nustebinti Amerikiečių Žygiu
* ir Nespėjo Pasipriešinti

Leyte. — Dar vienas drą
sus ir stebėtinas gen. Mac- 
Arthur vadovaujamas Ame
rikos jėgų žygis prieš japo
nus Filipinų salų karo sri
tyje. Pereitą penktadienį 
skaitlingas Amerikos gink
luotų jėgų konvojus pasie
kė salą Mindoro ir beveik 
be pasipriešinimo iš japonų 
pusės išsikėlė ant salos. Ja
ponai, matyt, buvo sučiupti 
nepasirengę. Jie, matyt, ne
sitikėjo, kad amerikiečiai 
drįs taip toli nuo savo ba
zės ant salos Leyte “praš
liaužti” pro priešo ginkluo-

Septintoji Armija Įsiveržė 
Vokietijon Trijuos Punktuos 
Pietiniam Fronto Sektoriuje

Paryžius. — Gen. Patch 
Septintosios Armijos trys 
divizijos nesulaikomai ver
žiasi pirmyn. Jie ] perėjo 
Vosges kalnus, pasiekė Vo
kietijos rubežių ir bet tri
juose punktuose jau įžengė 
Vokietijon. Amerikiečiai 
tuojau paėmė du vokiečių 
miesteliu ir pradėjo laužy
mą Siegfried tvirtumų lini
jos.

Šios armijos tikslas yra 
sulaužyti Siegfried liniją ir 
pasiekti Reino upę pirma, 
negu vokiečiai suspės atsi
griebti nuo jiems užduotų 
skaudžių smūgių.

Septintosios Armijos žy
giavimas pirmyn toks smar
kus, jog į paskutines 
penkias dienas padarė nuo

Jau Prasidėjo Charlie Chaplino Teismas 
Dėl Apvaikuotos Merginos Skundo

Los Angeles.— Aštuonios 
moterys ir keturi vyjrai su
daro džiurę, kuri teią Char
lie Chaplina. Jį kaltina pa
nelė Barry. Chaplinas esąs 
jos 14 mėnesių dukters tė
vas. Jis griežtai užsigina ir 
sako, kad Barry tiktai nori 
jam atkeršyti, o tėvas jos 
dukters yra visai kitas vy
ras. Ji reikalauja dukteriai 
$2,500 per mėnesį dėl užlai
kymo.

Tai jau gana seną byla. 
Kai duktė dar nebuvo gi-

Stockholm. — Čia pribu
vus buvusi operos daininin
kė Gisted pasakojai baisių 
dalykų apie nepasekmingą 
Varšavoje sukilimą. Ji yra 
švedė ir gyvenus Varšavo
je. Miss Gisted sako, kad 
vokiečiai nužudė nuo 200,- 
000 iki 300,000 lenkų. Mies
tas esąs labai sunaikintas. 
Ji mačiusi, kaip Varšava 
nukentėjo 1939 metais, kai 
naciai bombardavo. Bet da^ 

tus punktus,ir padaryti už
puolimą.

Smulkmenų apie šitą 
svarbų žygį dar neturime. 
Ims keletą dienų, pakol pa
aiškės, kiek amerikiečių bu
vo tame konvojuje ir kaip 
tvirtos jėgos jau randasi 
ant Mindoro salos.

Tačiau štai kas reikia pa
sakyti: Sala Mindoro ran
dasi už 600 mylių nuo salos 
Leyte. Mūsų konvojui rei
kėjo praplaukti pro daugy
bę salų, kuriose japonai yra 
įsistiprinę. Mindoro sala 

guli visai arti prie svar-

22 iki 26 mylių abiejose 
pusėse Hageunau 
šiaurinėje dalyje
Toje kelionėje naciai buvo 
išgrūsti iš trylikos mieste
lių. Amerikos artilerija jau 
apšaudo svarbius centrus 
Karlsruhe ir Wissembourg.

Dabar, kai jau ir Septin
toji Armija pasiekė vokie
čių žemę, visos keturios 
Amerikos armijos jau kau- 
jasi Vokietijoj ir triuškina 
Hitlerio karinę mašiną.

Septintoji Armija yra ta 
mūsų armija, kuri lygiai 
prieš keturius mėnesius iš
sikėlė pietinėje Franci joje. 
Nuo to laiko jinai padarė 
500 mylių kelionę, pakol pa
siekė Vokietiją! Tai nepa
prastas tos armijos gaju
mas, jėga ir laimėjimas.

mus, Chaplinas buvo pa
trauktas teisman. Abi pusės 
sutiko, kad kai kūdikis 
gims, bus padarytas kraujo 
testas. Kraujo testas buvo 
padaryta ir gydytojai pri
pažino, kad kraujas mer
gaitės nerodo, jog Chaplinas 
būtų jos tėvas. Tačiau Bar
ry vis tiek vėl atnaujino 
bylą prieš komedijantą, 
nors buvo prižadėjus iš
traukti kaltinimą, jeigu 
kraujo testas pripažins jį 
nekaltu.

cifiko srityje. Aišku, kad
Santiago, Kuba. — Gruo- ;ten buvo kalbėta apie nau- 

džio 15 dieną čia buvo jau- ' jus žygius prieš Japoniją, 
čiamas gana smarkus že- /Einant sprendžiamiesiems 
mes drebėjimas. Bet apie mūšiams Europoje,. Japoni- 
nuostolius iš niekur nepra- įjos sumušimas vis daugiau 
nešta. !ir daugiau išeina priešakių.

blausios Filipinų salos Lu
zon ir mūsų jėgos iškeltos 
tiktai už 155 mylių nuo Fi
lipinų sostinės Manila. Iš 
Mindoro bus lengva pasiek
ti Luzon ir triuškinti prie
šą iš oro.

Japonijos žinių agentūra 
sako, kad ant Mindoro išsi
kėlė apie viena divizija a- 
merikiečių, kad japonų gar
nizonas juos pastebėjo ir 
tuojau prasidėjo susikirti
mas.

Prieš šitą žygį į Mindoro, 
amerikiečių lėktuvai per ke
lias dienas be pasigailėjimo 
daužė ir naikino japonų po
zicijas ant Luzon ir kitų sa
lų. Manoma, kad šitas pa
ruošimas taip susilpnino ja
ponų oro jėgas Filipinuose, 
jog jos visai nebegalėjo kė
sintis ant Amerikos konvo
jaus.

Nuteisė Mirtin Pasikėsintoji 
Ant Girand Gyvybės

Londonas. — Gautas pra
nešimas, kad Alžyro karinis 
tribunolai pasmerkė mirtin 
Senegalese kareivį, kuris šo
vė ir sužeidė generolą Gi- 
raud. Pasikėsinimas ant ge-» 
nerolo buvo padarytas rug
sėjo mėnesį. Tuomet tasai 
karys buvo pripažintas bu
vęs girtu, kai šovė į Giraud.

“Kaip Sugrįžęs iš 
Mirties”

Holandija. — čionai pri
buvo dar 138 anglai, kurie 
buvo prieš kiek laiko išme
sti iš parašiutų už vokiečių 
linijos prie Arnhemo. Tasai 
žygis nepavyko. Daug ang
lų karių žuvo, kiti pateko 
nelaisvėn, o dalis slaptai su
grįžo į anglų liniją. Dar ki
ti iki šiol slapstėsi ir tik 
dabar sugrįžo pas savuo
sius. Jie dabar randasi ang
lų ligoninėje. Visi jie vos 
gyvi. Vienas iš kovūnų pa
sakė: “Jaučiasi taip, kaip 
sugrįžus iš mirties.”

Nori Tarptautinio Teisiu 
Biliaus Visai Žmonijai

New York. — Amerikos 
Žydų Komiteto sušauktas 
susirinkimas priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalauja, 
kad būtų priimtas ir išleis
tas Tarptautinių Teisių Bi- 
lius. Tasai bilius. sako re
zoliucija, turėtu būti pana
šus Amerikos Teisių Biliui.

A
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Pasaulinė Padėtis Baigiant Metus♦ •
Netrukus baigsis 1944 metai ir įženg

sime į 1945 metus. Baigiamieji metai bu
vo didelių laimėjimų Jungtinių Tautų 
karo frontuose ir didelių pralaimėjimų 
žmonijos priešų hitlerininkų metais.

Rytų Frontas
Baigiant Ii943 metus dar buvo faktiš

kai tik vienas Jungtinių Tautų frontas 
prieš hitlerizmą. Raudonoji Armija 1944 
metais atsiekė didžiausių laimėjimų. Bai
giant 1943 metus mūšiai ėjo ant Dniep- 

;ro, dar Hitlerio armija stovėjo prie Le
ningrado ir Kryme.

Raudonoji Armija sunaikino žmonijos 
; neprietelių jėgas Ukrainoj, apsupo jas 
:Karsunio, Kersonio, Odesos, Tarnopolio, 
į Brest-Litovsko, Kišinevo srityj ir naiki- 
:no juos, kaip piktąją veislę. Karo isto
rija nežinojo tokių pergalių, kokios bu- 
įvo atsiektos Raudonosios Armijos Sta- 
'lingrado, Karsunio, Kišinevo, Minsko ir 
-eilėj kitų sričių.

Ir Raud. Armija ne vien išlaisvino So-
> vietų Ukrainą, Moldaviją iš hitlerinin- 
■kų vergijos, bet išmušė iš Hitlerio lioge- 
Irio Suomiją, Rumuniją ir Bulgariją, 
’baigia išlaisvinti Vengriją. Rašant šiuos 
.»žodžius *ji apgulus vengrus ir hitlerinin- 
;kus Budapešte.

u Nuo Zaporožės iki Jugoslavijos tiesiai, 
J kaip paukštis skrenda, yra 750 mylių. Ir 

‘!šį tarpą Raudonoji Armija perėjo 1944 
‘metais. Niekas jos negalėjo sulaikyti, nei 
I Dniepro, Dniestro, Bugo, Pruto, Sereto 
’ ir Dunojaus upės, nei Karpatų Kalnai, 
: ant kurių Hitleris dėjo daug vilčių. Nuo
■ Kijevo iki Varšavos tiesiai oru yra 600 
»mylių ir tą tarpą Raudon. Armija perė-
• jo, užėmė Pragą ir ruošiasi galutinam 
i Lenkijos išlaisvinimui.

Nuo Vitebsko iki Tilžės yra apie 400 
; mylių ir tą tarpą Raudonoji Armija per- 
į ėjo veik per du mėnesius laiko. Išlaisvi- 
‘no Lietuvą ir mušasi Rytų Prūsijoj, ta- 
;me prūsų militaristų rasodninke.
J Nuo Leningrado iki Klaipėdos yra apie 
«450 mylių ir tą tarpą Raudonoji Armija 
perėjo išlaisvindama Estiją ir Latviją, 

’.suvarydama hitlerininkų armijas tarpe 
•Liepojaus ir Ventspilio, prispausdama 
prie Baltijos Jūros, kur priešai baigiami 
naikinti. '

Prieš metus Finliandijos fašistai darė 
planus, kaip jie kars darbininkus Lenin
grade, kaip jie užkariaus Sovietų Sąjun
gą iki Uralu Kalnų. Raudonosios Armi
jos smūgiai ištaškė jų svajones, ištren- 

;; kė juos atgal į savo žemę, privertė pasi- 
- traukti iš hitlerininkų liogerio, uždaryti 
fašistų organizacijas, neteko Hitleris 

-šiaurėj submarinams ir karo lėktuvams 
bazių prieš Jungtinių Valstijų vandens 

•keljus tarpe Murmansko, Amerikos ir
> Anglijos.

Taigi, dar metai laiko atgal Hitleris 
'buvo giliai Sovietų Sąjungoj, laikė pa-
■ vergęs Lietuvą, Latviją, Estiją, Moldavi-
• ją, didelius plotus Baltrusijos ir Ukrai- 
*nos, Krymą ir viešpatavo Rumunijoj, 
i Bulgarijoj, Jugoslavijoj, Graikijoj, Ven
grijoj, o dabar išmestas iš tų šalių, nu
grūstas į Vokietiją ir jos pasienius.

Dar metai laiko atgal Rumunija, Ven
grija, Bulgarija ir Finliandija sudarė a- 
įpię 3,000,000 armiją, kuri kariavo prieš 
‘Jungtines Tautas, dabar arba tos armi
jos sunaikintos, arba, kaip Rumunijos, 
‘Bulgarijos ir net Finliandijos, priverstos 
; kariauti prieš vakarykštį savo poną. To
ki buvo milžiniški atsiekimai Sovietų Są
jungos frontuose. Žinoma, tas neatsiekta 
be sunkių kovų, be didelių aukų, bet per- 

.galė laimėta.
Dabar Raudonoji Armija pasiruošia 

nąųjiems smūgiams išlaisvinimui Jugo
slavijos, Čechoslovakijos, Austrijos, Len-

kijos, sunaikinimui hitlėririirikų Rytų 
Prasi jo j, grąžinimui Lietuvai jos terito
rijų, kūnas vokiečiai savinosi ir žygiui 
linkui Berlyno, kad pačiame fašistų liz
de pribaigti žmonijos neprietelius.

Vakarų ir Pietų Frontai
Italijoj Amerikos įr Anglijos frontas, 

kaip mūsų dienraštis iš pat pradžios nu
matė, virto į pagelbinį. Baisūs kalnai, 
stoka kelių, šimtai tunelių, atsta nuo 
Amerikos yra to priežastimi. Karo fron
tas pavirto į griežtai pozicinį Bolognos 
srityj. Bet tuo pačiu kartu jis jau nu
stoja Hitleriui apsigynimo reikšmės, 
nes Raudonosios Armijos išėjimas į Aus
triją ir Amerikos armijos laikymas pietų 
Franci jo j, prie Italijos sienos, sudaro są
lygas užėjimui priešui iš užnugario.

Jugoslavijos liaudis, maršalo Tito va
dovystėje, veda karą už išlaisvinimą sa
vo šalies. Raudonosios Armijos išėjimas 
prie Jugoslavijos ne vien suteikė mo
ralių, materialių jėgų, bet ir padėjo iš
laisvinti Jugoslavijos sostinę Belgradą ir 
daugybę kitų miestų.

Iš Graikijos hitlerininkai traukėsi par
tizanų spaudžiami, nes Raudonosios Ar
mijos išėjimas į Jugoslaviją sudarė pa
dėtį hitlerininkų apsupimui ir galutinam 
sunaikinimui.

Franci j a ir Belgija buvo išlaisvintos 
Amerikos armijos su pagalba kanadie
čių, neskaitlingų anglų jėgų ir liaudies 
kovos batalionų. Paryžius buvo išlaisvin
tas pačių sukilusių žmonių.

Birželio 6 dieną Amerikos, Kanados ir 
Anglijos armijos išlipo Francįjoj (Nor
mandijoj). Rugpjūčio 15 dieną 7-ji Ame
rikos armija buvo iškelta pietų Franci- 
joj Toulon srityj. Į trumpą laiką buvo 
išgrūsti hitlerininkai iš Franci jos ir Bel
gijos.

Susmuko visos hitlerininkų ir jų paka
likų pasakos prieš antrąjį frontą apie 
“Atlanto Sieną”, apie neįveikiamas Hit
lerio tvirtumas. Francija ir Belgija iš
laisvintos, pasiekta Hollandija; ir Ame
rikos keturios armijos, viena francūzų, 
viena bendra—kanadiečių ir anglų, veda 
kovas sudaužymui hitlerininkų tvirtumų 
ant Francijos, Belgijos, Hollandijos ir 
Vokietijos sienų.

Jau ne Hitlerio razbaininkai veda o- 
fensyvą, užpuolimą ant kitų;šalių, bet 
Jungtinės Tautos atakuoja juos Norve
gijoj, Vengrijoj, Jugoslavijoj, Hollandi- 
joj ir iš pietų, vakarų, rytų pačioj Vo
kietijoj. Mūsų pergalė yra užtikrinta, 
nors dar daug bus didelių ir sunkių mū
šių, nes hitleriniai žmogėdros ir plėšikai 
geruoju nepasiduos.

Liūdna Padėtis Chinijoj
Kada Jungtinės Tautos visur Europoj 

laimi, kada Amerikos karo laivynas ir 
armija daug laimėjo Ramiajame Van
denyne, daug strategiškų salų atkaria
vo, daug mūšių laimėjo, net į Filipinų 
salas armiją iškėlė, tai tuo pačių laiku 
Chinijoj laimi Japonijos imperialistai.

''WM
Kaltė yra dabartinės Chinijos dikta

toriškos valdžios, kuri, priešakyj su ge
nerolu Chiang Kai-sheku, laiko milijoni
nę armiją prieš sovietinio ruožto Chini- 
ją, smaugia demokratinį liaudies judėji
mą, kenkia partizanų karui, laiko vald- 
vietėse atvirus šalies išdavikus. Ir tik 
tada Chinijoj padėtis pagerės, kada šiai 
gen. Chiang Kai-sheko politikai bus pa
darytas galas.

Politiniai Laiiųėjimai ir Keblumai
Jungt. Tautų nugarkaulį sudaro So

vietų Sąjunga, Jungtinės Valstijos ir 
Anglija. Sovietų Sąjunga yra naująs pa
saulis, su darbo žmonijos laisve ir lais
vai apvieųijųs apie 200 tautų ir tautelių 
į vieną brolišką šeimą.

Amerika yra buržuaziniai demokrati
nė valstybė, tuomet, kai Anglija konsti
tuciniai - demokratinė monąrchiją, mil
žiniška kolonialė valstybė. Pamatiniai 
Sovietų Sąjunga yrą skirtinga ųuo savo 
talkininkių ir ekonominiai, ir politiniai, 
bet bendras reikalas visas jas apjungė 
bendram tikslui — apsiginti nuo hitle
riško užpuoliko ir išgelbėti pasaulį iš 
nacių vergijos.

Tais skirtumais nori pasinaudoti hit
lerininkai, jie dėjo ir deda visas pastan
gas, kad suardyti Jungtinių Tautų vie
nybę, gąsdina “bolševizmo” baubu, gąs
dina ir Sovietų Sąjungą Amerikos ir 
Anglijos prieš ją suokalbiais.

Jungtinės Tautos jau daug sunkenybių 
nugalėjo karo frontuose, politikoje ir 
sėkmingai eina prie pergalės. Maskvos, 
Teherano ir eilė kitų konferencijų atsie
kė savo.

Jugoslavijoj liaudis, maršalo Tito va-

T5
i

Pirmadienis, Gruod. 18, 1944

dovybėj, einą prie galutinio ląimęjimo. laisvinimui. Anglijos ir Amerikos palai-
• kymas draugiškų ryšių su Ispanijos liau

dies budeliu gen. Franco, pardavimas 
jąm gazolino ir kitų reikmenų yra žalin
gas Jungtinėms Tautoms. Amerikoj ir 
Anglijoj laikymas Smetonos “atstovų,” 
kurie nieko bendro neturi su Lietuva, 
taipgi kitų Pabaltijo “atstovų”, yra tik 
skaudulys ant Jungtinių Tautų vieningu
mo. Pakvietimas Ispanijos, Portugalijos 
ir Šveicarijos fašistų ir anti-sovietinių 
elementų į aviacijos konferenciją buvo 
žala bendram žygiui.

Yra daug ir kitų dar užtemų, klaidin
gų žygių, kurie ne tik neprisideda prie 
greitesnio karo laimėjimo, bet net ken
kia; kurie nepadeda ir ateityje išlaiky
mui pasaulyj taikos, pagimdo nuožiūrą 
ir nesutikimus, bet nuosaiki Sovietų Są
jungos politiką, prezidento Roosevelto 
vyriausybės pastangos, liąudies spaudi
mas ir atsiliepimas pądės ir tas kliūtis 
prašalinti.

Būsimi, 1945 metai, neišvengiamai tu
ri atnešti Jungtinėm Tautom pilną per
galę prieš barbarišką hitlerizmą Europoj 
ir didžiuosius mūsų laimėjimus prieš Ja
ponijos imperialistus. Demokratinė liau
dis savo pareigą atliks.

Italijoj veikia koalicinė vyriausybė, ku
rion įeina ir komunistai. Franci jos vy
riausybė daro pastangų išvedimui šalies 
ant laimingo kelio. Išlaisvintame Lenki
jos plote veikia laikinoji vyriausybė — 
Liublino Komitetas, kuris tvarko reika
lus ir vienija jėgas galutinam išlaisvini
mui Lenkijos.

Yra dar daug ir painiavų. Ne paslap
tis, kad tarpe Anglijos ir Amerikos ka
pitalistų, suprantama, ir vyriausybių 
yra skirtumų kolonijų, rinkų ir sferų 
reikalais. Anglijos žiaurus užpuolimas 
ant Graikijos partizanų, palaikymas re
akcionierių gimdo toj šalyj piliečių ka
rą, kuris nieko gero nežada nei Jungti
nėms Tautoms, nei pačiai Anglijai.

Gen. Chiang Kai-sheko reakcinė politi
ka Chinijoj ir suokalbiai Sinkiange prieš 
Sovietų Sąjungą ir Mongoliją kenkia tai 
vienybei ir silpnina pačios Chinijos ko
vą už jos laisvę. Irano vyriausybes sabo
tažo ir kenkimo žygiai prieš Sovietų Są
jungą yra žalinga politika ir nedaro nie
ko gero. Palaikymas fašistinių lenkų 
gaivalų Londone, kurie vis dar skaitomi 
“valdžia”, kenkia ir Jungtinių Tąųtų 
glaudžiam veikimui ir pačios Lenkijos iš-

Naminis Frontas

Dešimt Dienų Kanadoje
(Tąsa)

Bet greta tų šešių milijo
nų britų kilmės kanadiečių 
yra kita stambi tautybė, 
tautinė mažuma, — francū- 
zai. Jų Kanadoje yra apie 
3,400,000 ir jie gyvena dau
giausiai Quebeco provincijo
je. Francūzai nesiduoda 
“suanglinami”. Jie laikosi 
savo kalbos, savo kultūros, 
savo tradicijų. Jie priešingi 
britams. Jie čia yra se
niausi gyventojai, užkariau
ti britų ir dėl to jų nepaim
si, kaip vėliau atvykusias 
tautines grupes, ir “nesuka- 
nadinsi” taip, kaip nori bri
tai. Jie mano, jog Kanada 
turi būti franęūziška.

Be to, Kanadoje gyvena 
daug ukrainiečių, rusų, len
kų : čia gyvena nemažai 
Balkanų kraštų tautybių 
žmonių, bulgarų, makedo- 
niečių ir kitokių.

Šitos tautybės priverstos 
taikytis prie dominuojan
čiosios tautos, prie britiškos 
kilmės žmonių, prie anglų. 
Jie, ne kaip francūzai, ne
turi tautinės mažumos tei
sių; jie turi imigrantų tei
ses, panašiai, kaip Jungtinė
se Valstijose visokios ma- 
žesnėsės tautinės grupės.

Na, ir ši šalis, nors ir ne 
pilnai vieninga, vis tik jau 
labai daug prisidėjo prie 
šio karo pastangų rėmimo. 
Kanadą jau turi pasiuntusi 
Europon apie 250,000 savo 
sūnų. Daug jų didvyriškai 
pasižymėjo mūšiuose Fran- 
cijoje. Nemažai jų padėjo 
ten savo galvas — padėjo 
galvas ne tik britiškos kil
mės vyrai, bet ir francūzi- 
škos, ir ukrąiniętiškos, ir 
rusiškos, ir lietuviškos!..

Be to, Kanada labai daug 
prisidėjo prie šio karo stip
rinimo su ginklais, su amu
nicija, su maistu ir kitokiais 
reikalingais gaminiais. Įr 
šiandien visi josios fabrikai 
dirba ginklus, taukus, lėk
tuvus, amuniciją — dirba 
dįepomis ir nąptimis.

VII.
Traukinys įsivingiavo į 

Canadian National Rail
ways depą. Stotįs apšti, di
delė, kur kas gražesnė už 
Wipdspro stotį, senovišką, 
priklausančią Canadian Pa
cific Railways. Visur ple
vėsuoja Jungtinių Tautų 
vėliavos,

O lauke audra savo šokį 
šoka. Didelė, rętai pasitai
kanti audra net ir Montre- 
alyj. Gatvės užverstos snie
gu ir jo vis dar krinta. 'Vė-

■ ,. . ■ . ■ ■ ■ * ■ ' ■

(žiupsnelis įspūdžių)
Rašo R. Mizara.

Ijas pučia, ūžia, dūksta, mai
šydamas dangų su žeme.

Vakaras, žmonės (tik ką 
apleidžia darbavietes ir sku
bi namon. Gatvekariai vos 
tebesivelka sniegu užversto
mis gatvėmis. Šian ir ten 
matai automobilius, sukum
pusius sniege ir negalinčius 
pasiristi nei pirmyn, neigi 
atgal.

J. Lesevičius man buvo 
prisiuntęs draugų Minotų 
adresą, patardamas vykti 
tiesiog pas juos, nes ten bus 
vietos man apsistoti.

Kaip nuvažiuoti? Jie gy
vena toliau už miesto, Ver- 
dune, ir nežinančiam gerai 
direktyvų, beveik negalima 
tokiame ore busais arba 
gatvekariais pas juos nu
vykti,

“Imsiu taksį”, galvoju.
Klausiu vieno ir kito, — 

atsisako vežti, teigdami, jog 
tokiame ore jie galį suklim- 
pti, — per toli užmiestyje.

Vienintelė išeitis: eiti į 
viešbutį. Pasiėmęs rankon 
čemodanuką, traukiu link 
St. Catherine, žymiausios 
šio miesto gatvės. Įkeliu ko
ją į vieną viešbutį, į kitą— 
nėra tuščių kambarių, 
imti”, “užimti,” vįsur 
atsakymą.

Nusitariu jieškotis
sau kambarėlio, rooming 
housese. Ten gąunu: senu
tė, saugoma milžiniško šuns, 
atidaro duns ir pareiškia:

— Tik vieną kambarį tę- 
tųpiu ir tas lėšuoja du do
leriu nąkčiai.

— Prašau priipiti pini
gus, — atsakau ir pasiten
kinęs smunku sįąųrąn, kaip 
rankovėn, kambatėlin.

Skaičiau spaudoje, kad 
tą vakarą vėliau atvykusie
ji į Montrealį žmonės vargiai. _ - - . _ v
begalėjo ir rooming housese cuz^ tautybes žmogus, 
tą vakarą gauti nakvynių.

Svetimgimiai Amerikiečiai 
— Dideli Karo Paskolų 

Rėmėjai.
Washingtonas.— William 

C. FitzGibbon, Iždo Karo 
Finansų Skyriaus Tautinių 
Organizacijų <_ vice-direkto- 
rius, sako, kad virš 10 mi
lijonų asmenų, sudarančių 
48 grupes šios šalies sve- 
timgimių piliečių, yra nu
pirkę karo bonų, šimtų mi
lijonų dolerių vertės. W. C. 
FitzGibbon pareiškė įsitiki
nimą, kad tautinės grupės 
ir vėl parodys savo ištiki
mybę pasirinktajai tėvynei, 
nuoširdžiai paremdamos 
šeštąją Karo Paskolą.

“Kiekvienas mano atsi
šaukimas į bet kurią minė
tųjų 48 grupių, bonų pirki
mo reikalu, susilaukdavo 
jautraus pritarimo,” pasakė 
W. C. FitzGibbon, “todėl aš 
esu įsitikinęs, kad ir šio, 
šeštojo Karo Paskolos Va
jaus metu jos investuos pa
skutinį dolerį į karo bonus.”

Tautinės grupės, susikon
centravusios tokiuose mies
tuose, kaip New Yorkas, 
Pittsburghas, Čikaga, De
troitas, Buffalo, Clevelandas 
ir San Francisco, varė ir te
bevaro labai intensyvų bo
nų pardavinėjimo darbą.

W. C. FitzGibbon paaiš
kino, kad bonų platinimo 
darbas yra visos Amerikos 
gyventojų, nepaisant jų kil
mės, pastanga, todėl neskel
biama, kiek kuri grupę ats
kirai nupirkusi yra bonų. 
Atrodo, kad labiausiai pa
plitęs yra Laisvės laivų pir
kimo būdas. Yra manoma, 
kad bonų platinimui labai

“Už- 
girdi

šiaip

Miestas, mat, persipildęs 
gyventojais.

VIII.
Montrealis — Kanados 

didmiestis. Tai savotiškas 
miestas, su šventais vardais 
pavadintom gatvėm. Mil
žinišką gyventojų dalį su
daro kanadiškiai francūzai 
ir čia visur viešose įstaigo
se matysi dvi kalbas: fran
cūzų ir anglų. Ant kiek To
ronto yra protestantiškas, 
tiek Montrealis — katali
kiškas. Sakoma, jog nema
žai yra žmonių, čia gimusių 
ii lankiusių mokyklas ii n.<a,u. j^xa.viixxxixu.i xp^mcxx

dar vis nemokančių ang- Ipadeda sentimentali mintis, 
lų kalbos. Ne kaip į anglus kad Lais-vės laivais gabena- 
franeuzai čia žiūri. Jų san- ma medžiaga, taip labai rei- 
tykiai prasti. J

Bet patsai miestas gan įstatymui^ daugelio Ameri- 
gražus ir įdomus. Lietuvių kos piliečių tėviškių. Mano- 
čia gyvena daugiau negu ma, kad ši mintis yra atsa- 
kuriame kitame Kanados Domingą dėl tokio jautraus 
mieste. Nuo senų laikų čia!tautinių grupių prisidėjimo, 
gyvuoja Lietuvių Kliubas, 
šiandien turįs virš 500 na
rių. Čia gyvuoja Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugys
tė. Čia gyvuoją net dvi 
stambios Literatūros Drau
gijos kuopos. Taipgi Cho
ras.

Berods ketvirtu sykiu 
Montrealy man tenka būti. 
Maniau tą ir kitą vietą ap
lankyti, tačiau netikėtas 
žiemos užklupimas suardė 
planus.

Ant rytojaus, pasivalkio
jęs po miestą — oras buvo 
ypatingai sveikas, tyras, 
nors šaltokas, — sėduosi į 
taksį ir vykstu pas draugus 
Minotus. Keliai jau trupu
tėlį nuvarinėti, dauguma

kalinga išlaisvinimui ir at-

i kad sugebėta jų pinigais 
1 nupirkti net 75 Laisvės lai
vus, po du milijonus dolerių 
kiekvienas. Šalę to, jų pi
nigais nupirkta dar šimtai 
kovos lėktuvų, bomberių, 
laivų ir džypsų.

Svetimgiipiai Amerikiečiai 
Apsiima Išpildyti Karo 

Bonų Kvotas
Washingtonas. — Karo 

Finansų Skyrius praneša, 
kad šio šeštojo Karo Pasko
los Vajaus metu, Čikagos 
vokiečiai amęrikiečįai apsi
ėmė išpildyti vieno milijono 
dolerių kvotą karo bonais. 
Tą pačią sumą prižadėjo 
austro-vengrai, o italai ap
siėmė išpirkti bonų už 12sniego nubraukta į šalyke- u

liūs Vairuotojas man kai- mlhJ01^ dolen^
ba šį ir tą. Jis angliškai Arabų grupė, susidedanti 
'kalba prastai—matyt, f ran- iš 57 asmenų ir laikoma

mažiausia tautine grupe Či
kagoje, prižadėjo išpildyti 
25 tūkstančių dolerių kvo- 
tą.

Bet daugiausiai bonų ap
siėmė nupirkti tos tautinės 
grupės, kurių tėviškės la
biausiai nukentėjo nuo in
vazijos. Lenkai pasižadėjo 
surinkti 21 milijoną, graikai 
— 15 milijonų, lietuviai — 

i keturis ir pusę milijono ir 
'jugoslavai — tris milijonus.

i

(Bus daugiau)

Kapiruų kampelis Kauno gettp teritorijoje. Čia palaidota 
tūkstančiai vpkiečiy nukankintų žmonių.
\ f . —L. P. T. KOMITETĄ?
•t ‘ -..Al - • ■ . I

Br ’ ‘V -
Aįskrymo Kainos 

Nepakeistos
Wąshingtonas. — Kaįnų 

Reguliavimo Įstaiga prane
ša, kad dąbartįnės ąiskry- 
mo ir aiskrypio mišinių kai
nos y eikš iki š. m. gruodžio

l QWJ.3 Į dįenos
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CLEVELANDO ŽINIOS Baltimore, Md
Rezoliucija Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Klausimu.
Ohio valstijos demokratiniai 

nusistačiusių organizacijų dele
gatai laikytoj konferencijoj 
lapkričio 19 d., White Eagle 
svetainėj, Clevelande, kur da
lyvavo 47 delegatai nuo 12-kos 
organizacijų, apsvarstę Lietu
vai pagalbos teikimą, pareiš
kia:

Ohio valstijos demokratiniai 
lietuviai sukėlė apie $5,000 au
kų dėl drapanų, pundelių, ir 
medikamentų pagalbai mūši; 
brolių ir sesučių. Ir ateityj mes 
teiksime Lietuvos žmonėms pa
galbą per Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetą, kuris veikia 
išvien su Russian War Relief 
Komitetu.

Mes Ohio valstijos lietuvių 
organizacijų konferendja svei
kiname sudarytą dovanų išda
linimui komitetą Tarybų Lie
tuvoj priešakyj su Stasiu Bra- 
šiškiu, prof. Krikščiūnu, 
Kondrotu, R. šarmaičiu ir 
Povilaityte.

Mes amerikiečiai lietuviai
nome, kad jūs, broliai ir sesės, 
daug iškentėjote nacių okupa
cijoj, tačiau pasitikime, kad 
jūs su pagalba broliškų tarybi
nių respublikų pajėgsite užgy
dyti priešo padarytas žaizdas, 
budavosite naują laimingą gy
venimą mūsų tėvų šalyj ir ap- 
vienysite visas Lietuvos žemes.

Ohio valst. demokratinių lie
tuvių konferencija ] 
su padidinta energija 
drapanas, stengtis 
naujų, pasiųsti kuo 
asmeniškai pundelių 
visokiais būdais teikti 
galbą.

Konf. pirm. J. Žebrys.
Sekr. P. Boika.

this

th at 
the

cognition of the United Lithua
nian Relief Fund by the United 
States War Fund and to the 
allocation of funds to 
agency; and

Be it further resolved 
this conference shall ask
War Fund and the President’s 
Wai* Relief Control Board to 
reconsider their recognition of 
the United Lithuanian Relief 
Fund as a bona fide organiza
tion for giving relief to the 
needy Lithuanians and rescind 
its certification or suspend 
same until a truly representa
tive Lithuanian agency is form
ed that will live up to 
ideals and requirements 
which the United States 
Fund is maintained.

Geo. Zebris, President, 
Paul Boiko, Secretary.

the 
for 

War

A.

zi-

pasižada 
, rinkti 
nupirkti 
daugiau 
ir taip 

jums pa

TORONTO, CANADA

Na

visi 
bet

ir prasidėjo

puolėsi bėgti
buvo durysdurų, 

užkimštos. Nekurie susi- 
ir puolėsi prie šoninių 
tie išsigelbėjo. O kurie 
išbėgti per didžiąsias 

tie nukentėjo: vieni ta-
sumindžioti, kiti pusiau

Los An- 
dirbtų, 

tai mes 
nudirbę.

with;
1500, 
1944, 
8315

sis- 
the

ex-

with Russian War Re- 
through that organiza- 
sending clothes and 
articles to war-torn

Šeši Sudegė ir 17 Žmonių 
Mirtinai Apdegė

Baisi tragedija įvyko šven
to Ambroziejaus katalikų para
pijos svetainėje, čia susirinko 
apie 200 asmenų į bingo ir ka- 
zirų parę. Jiems berėkaujant 
“bingooooo” kas tai pastebėjo 
steidžiaus lubose ugnį ir suri
ko: “Fire!” 
baisi panika.

Pirmiausia 
prie 
greit 
prato 
durų, 
bandė 
duris, 
po
nuogi išbėgo, nes vieni nuo ki
tų drapanas nuplėšė bandyda
mi išsigelbėti, o dar kiti apde
gė arba visai sudegė.

Tai baisi tragedija, baisu ir 
pamislyti! Kada kunigai pra
neša apie bingo ar kazirų pa
res, tai jų pasekėjai bėga į pa
res iš visų miesto kraštų.

Pavyzdžiui, Mrs. Ada Nixon, 
3734 Fleet Street. Arba Mrs. 
Erma Sachs, 2567 Edmond
son Ave., kurios keliavo per vi
są miestą, nes švento Ambro
ziejaus katalikiška svetainė 
randasi ant Park Heights ir 
Wylie Ave.

‘ Tie, kurie sudegė, tai jau 
nežino ar jie bingavo, ar jie 
kaziriavo, ar jie poterius kal
bėjo, bet tie, kurie randasi li
goninėse,
Vieni šaukiasi prie Dievo, ki
ti pyksta, kad jų Dievas neiš
gelbėjo. O reikia žinoti, kad 
jie visi per visą savo gyvenimą 
meldėsi: “Nuo audros, bado, 
ugnies ir karo, išgelbėk mus 
Viešpatie.” Vitkus.

parengimais ir aukomis. Jos 
pelną aukavo geriems tikslams, 
kaip tai Raudonajam Kryžiui, 
spaudai ir 1.1., Lietuvos pagal
bai ir tt. Jeigu visos 
gėlės draugijos taip 
kaip moterų kliubas, 
daug daugiau būtume

Ant galo rinkta kuopos val
dyba. Išrinkta organizatorium 
J. Druskis, protokolų rašt. W. 
Virbickas, finansų raštininke 
M. Bušiene, iždininke M. Pu
kienė. Visi geri ir patyrę na
riai ir tikime, kad organizaci
jos reikalai bus tvarkomi ge
rai, kaip ir iki šiol buvo gerai 
vedami.

Pabaigoj, kaip kurie patar
kavo kuopos korespondentą 
R-ką, kam jis parašė iš perei
to kuopos susirinkimo taip, 
kaip susirinkime buvo. Bendrai 
susirinkimas buvo labai geras, 
pavyzdingas ir ant toliau, bro
liai ir sesės, dirbkime visi iš
vien, o geras pasekmes turėsi
me. R-ka.

ĮVAIRUMŲ PUSLAPIS 
ŠĮ KART APLEISTAS

Del susikuopusių daugy
bes bėgamaisiais klausimais 
raštų, esam priversti “Įvai
rumų Puslapio” 
šiandien apleisti.

skyrių

tai sunkiai kenčia.

The Ohio Lithuanian Confer
ence to Aid Lithuania, repre
senting 40 organizations 
a total membership of 
meeting on Novemb. 19, 
at White Eagle Hall,
Kosciusko Ave., Cleveland, 
Ohio, after throughly discus
sing the problem of rendering 
aid to their brothers and 
ters in Lithuania, came to 
conclusion:

Whereas there are two
isting agencies, namely: Com
mittee to Aid Lithuania, chair
man of which is Anthony Bim
ba, which is working in con
junction 
lief and 
tion is 

other
Lithuania; and the other agen
cy, United Lithuanian Relief 
Fund, chairman of which is 
Father Končius, which organi
zation is also collecting clothes 
and other material supposedly 
to aid the people in Lithuania 
suffering from the war; and

Whereas the United Lithua
nian Relief Fund has collected 
goods and is holding them in 
storage for some unexplainable 
reason^ while the need of same 
is urgent in our old mother
land; and

Whereas such action or in
action is causing dissention 
and disunity among American 
Lithuanians and 
many American 
Lithuania which 
indirectly hinders
forts of this country;

Therefore, be it resolved 
that the United Lithuanian 
Relief Fund or any other agen
cy that has collected clothes, or 
foods or any other items for 
or in the name of, suffering 
Lithuania shall be asked to im
mediately and without delay 
forward same to their proper 
destination through existing 
United States government ap
proved channels;

And be it further resolved, 
that copies of these resolutions

Ohio Valstijos Demokratinių 
Lietuvių Konferencijos 

Rezoliucijos.
The Ohio Lithuanian Confe

rence to Aid Lithuania, repre
senting 40 organizations with 
a total membership of 1500, 
meeting on Novemb. 19, 1944, 
at White Eagle Hall, 8315 
Kosciusko Ave., Cleveland, 
Ohio, after serious considera
tion of the United States War 
Fund’s allotment of $135,000 
to United Lithuanian Relief 
Fund to aid so-called war refu
gees from Lithuania, came to 
the conclusion that:

Whereas there are no war 
refugees from Lithuania either 
in South America, Spain, Por
tugal, Switzerland or even in 
Sweden; These Lithuanian re
fugees recently appearing in 
Sweden are none other than 
Nazi quislings; and

Whereas the United Lithua
nian Relief Fund, represented 
by Father Končius, in its bud
get set aside $12,000.00 to re
lieve Lithuanian war refugees 
in Argentina and some smaller 
sums to the other above men
tioned countries, and only $12,- be sent to the Reverend Fa- 
000.00 to aid the people in ther Končius, Mr. Gyorda, the 
Lithuania proper suffering War Fund and the President’s 
from the German occupation; |War Relief Control Board and

Therefore, be it resolved to the American and the Lith- 
that the Ohio Lithuanian Con- juanian newspapers, 
ference to Aid Lithuania shall 
express its objection to the re

Los Angeles, Cal

also among 
friends of 

directly and 
the war ef-

Geo. Zebrys, President, 
Paul Boiko, Secretary.

□

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 Laisves Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva

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

BANKIETO BILIETAS |2.50. 
(Valdžios taksai Iškaityti)

Iš LLD 145 Kp. Susirinkimo.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 145 kuopos susirinkimas at
sibuvo gruodžio 3 dieną. Susi
rinkimas buvo didelis ir daug 
gerų raportų išduota.

Spaudos komisija, per d, Le- 
vanienę pranešė, kad ji jau at
naujino 21 Vilnies prenumera
tą ir 1 naują gavo, taipgi ke
turis naujus skaitytojus gavo 
Laisvei. Puiki vajininkė drg. 
Levanienė! Jai visur sekasi ir 
šiame vajuje ji padėjo mūsų 
kuopą ant žemlapio.

Bendro Komiteto atstovai ra
portavo, kad per jų pasidar
bavimą jau išparduota apie 
$150,000 karo bonų ketvirtos 
ir penktos laidos.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas jau pasiuntė į cen
trą, Brooklynan, $926, kaipo 
pagalbą Lietuvos žmonėm, nu- 
kentėjusiems nuo hitlerininkų. 
Drg. A. Talandzevičius atsi
šaukė, kad remtume Lietuvos 
vaikučius. Pasižadėjo aprengti 
po berniuką ar mergaitę seka
mi draugai: May (Maslavic- 
kienė) keturis, J. Pupienė—2, 
ALDLD 145 kp. paskyrė $20 
aprengimui 2 vaikučių, po vie
ną aprengti pasižadėjo. Vir
bickas, čiuberkis, Levišauskie- 
nė, Philips, Bernotienė, Rodie- 
nė.

Ant Liet. Darb. Sus. 35 kuo
pos susirinkimo aprengti po 
vieną pasižadėjo sekanti: Le
vanienė, Sereikienė, Pukienė, 
Petrulienė, Repečka ir A. Ta
landzevičius. Taigi, pradžia yra 
puiki. Ant toliau manome gau
ti daugiau gerų žmonių, kurie 
pagelbės Lietuvoj vaikučiams.

Sekančios ypatos paėmė 
blankas parinkti aukų: P. Pu- 
pis, M. Pūkis, A. Levanienė, 
M. Levišauskienė, A. Bernotie
nė, K. Repečkienė, M. May, 
W. Virbickas, J. Druskis ir A. 
Čiuberkis. Pasitikime, kad lie
tuviai nuoširdžiai paaukos per 
šiuos draugus ir drauges, kad 
paremti savo brolius ir seseris 
Lietuvoj. .

Ypatingai daug 
Lietuvių
Kliubas. Moterys 
pinigų, per savo

Moterų

<0

pasidarbavo
Apšvietos 

sukėlė daug 
darbštumą

:>■

Susirinkimas ir Prakalbos.
Toronto kolonijos lietuviai 

turėjo progą dalyvauti drgg. 
Mizarų prakalbose. Tai didelė 
dovana mūsų kolonijai. Drgg. 
Mizarams buvo surengti trys 
parengimai, kur jie kalbėjo.

Paskutinė sueiga buvo, tai 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
162 kuopos susirinkime, Lietu
vių Svetainėj, kuris virto į pra
kalbų ir apšvietos vakarą. 
Draugė Jieva Miząrienė, Liet. 
Lit. Draugijos Centro Komite
to iždininkė išdėstė Draugijos 
centro veikimą, planus ir su
manymus, kurie tutės būti gy- 
veniman pravesti būsimais me
tais. !

Pirmiausia, Lietuvių Litera
tūros Draugijos vajus už nau
jus narius prasidės su sausio 
1 d., 1945 metais ir tęsis pusę 
metų, tai vajus prįga Draugi
jos 30-ties metų j jubiliejaus. 
Centro Komitetas kviečia visus 
narius darban, kad
naujų narių į Draugiją.

Taipgi pranešė, 
metais Draugijos 
naują knygą, leng1 
tymo — apysaką,
riams žingeidaujant kokia, tai 
nenoromis pranešė

gia rašyti Rojus M i žara. Tai 
buvo didelė torontiečiams nau
jiena, kad po kelių metų jie vėl 
gaus apysaką drg. Mizaros, mė
giamo mūsų rašytojo.

Toliau drg. Miząrienė paste
bėjo, kad Toronte randasi ne
mažas skaičius gabių moterų 
ir ji nemato jų priešakyj vei
kimo, sakant kalbas ir tt. Ji 
ragino moteris prie energinge
snio ir smarkesnio veikimo, 
“nenusileisti vyrams.”

Pasekmėj to, tai LLD 
kuopos jau apie 90 narių 
mokėjo 
tus, tai 
darbas, 
duokles,
laiko naujų narių gavimui ir 
kitiems darbams.

Drg. R. Mizara daugiausiai 
kalbėjo apie “Laisvės” ir 
“Liaudies Balso” reikalus, 
kviesdamas visus remti šiuos 
laikraščius, kurie padeda karo 
laimėjimo pastangose ir orga
nizuoja lietuvius pagalbai Lie
tuvos žmonių.

Baigdamas jis taipgi palietė 
Liet. Literatūros Draugijos

kalbas, paskaitas ir prelekcijas, 
Jis patarė torontiečiams už
kviesti Leoną Prūseiką, “Vil
nies” redaktorių į Kanadą su 
prakalbų maršrutu. Drg. Prū- 
seika yra daug pasidarbavęs 
šios Draugijos suorganizavime 
ir dabar energingai darbuojasi 
jos auklėjime.

Po tų visų kalbų ir išsireiški
mų drg. U. Kevežiene, varde 
moterų grupės, įteikė drg. Mi- 
zarams raudonų gėlių puokštę.

Trečias ptislajni

J

1

gavus 1,000

1945kad 
nariai gaus 
zo pasiskai-
Na, ir na-

kad ją bai-

162 
susi- 
me-duokles už 1945 

gražus ir pagirtinas 
Greičiau sumokėsime 
tai daugiau turėsime

Shenandoah, Pa.

bankieto
Bet 

kliubas

Per daugelį metų Shenandoah 
progresyviai lietuviai vis turė
davo Naujų Metų vakarą, su
traukdami daug žmonių į tą 
parengimą, bet sumažėjus vei
kėjų kiekiui, tokio
nebuvo per porą metų, 
štai susitvėrė naujas 
Tom Penn kliubas, tai šiemet 
ir vėl turėsime didelį Naujų 
Metų pasitikimo balių, tai yrą, 
senuosius metus praleisime • ir 
naujuosius pasitiksime.

Balius įvyks West End Hall,
reikalus ir būsimą jos 30-ties Shenandoah. Įžanga bus 35c 
metų jubiliejų, ragino tinka- ypatai. Kviečiame visus ir vi 
mai tą atžymėti ruošiant pra- sas atsilankyti. K omit etas.

DRASA
PIRMIAUSIAI reikėjo drąsos šį kraštą atrasti.

Drąsos jį apgyvendinti. Drąsos nugalėti dyku
mas, iškentėti ledines žiemas, atsilaikyti prieš nuož
mią neapykantą.

Reikėjo drąsos kalboje su karalium priešintis jam, 
kovoti prieš jo armijas, įsteigti tautą ir savarankiš
kai gyventi.

Reikėjo drąsos laikytis, nepaisant ‘išgąsčių, potvi- 
nių, gaisrų, pilietinio karo. Bet mes tatai padarėme.

Ir mes sukūrėme turtingiausią, sveikiausią lais
viausią, geriausiai mintančią, geriausiai ^apsišvietusią 
tautą visoj istorijoj.

Paskui atėjo Didžioji Depresija. Ir mes viską užmir
šome apie drąsą. Mes pasidarėme bailūs ir nusigan
dome. Mes pamanėme, kad geriau būtų pavesti savo 
likimą valdžiai—tokiai valdžiai, kuri negalėtų mums 
duoti dešimtuko daugiau, negu mes jai davėme.

Paskui mes patekome į karą. Ir sugrįžo mūsų drą
sa. Perlų Uoste, Guadalcanale, Tarawoj, Salerno j. 
Normandijos pajūriuose.

Jinai sugrįžo laivastatyklose visuose mūsų pajū
riuose ir per tūkstantį mylių viduj mūsų krašto. Lėk
tuvų fabrikuose, tankų statyklose, dirbyklose, mašinų 
daryklose, ant greitųjų pastatytose dirbtuvėse visur.

Mes dar kartą įrodėme, kad galime savp svajonė
mis, mintimis, darbu, gamyba, kovingumu,- išradi
mais, gerove pralenkti bet kurį kraštą pasaulyje. O 
sugrįžus mūsų drąsai, mes pradėjome pastebėti ir 
daug kitų dalykų. Mes atradome, kad valdžia ir biz
nis iš tikrųjų gali drauge veikti. Kad darbininkai ir 
samdytojai turi daugiau bendrų reikalų, negu skir
tumų. Kad visos tos įvairios grupės mūsų krašte gali 
ir nori kartu dirbti bendrajam reikalui.

. Ar karas yra vienintelis bendras reikalas, 
galįs mus suvienyti?

Ne vienintelis, nebent mes manytume, kad skur
das ir atsilikimas ir stoka pilnos progos visiem nėra 
lygiai tiek verti mūsų kraujo ir mūsų plieno, .kaip 
Japonai ir Naciai. Kūrybinės dvasios, išradimų, at
radimų, stebėtino gamybos našumo atgimimas gali 
mums duoti tokį gyvenimo gausingumą, kokio dar 
nė viena tauta pasaulyje—įskaitant mus pačius— 
nėra mačiusi.

štai dabar mes turime kuo didžiausią gamybos na
šumą visoj istorijoj. Daug jo buvo pastatyta karui— 
ir turės būti atstatyta taikai.

Atstatydami jį, tačiau, mes turime daryti žings
nius užtikrinimui, kad mes galėsime pirkti visus tuos 
skaitlingus dalykus, kuriuos pagamins mūsų dirby- 
klos ir farmos.

O tatai galima padaryti. Ne valdžios pašalpomis— 
kurios neša tik daugiau ir daugiau skolos. Bet nau-

dojant mūsų gamybos našumą, kad jis daugiau ver
tės mums suteiktų dalykuose, kuriuos mes perkame 
už savo pinigus, kad mes galėtume daugiau pirkti— 
ir tuo būdu sudaryti daugiau darbų ir daugiau už
darbių visiems. r

Trumpai pasakius, pilnai pavartodami begalinę 
šio krašto energiją ir pasiryžimą, mes galime padėti 
įvesti pasaulį į gadynę taikos ir gausos, didesnės ne
gu bet kada.

Reikia dviejų dalykų šiai galimybei įgyvendinti. 
Vienas yra pažangi, ateičiai-apmąstyta politika iš 
biznio pusės. Kitas yra visuomenės bendradarbiavi
mas.

Biznis pasižadėjo atlikti savo pareigą—pirma, di
dindamas uždarbio progas visiems ir antra, didinda
mas visiems progas pirkti.

Kad padidintų visiems progas užsidirbti, biznis 
prižada teisingą ir šviesią algų politiką' ir atidarymą 
visų galimų kelių darbininkui pakilti.

Jis ketina anksčiausiu galimu momentu veikti, ati
darant naujas įmones ir paplatinant senąsias, kad 
parūpintų daugiau darbų didesniam skaičiui žmonių 
—įimant grįžtančius karius ir išmobilizuotus kari
nius darbininkus.

Jis ketina įteikti darbininkams į rankas sėkmin
giausius galimus įrankius—kad darbininkas, didinda
mas gamybą, galėtų dar ir toliau kelt sau uždarbį.

Padidinti visiems progas pirkti, biznis ketina pil
nai naudot technologinį “žinojimą .kaip,” kurio jis 
prisirinko karo metu, kad galėtų pristatyti rinkai 
puikiausių produktų, kokie tik galima padirbti, že
miausiomis kainomis, kuriomis galima jie pardavinėti.

Jis ketina, per nuolatinį studijavimą ir tyrimus ga
mybos ir paskirstymo srityse, j ieškoti visų galimų 
būdų dar labiau kainoms piginti per eilę metų, taip 
kad vis daugiau ir daugiau žmonių galėtų džiaugtis 
didesne gyvenimo gėrybių gausa.

Jis ketina skatint pilną ir laisvą konkurenciją, kad 
išvengtų verslo suvaržymų ir užtikrintų vis geresnes 
ir geresnes vertybes.

Tokia yra biznio programa ateičiai. Įvykdyt jai taip 
greit, kaip tik galima, reikės jūsų pagelbos. Nes jos 
įkūnijimas reikalaus veikimo įstatymų leidime—vei
kimo, kurį jūs galite paakstįnti. Tai pokarinė taksų 
politika, kuri palieka gana finansų pramonei plėtoti. 
Įstatymai, kurie aiškiai sulaikys nereguliuojamas 
monopolijas. Darbinė politika, kuri nustato atsako
mybes darbininkams ir vedėjams. Ir biznio veikimas 
pagal įstatymus vietoj neatspėjamų “patvarkymų.”

Jeigu jūs norite daugiau žinoti apie šią programą, 
parašykite atsiųsti jums dovanai knygelę, How 
Americans Can Earn More, Buy More, Have more. 
Adresas: National Industrial Information Committee, 
14 W. 49th St., New York 20, N. Y.

Šie pareiškimai yra spausdinami nušviesti tuos žingsnius, kūme turn būti daromi, norint 
užtikrint Amerikos žmonėms gausos ekonomiją pokariniame pasaulyje. Jie yra paruošti 
NACIONALIO INDUSTRINIŲ INFORMACIJŲ KOMITETO NATIONAL ASSOCIATION OF MANUFAC
TURERS, kurie atstovauja tūkstančius įvairią biznių, didžių ir mažų, samdančių 75 procentus 
visų alginių darbininkų fabrikinėje pramonėje.
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Ketvirtas puslapis

So. Boston, Mass
Politinė Betvarkė.

■J *

Chicagoje išeina savaitraštis 
vardu “Sandara,” šešių pusla.- 
pių. I jį pasižiūrėjus, techniki
niai jis nesiskiria nuo kitų laik
raščių. Pavyzc^iui, ten telpa 
apžvalga, krislai, pasaulinės ži
nios ir korespondencijos. Paė
męs skaityti minėto laikraščio 
apžvalgą, tai tik tiek tegali su
prasti, jog ji yra parašyta tik 
tam, kad kiti laikraščiai rašo 
apžvalgas. Vienuose krisluose 
skaitau:

— Sovietų didžiulėse krautu
vėse Maskvoje esanti įvesta 
nauja sistema, kuri sutaupina 
žmonių jėgą. Pavyzdžiui, de
šimties aukštų prekybos sandė
lyje, kuriame visko galima 
gauti, patarnauja tik vienas 

^^^aiachanovietis. Jis stovi prie 
durų ir visiems .kostumieriams 
praneša: “Ničbvo Niet” — nie
ko nėra ...

Kas reiškia, jog maskviečiai, 
ot sau, be nieko gyvena ir tiek. 
Bent kas suslebizavoja kas 
aukščiau pasakyta, tas bus pri
verstas pasakyti, jog minėto 
autoriaus iš tiesų gaivoje: 
čevo niet”!

ni-

ant 
švento”

>

r
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rytojaus “Darbininkas” sako: 
“toks, tokį ant pietų pavadi
no.’*, Jaunutis.

Neseniai “Darbininke 
vieno puslapio tilpo 
Pranciškaus atvaizdas, jis at
rodo labai nuskuręs, o aplink jį 
skraido paukščiai da skurdes
ni. Gi, apačioje keturi paveiks
lai. Viename vaizduojama 
sportininkai, antrame moksli
ninkai studijuoja žemės ritulį
ir žemlapį, kur ta Lietuva ■ tiko persikelti 
randasi, trečias atvaizdas 
Kauno Valstybės Rūmai, o ket
virtame sėdi Antanas Smetona, 
jo barzdukė dailiai nugenėta, o 
jį apsupus būk tai pasaulinė 
delegacija ir klausosi jo išmin
ties. į paveikslą žiūrint, gauna
si supratimas, jog kiekvienas 
norėtų paliesti nors vieną jo 
barzdos plauką.

Tas parodo, jog
ko” manymu Smetona 
kas “šventesnis” už 
kų.

Bet štai, bostoniškis
ninkas Minkus užsimanė pada
ryti biznį ir parsikvietė Sme- 
tonuką. Minkus nusisamdę 
puošnų viešbutį ir nugabeno 
aštuoniasdešimts keisų alaus, 
nes, ką jūs manote, “Darbinin
kas” tėvą padarė “šventu,” tai 
visa Naujoji Anglija subruzdės 
pamatyti jo sūnaus.

“Minių” tiek priūžė į tą jo 
bankietą, jog vos valiojo išger
ti dvyliką keisų alaus, o ant

Reikšmingos Žinutės
Bostono ir apylinkes veikė

jai nekantrauja, ' kad Laisvė 
perdaug ilgai pradėjo suvėluo
ti įtalpinimą korespondencijų, 
nors jie mato, kad iš kitų mies
tų dar labiau suvėluotų yra. Ar 
nereikėtų didinti Laisvė iki 8 
puslapių kas dieną? Nes, dabar 
daug daugiau garsinimų turi, 
todėl korespondencijom ir stin
ga vietos, o tas labai svarbu.

(Vėliausia priežastis suvėla- 
yimo, tai tas, kad labai daug 
.yra korespondencijų, jas rašy-’ 
darni ištęsia, pilnos vardų ir 
numerių, kas trukdo jų surin
kimą ir mes turime permažai 
darbininkų. Mūsų raidžių rin
kėjai yra tikri veteranai, bet 
jų liko tik trys, vietoj, kaip se
niau turėjome 5, o kaip kada 
ir daugiau. — Red.)

LDS 62 kp. priešmetinis su
sirinkimas gruodžio 7 d. buvo 
vienas iš didžiausių į pora me
tų laiko. Kadangi, kuopos fi
nansų raštininkas drūčiai ser
ga ir griežtai atsisakė nebeuž- 
imti to urėdo vietos, o tai vie
tai užimti reikalinga kvalifi
kacija, tai komitetas ir rūpi
nosi kuo skaitlingiausi susirin
kimą sušaukti ir pakvietė iš 
jaunuolių kuopos O. šukiūtę, 
kad persikeltų į suaugusių 62 
kuopą, kuri galėtų užimti tą 
atsakomingą vietą, šukiūtė su- 

ir skaitlingas
susirinkimas entuziastiškai ir 
vienbalsiai priėmė ją. Renkant 
valdybą sekantiems metams li
ko išrinkta šie: Pirm. D. G. 
Jusius, vice-pirm. Matulevi
čius, finansų rast. O. šukiūtė, 
ižd_ A. Jankus, prot. rast. J. 
Šūkis, iždo glob. J. Peldžius ir 
J. Žekonis.

Susirinkimas nutarė sureng
ti paskaitą sveikatos klausi
mu šią žiemą. Komisija išrink
ta iš', trijų: A. Dambrauskas, 
J. Žekonis ir E. Simonaučienė.

Apkalbant kuopos atstovų 
raportą iš LPTK. N. Armonie- 
nė pastebėjo, kad ji $5 pinigais 
aukojus ir drabužių didelius 
kiekius atnešus į patalpą, bet 
jos vardo nebuvo Laisvėj. Taip, 
jos pastaba vietoj, bet, tai yra 
ir daugiau tokių geraširdžių 
žmonių, kurie gausiai aukoja 
LPTK. ir savo vardų nemato 
Laisvėj, nes reikia žinoti, kad 
tas darbas atliekama trumpu 
laiku, vakarais, nuo dirbtuvės 
darbo atlikusiu laiku, užrašai

Darbinin- 
yra kur 
Pranei^,

radijuš-

W»ifW'<;:
>■>■‘M

Pirmadienis, Gruod. 18, 1044

LOWELL, MASS

tų

Waterbury, Conn

OPEN SEASON

P.
P.

Nuvažiavę radome jį vaikš
čiojant apie savo gaspadorystę.

čiai 
nes 
nių 
kad 
kyrė

THIS BUCKSHOT 
GETS THEM All 

tl

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

(Isist. 28 m.)

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

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVJENUE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Diena Laisvės Vajaus 
Reikalams

Lapkričio 26 d. buvome pa
sirengę aplankyti farmerius 
Laisvės skaitytojus apie Beth
lehem, Woodbury ir Southbury, 
Conn. Atsikėlėme anksti ne
dėlios ryte, ir kadangi diena

nesušaltų. Matote, jiems labiau atrodė labai graži, tai nieko 
rūpi klebono reikalai, o'ne Lie-nelaukdami leidomės pas drg. 
tuvos žmonės, kuriuos taip bai- Butkų į Bethlehem, Conn, 
šiai vokiečiai nuvargino ir api
plėšė.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Tas patsai kunigas ir jo ar
timi' šaukia, kad žmonės neduo
tų drapanų Lietuvos žmonėms, 
jie rengiasi rinkti ir siųsti jas 
į Švediją saviškiams kvislin- tas’ir mylintis apšvietą. Vasa-

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

4
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MATTHEW BALLAS

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8842

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

. ■ , w#
r > «

UUvfc—Uberty, Lithuanian DaRj

šeštadienio 
susiėjimai į 
prinešė įvai- 
Viena mote-

LPTK. sekr. at
kari Du. Repšis 

po

visų aukotojų stengiamasi tu
rėti patalpos raštinėj, vienok į 
laikraštį skelbimui neužtenka 
laiko sutvarkyti. Pavyzdin, 
gruodžio 9 d. iš LPTK. patal
pos, 318 W. Broadway, tapo iš
vežta visokių drabužių 1626 
svarai, čeverykų 184 poros ir 
viena dėžė skardinėse pieno, o 
kadangi tai buvo 
vakaras, priprasti 
patalpą, tai ir vėl 
riaušių aprėdalų.
ris barganiškai pirkus net $25 
vertės moteriškų drapanų pa
aukojo, kita $10 vertės vaiku
čiams drabužėlių, F. Ivanaus
kas nuo savo pažįstamo batsiu
vio cecho net 18 porų čeverykų 
atnešė, W. Davis didelius kie
kius įvairių drabužių aukojo.

Klausant 
skaitą girdi
gruodžio 2 d., išeidamas 
pramogėlės paaukojo $10, ir 
taip daugybės mažesniais kie
kiais suneštų dovanų sudaro 
tūkstančių svarų tik Bostono 
ir apylinkės pažangieji lietu
viai. Todėl, neišvengiamai 
įvyksta nepaskelbtų aukotojų 
vardų. Vienok, žinokime, kad 
LPTK. dirba nuoširdžiai, tei
singai ir supratlyvai.

Drabužių taisymo patalpoje 
Rainardienė susijaudinus pasa
kojo, kad jos brolio sūnus už
muštas Europoje Vakariniame 
fronte. Taip, tūkstančiai na
miškių, yra su skaudančiom 
širdim dėl žuvusiųjų kovos lau
ke už žmonijos laisvę. Graiki
jos padėtis dar baisesnių daly
kų rodo, kiekvienas piktai žiū
ri į Anglijos kišimąsi ir palai
kymą fašistinių monarchiškų 
valdonų. D. J.

Šis ir Tas iš Mūsų Kolonijos.
Pas mus yra daug naujienų, 

bet nėra kam parašyti, tai ban
dysiu nors trumpai parašyti.

Gruodžio 2 d. vietiniame an
glų laikraštyj pasirodė raštas 
prieš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmones, ten rašė, neva jos 
esą “bolševikų pavergtos” ir 
reikalavo, kad daryti spaudi
mą, kad į tas šalis būtų grą
žinamos “senos valdžios,” su
praskite, fašistines, kurios Hit
leriui pataikavo.

Sekmadienį vietos lietuvių 
kunigas dėkavojo tai spaudai, 
liepė parapijonams rašyti laik
raščiui padėka vonės laiškus. 
Kiek teko girdėti, tai šalna, 
buvęs Smetonos atstovas, pa
siuntė savo ačiū.

Liet, kunigas labai nepaten
kintas, kad Jungt. Valstijų 
Žmonės vėl Rooseveltą išrinko 
prezidentu. Jis savo parapijo
nus per pamokslą gąsdino, kad 
jeigu Rooseveltas bus išrink
tas, tai ant Baltojo Namo tuo
jau bus užkabinta vėliava su 
kūju ir pjautuvu.

Vietos socialistai ir sandarie- 
grįžta po kunigo skvernu, 
jis yra baisus darbo žmo- 

neapkentėjas. Girdėjau, 
D. L. K. V. Kliubas pas- 
$25 anglims, kad kunigas

gams, kurie nuo Lietuvos žmo
nių pabėgo. Jie niekina Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
tą, sa^o, kad jis siunčia tik. 
“burloka'ms,” nepaiso to, kad 
jau daUg kartų iš Lietuvos bu
vo pranešta, kad tą amerikie
čių pagalbą ten gauna.

SLA. 173 kp. laikė susirinki
mą. Taip mažąi atėjo narių, 
kad nebuvo iš ko ir valdyba iš
rinkti, tai palikta ta pati. Iš 
raporto iš apskričio konferen
cijos pasirodė, kad ji buvo la
bai menka. Sako, apskritys pa
aukavo $50 prezidentui Lau
kaičiui. Rodosi, kad jis nėra 
nukentėjęs, tai kam jį šelpti?

Senis.

Valandžiukę pasikalbėjom su 
juo ir jisai atsinaujino Laisvės 
prenumeratų. Draugas Butkus 
yra labai gero budo žmogus, 
visuomet linksmas, myli baikas 
ir todėl gal ir nepasensta. Jis 
yra pusėtinai pagyvenęs žmo
gus, -bet dar yra pusėtinai tvir-

Hartford, Conn:
Hartfordiečiai Sveikina Lais-

Proga 25-kių metų dienraš
čio Laisvės gyvavimo mes, 
hartfordiečiai, kolektyviai svei
kiname ir linkime per amžius 
gyvuoti ir rodyti demokrati
nei liaudžiai šviesų kelią. Ta 
proga aukojame dienraščio 
reikalams sekamai:

$10: ALDLD 68 kp. Mo- 
Kliubas ir L. J. žemai-

'iflAV

PITTSBURGH, PA
Iš Lietuvai Pagalbos 

Teikimo Veiklos
Veikimas pas mus eina ge

rai, dirba Northsidėj, Soho ir 
Southsidėj tinkamai, nors gali
ma būtų ir daugiau veikti. Te
ko man būti Wilmerdinge, tai 
ten draugai ir draugės labai 
gerai veikia. Jie pasiuntė į 
centrą $77.88 ir kelias dėžes 
drabužių ir čeverykų. Iš Mc
Kees Rocks pasiuntė $320.92.

. Lapkričio 25 d. buvau Wash
ingtone, ten buvo LDS 98 kuo
pos parengimas ir draugai ir

Po 
torų 
čiai.

Po
kai iš Wethersfield, A. Totorė- 
lis ir M. Selokai, kurie užlai
ko puikią užeigą ant Sission 
Avė., netoli Capital gatvės.

Po $2 aukavo: M. Johnson, 
Jos. Beržinis, M. Raulinaitienė, 
A. Klimas, F. J. Repšys ir J. 
V. Kazlau iš Wethersfield.

Po $1 aukavo: S. Makavec- 
kas, W. Brazauskas, A. J. Kas
putis, S. Laurent, A. Dagilius, 
A. Lopata, K. Vilkas, Z. Juška. 
J. Siernas, M. Kazlauskienė, J. 
Margaitis, J. Kazlauskas ir 
M. Ramanauskas 50c. Viso 
$59.50.

Visiems aukavusiems širdin
gai

$5 aukavo: Ona ir G. Šil-

Lietu-

ir pinigų.
Buvo susirinkimas Liet. Pi

liečių Draugijos, kur jie prašė 
aukų, čia ir buvo nariams pa
aiškinta, kaip jie tas drapa
nas “siunčia” į skiepus, buvo 
paaiškinta, kad nuo seniai yra 
įsteigta Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetas, kuris jau daug 
pagalbos Lietuvos žmonėms pa
siuntė ir per jį reikia siųsti ir 
daugiau. Buvo nurodyta, kad 
tie ponai aukas nori pasilaiky
ti savo propagandai, o kitką tai 
siunčia pabėgėliams nuo

draugės raportavo, kad jie tu- vos žmonių į Švediją, 
rėjo parengimą paramai Lietu-' Nagi pasiima balsą 
vos žmonių, kur pelno liko $90. pirm. Florence Rodgers 
Už 13 dėžių drapanų pasiunti-1 sakoja, kad Russian War Ro
mą į Brooklyn sumokėjo $20, lief turi 50 darbininkų, o jų 
o kitus $70 pasiuntė supirki- raštinėj New Yorke yra reika- 
mui naujų drabužių. Tai gra- lingL 6 gabūs žmonės, kurie 

Jie pasižadėjo susirašinėtu su Washingtonu ir 
Ten yra Lietuvą gelbėtų, kad “išgelbė- 

Literatūjos Draugijos, jus” nuo Rusijos, o tas darbas 
Liet. Darbininkų Susivienijimo daug kainuoja.
ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj kuopos, visos trys gra- kalba, kad jiems nerūpi Lietu
siai ir vieningai veikia, ten nė- vos 
ra kenkėjų, nėra tokių fašis
tų, kurie galėtų apgavinėti ir 
klaidinti darbininkus. Pas 
juos visų darbas yra bendras, 
taip turėtų būti ir kitose kolo- 
nij03e- _______

\ ' Taip vadinama Lietuvių Ta-
ryba Lietuvai Vaduoti šaukia 
konferenciją “Lietuvai vaduo
ti.” Buvo išsiuntinėję laiškus 
ir prašė ne vien delegatų, bet

vice- 
ir pa-

/

žus darbas. Jie 
veikti ir ant toliau.
Liet.

Matote, kaip jie patys išsi-

žmonės, kad jiems apei
na skleisti nacišką propagan
dą, būk Rusija yra “pavergus” 
Lietuvą, rūpi pagalba lietuviš
kiems ’kvislingams Švedijoj, ku
rie išvien su hitlerininkais 
smaugė Lietuvos žmones, o ka
da Raudonoji Armija ir lietu
vių pulkai atėjo į Lietuvą, tai 
pabėgo į Švediją.

Draugija į nubalsavo, kad 
jiems aukų neduoti/.*delegatus 
išrinko 4. Jonas Urbonas.

ačiū!
ALDLD 68 Kp. Moterų 
Kliubo Komisija:

A. Bernotienė,
V. Kazlauskienė, 
M. Mulerankienė ir 
O. Šilkienė.

Taip širdingai hartfordiečiai 
ir apylinkės draugai ir drau
gės sveikina dienraštį Laisvę 
25-kių metų proga ir būsimą 
jo suvažiavimą, kuris įvyks 
sausio 28 dieną. Dienraščiui 
pagalba yra reikalinga, ypa
tingai tada, kada ruošiamės 
erdvesnį ir patogesnį namą įsi
gyti.

KRIENO AFORIZMAI

'Yra visokių vabalų: vie
ni , aukštyn skrenda, 
žemėn lenda, 
hitlerininkai 
sulysti bando.

kiti 
o prakeikti 
Argentinon

Anot anglų, kiekvienas 
šuva turi savo dieną. Esi 
didelis saumylys, jeigu ir to 
jam pavydi!

Šįmet per Kalėdas ir per 
visas Kalėdas — iki karą 
laimėsime — sveikinkite tik 
patys .saye, ir sveikinkitės 
karo boriais!

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jantams.)

ros laiku jis tankiai atsilanko 
ant mūs parengimų, kad juos 
paremti. Kadangi laikas visuo
met būna labai trumpas, nes 
ant minties stovi ir kiti žmo
nės, kad juos susitikti ir aplan
kyti, tai turėjome atsisveikinti 
.su drg. Butkum ir jo nurodytu 
keliu leidomės pas Yonkaičius, 
kurie taip pat gyvena toj pa
čioj apylinkėj ant ūkės.

Pavažiavę kokias 5 mylias 
pradėjome abejoti, ar mes ge
rai važiuojame, manėme, kad 
paklydome, žiūrime žmogus 
vaikščioja apie stubą. Sustab
dėme mašiną ir paklausėme jo 
ar mes gerai važiuojame pas 
Yonkaičius. Jisai sako: “taip, 
gerai.” Pasirodė, kad jis yra 
lietuvis Juozas Liutkevičius. 
.Pradėjau jam kalbėti apie Lai
svę ir jis sutiko užsiprenume
ruoti ant metų. Atsisveikinom 
su nauju skaitytoju ir nuvažia
vome pas Yonkaičius. Nuvažia
vę radome jį apsirengusį su 
darbinėm drapanom, apžiūrinė- 
jant naują, tik ką pastatytą 
pieno šaldytuvą. Susipažinom 
su draugu, pasikalbėjome ir jis 
nusivedė mus į savo gyvenimo

(Tąsa 5-me puslapyje)

Haverhill, Mass
Pataisau Klaidas.

Laisvės 282 num. tilpusioj
korespondencijoje yra sužy
mėta žmonių vardai, kurie 
aukavo dėl sušelpimo Lietuvos 
žmonių nuo karo nunkentėju- 
sių. Gal per rašėjo neatsargu
mą yra klaidingai pažymėta 
dviejų aukotojų pavardės. Kur 
yra pažymėta, kad P. čečela 
aukojo $10, tai turėjo būti 
čečeta. Ir kur pažymėta, 
Maskvytis, tai turėjo būti 
Maksvytis. Taipgi vieno iš
draugų, kurie suteikė patarna
vimą su savo automobiliais, 
yra pažymėta O. P. Ivanaus
kas, o turėjo būti pažymėta P. 
Ivanauskas. Atsiprašau už pa
darytas klaidas.

A. P. Dambrauskas.

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.GREEN STAR BAR & GRILL

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
HDH

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
1 lO.East 16lh St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M.
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.
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Žudytojai Žydy--Kariniai Kriminalistai
Washingtonas. — Senato

rius Gillette reikalauja, kad 
visi naciai, kurie yra ką 
nors turėję arba turi su žu
dymu žydų, turi būti pas
kelbti kariniais kriminalis
tais. Gi tokie kriminalistai 
turi būt nubausti mirtimi. 
Senatorius teigia, kad tiktai

taip būtų galima išgelbėti 
1,500,000 žydų, kurie tebėra 
gyvi ir gyvena nacįų pa
vergtuose kraštuose.

Gillette nusiskundė, kąd 
dabartinė Karo Kriminąlys- 
čįų Komisija " neskaitanti 
kariniais kriminalistais žy
dų žudytojų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
UTENOS APSK. VYKSTA 

ŽEMĖS GRĄŽINIMO 
DARBAI

Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos IlI-sios se
sijos priimtas įstatymas a- 
pie grąžinimą žemės teisė
tiems šeimininkams Utenos 
apskrityje įgavo gyvą at
garsį. Jau rugsėjo 1 dieną 
buvo pradėtos organizuoti 
visuose valsčiuose Žemės 
Skirstymo Komisijos. Rug
sėjo 5 d. buvo visos komisi
jos Apsk. Vykd. Komiteto 
patvirtintos ir pradėjo dar
bą. Pirmoji žinia apie šį 
darbą į Uteną jau gauta iš 
Vyžuonių. Iš ten komisijos 
pirmininkas drg. Šileikis 
pranešė, kad Vyžuonių val
sčiuje 10 žmonių yra pada
vę prašymus žemei gauti, o 
3 mažažemiai, iš kurių že
mė okupantų buvo išplėšta, 
matuoja savo senąsias skly
pų ribas. Iš Skiemonių val
sčiaus pranešama, kad ten 
20 sklypininkų taip pat ruo
šiasi atsiimti tai, kas jiems 
buvo duota Tarybų val
džios.

Buožės ir buvusieji vo
kiečių batlaižiai mėgina 
grąsinti naujakuriams, bet 
tas nieko negelbsti. Nauja-į 
kuriai žino, kad juos remia i 
tarybų valdžia ir bet koks 
buožių pasipriešinimas tos 
valdžios išleistiems įstaty
mams bus palaužtas.

<1
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HELP WANTED—rFEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

■t*"-1*1.'
HELP WANTEP—MALE 

REIKALINGI VYRAI

PEČKURIAI 
IR 

DŽIANITORIAI
KEW GARDENS 

MANUFACTURING PLANT

Nuolatiniai Darbai!
SYLVANIA

Electric Products, Inc. 
34-10 Lipden pi., Flushing, L. I. 

FLUSHING 9-2123

paęĮįąęmią buvo M. Kazlaųą- 
kienė, K. Parednienė, S. Zulo- 
vienė, O. Morkūnienė ir J. Fle- 
vanglauckienė. Jos daug darbo 
turėjo ir užsipelno kredito, nes 
jos visada energingai dirba.

Bevalgant prasidėjo ir aukų 
rinkimas. Draugijos aukavo 
taip: ALDLD 103 kuopą $25, 
Liet. Pil. Kliubas $25, Liet. 
Darb. Sųsiv. 66 kp. $10. Pavie
niai aukavo sekamai: J. Sa
dauskas $10.25. Po $10: C. K. 
Urboną^, K. Rozenąs ir J. Sa- 
baila. Po $5: J. Shay, Ignas 
Markūnas, Albįn Tamašįūnąs, 
A. J. Sikorskis, J. Paplauskas, 
F. Kaująkis ir J. Cook.

Po $2: W. Aleksandravičius, 
P. A. Vaitekūnai, T. Orlaus
kas, M. Kązląuskas, Ch. Gri
gas, J. Yuškevičius, G. Šid
lauskas, J. Gaidis, Ą. Regonie- 
nė, S. Lakštutienė ir K. Pared
nienė.

Po $1: J. Nevanglauckienė, 
K. Baranauskas, S. Jankaus
kas, A. Zulon, K. Krukonis, J. 
Usiųas, P. Gumbą, J. Skliutas, 
H. Kelly, A. Pilkauskas, E. 
Trasikienė, F. Smetanka, G. 
Stupik, L. Višniaųskas, Ch. 
Rudis, M. Daukštis, A. Kauza, 
R. Zulonas ir Ig. šusta. Po 
50c: W. Badura ir W. Maka- 
row.

Nuo seniau buvo nepaskelbta 
aukavę ant blankos po 25c: Ch. 
Sadis, S. Zalonienė, R. Zalpnas, 
A. Alšiauskienė ir V. Alšiaus- 
kas. Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū.

Taigi, laike vakarienės suaų- 
kauta $117.25. Draugijų aukps 
yra $60, vakarienė davė pelno 
$77-46, nuo blankos dar buvo 
$1.25, tai bendrai pasidarė 
$256.

Tenka pažymėti, kad mūsų 
geri rėmėjai farmeriai Saba
liauskai iš S. Sudbury visada 
atvažiuoja ant parengimų ir 
dar reikalingų dalykų paaukoja.

Vakarienei maistu aukavo 
sekamai: J. S. Sabaliauskai 
didelį sūrį, K. Parednienė 12 
pyragaičių, Palčauskienė dide
lį pyragą, O. Markūnienė 
pūstų, M. Kazlauskienė ir 
lonienė tomeičių ir kitokių 
lykų.

Visiems, kurie tikietus pla
tino, vakarienę pagamino, pra
kalbas pasakė, arba ką nors au
kavo, kad padarius vakarienę 
sėkmingą, tai varde draugijų 
komisija taria širdingą ačiū.

Al. Tamasiūnas.

jąnt nąjpp sustojome pas Kliu- 
cjpskus. Pas juos mes buvome 
apie 2 metai atgal, kada buyo 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kp. mitingas. Pasikalbė
jom su jais ir užrašėm Laisvę 
ant metų. Ęliučinskąs jau yra 
pagyvenęs žmogus, 58 metai 
kaip atvažiavo iš Lietuvos, bet 
myli skaityti laikraščius ir in- 
teresubjasi politika.

Kliučinskąi turi du sūnus S. 
V. armijoje/ Vincas (C. Kliučįn- 
skąs jau X4 metų kaip armijo
je. Jis yrą kąpitoųąs ir dabar 
raudasi Afrikoje. Jaunesnis sū
nus Juozas yrą laivyne. Jų mo
tina parodė mums dovąnas, 
gautas jiųo vyresniojo sūnaus 
kapitono, kurios yra labai žin
geidžios, nes jos yra rankų 
darbo ir padirbtos Afrikoje. 
Kadąngj, diena jau visai baigė
si ir pradėjo temti, tai turėjo
me gręitai atsisveikįpti su 
Kliučinskais ir važiuoti įpas sa
ve. Pakelėje dar buvome susto
ję vienoj vietoj, bet nieko ne
laimėj ome, tai taip ir praėjo 
•vajinipkės diena, kuri buvo 
saulėta ir graži, kaip tik jos 
laimei. Pasekmės buvo nepras
tos, kadaųgj buvo gautą 2 nau
ji skaitytojai ir atnaujinįmų.

Vajininke.

MEDUS

STEIGIASI BATSIUVIŲ 
ARTELęS

1940-41 tąrybines santvar
kos metais Kaune, kąip ir 
kituose miestuose, buvo įsi
steigę gana dąug įvairiau
sių artelių. Jų tarpe ir bat
siuviai turėjo daug artelių. 
Daugelis artelių buvo pa
vyzdingai susitvarkę, jog 
jų veikimu buvo patenkinti 
tiek darbininkai, tiek ir 
klijentai. Okupavus mūsų 
kraštą, vokiečiai ėmė karšt
ligiškai visas arteles naikin
ti, taip, kad beveik nė viena 
jų nebeišsilaikė. Dabar, at
sikūrus tarybų valdžiai, vėl 
imta vokiečių panaikintas 
arteles organizuoti. Šiomis 
dienomis įsisteigė gana 
stambi batsiuvių artelė “Au
las”, turinti savo žinioje ge
rų mašinų ir nemažą skai
čių darbininkų. Artelė šiuo 
metu daugiausia užsiima a- 
valynės taisymu Raudonajai 
Armijai.

Kitų kauniečių batsiuvių 
tarpe yra kilęs sumanymas 
steigti naujų artelių. Taigi, 
artelių skaičius greitai pa
didės.

MOTERYS
Darymui Hors D'Oeuvres: Gera Alga. 

Linksmos Aplinkybės.
Sekmadieniais Nedirbama.

DOVER D’OEUVRE CO.
685 LEXINGTON AVE., N. Y. C. 
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MERGINOS!!
MOTERYS!!

Greitos ir apsukrios. Ųereikia patyrimo; pri
ėmimų. sandėlio darbas; pilnam ar daliai 

laiko ; Gera alga t Puikiausia proga I 
Mokiptįs madingų daiktų pgrdavųpo.

BUTLER BROS.
860 BROADWAY, PRIE 17TH ST.

____ ____________:______________________ <30Įj
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$

REIKIĄ VYRQ 
48 VALANDOS—$40 

Pagyrimo Nęrcikia 
Dabar Karinis’ Darbas 

Geras Po Karo 

EVERGREEN 8-5450

iALTERATION WOMEN AND FITTERS. 
EXPERIENCED BETTER DRESSES. * G0(^D 

SALARY. STEADY POSITION.
ROSAMOND FROCKS, 24 EAST 56TĮI ST.

JAUNUOLIŲ INICIATY
VA SUTVARKYTOS 3

BIBLIOTEKOS
Lazdijai. Komjaunimo i- 

niciatyva yra sutvarkytos 
ir veikia 3 bibliotekos, ku
riose dalis knygų yra su
rinkta komjaunuolių pa
stangomis. Be to, tvarko
mos mokyklos, kad jauni
mas galėtų mokslo metams 
prasidėjus jose mokytis.

Stojančiam jaunimui į 
tėvynės gynėjų eiles buvo 
suruoštos paskaitos apie 
dabartinę padėtį.

Valsčiuose komjaunimas 
padeda tarybiniams ūkiams 
nuimti derlių. Valstiečiai, 
suprasdami reikalą aktyviai 
padėti Raudonajai Armijai 
greičiau sutriuškinti priešą, 
noriai pristato prievoles į 
surinkimo punktus.

Rudaminos valsčiuj kom- 
jaunimo suorganizavime 
daug pasidarbavo drg. Bu- 
silas.
žemės Grąžinimo Darbai 

Ukmergės Apskr.
Lietuvos TSR Aukščiau

siosios Tarybos IlI-sios se
sijos nutarimai grąžinti 
darbo valstiečiams okupan
tų vokiečių ir buožių iš jų 

I pagrobtas žemes sutikti su 
didžiausiu susidomėjimu. 
Darbo valstiečiai nedelsda
mi pradėjo vykdyti tuos 
nutarimus.

Ligi šiol 664 sklypai jau 
grąžinti buvusiems jų šei
mininkams.

Pagal valsčius, darbo val
stiečiai atsiėmė: Deltuvos 
valse. 26 sklypus, Gelvonų 
valse. — 13 sklypų, Gied
raičių valse. — 65 sklypus, 
Kovarsko valse. — 48 skly
pus, Kurklių valse. — 70 
sklypų, Musninkų valse. — 
33 sklypus, Panoterių valse. 
— 70 sklypų, Vbprių valse. 
19 sklypų, Želvos valse. — 
30 sklypų ir Žemaitkiemio 
valse. — 3 sklypus.

Ukmergės apskr. išskirta 
dar žemės Mašinų - Arklių 
Nuomojimo Punktams (M- 
ANP) 358.10 ha, dviems 
Mašinų Traktorių Stotims 
ir penkioms tarybinių ūkių 
grupėms.

•ĮSISTEIGĖ SPORTO 
DRAUGIJA “ŽALGIRIS”
Šiomis dienomis Kaune į- 

sisteigė profesinių sąjungų 
sporto draugija “Žalgiris”, 
kurios paskirtis yra popu
liarinti sportą tarnautojų 
ir darbininkų tarpe. Drau
gijos būstinė Profsąjungų 
Namuose, Vytauto pr. 63.
ARTELIŲ ATSTATYMAS

Visoje Tarybų Lietuvoje 
yra jau atstatyta 101 įvai
rių verslų artelė. Vilniuje 
atstatya 70% artelių, Kau
ne — 40%. Sparčiai steigia
mos artelės Ukmergėje, U- 
tenoje, Panevėžyje, Šiau
liuose ir kituose miestuose.

1

(X)

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimus nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkifės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šežtadleiiiu 8:30 iki 5

WESTERN
ELECTRIC CO.
900 Broad St.
1Q0 Central Ave.

ARBA matykite mūsų
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iž Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
PareiSkimo.

KNYGVEDĖ
Patyrusi Ledger Clerk
TYPIST-CLERK
Daugmeniniai Groseriai 

Nuolat. Linksmas Ofisas 
6 DIENŲ SAVAITĖ’ 

Pageidaujama Bay Ridge Gyventoją
JOHN SEXTON & CO.

66 IMLAY ST. 
BROOKLYN. ». Y. 

CUMBERLAND 6-6080 
______________________________________ (297|.

MOTERIS
Lengvąm Valymui ir Virimui

4 Dienos. 8 A. M. iki 12 A. M.
2 PILNOS DIENOS.
Nėra Vaikų Šeimoje.

$25 Į SAVAITE 
Skambinkite ALgoąęuin 4-316^

I

4

ko-

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

atstovą j USES
JSIewark, N. J.

Jersey City, N. J.

INSPEKTORĖS 
Nereikia Patyrimo 

Nėra Amžiaus’ Apribavimo. 
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių. 

UNION PARTS ĮMFG- CO-> 
125 ASHLANp PL., pRffOtCĮjrg^ 

10 A. M. IKI 4 P. M.
RAŠTINEI PAGELBININK4S

Patyrusios ir Pradinė?.
Geros Darbo Sąlygos.
5 DIENŲ SAVAITĖ. 

DOWNTOWN NEW YORKE.
TELEFONUOKIT

BARCLAY 7-3816.
(296)

MERGINOS & MOTERYS
Klijayimui; ant kortų prisegti ir 

vyi.iavimam auakarių.
$20 PRADŽIAI 

40 VALANDŲ SAVAITĖ 

FEDERAL SPECIALTIES CQ.
3 WEST 29TH ST.

i

t

a
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STOGDENGIAI
BUDAVOTI STOGUS, 
GONTAIS AR SLATE 

APDENGTI 
NUOLAT 

POKARINIS DARBAS
ALGA $13 I DIENĄ

LAIKAS IR PUSE UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

KREIPKITĖS KASDIEN AR 
telęfonuokite.

PERTH AMBOY 4-0448
DIAMOND ROOFING 

& METAL WORKS 
365 NEW BRUNSWICK AVE. 

PERTH AMBOY, N. J.

*

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEPŲ

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

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administrąciją.

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

LONG ISLAND CITY, Ti. Y.

2

3

I
MERGINOS PRITAIKYMO ROMUI 

dirbti prie slippers. Nuolatinis darbas. 
NATIONAL BALLET MAKERS, INC. 

318 WEST 46TH ST. 
________________________________________

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.

4ŽURNALAS JAUNIMUI
Didelio susidomėjimo su - 

kėlė pirmasis Tarybų Lietu
voje išėjęs jaunimas žurna
las “Jaunųjų Gretos”. Žur
nalas gausiai iliustruotas 
originaliais piešiniais ir 
nuotraukomis.

Hudson, Mass

bos rinkimai taipgi delegatai j J 
Board. Yra ir kiti svarbūs dal? 
Dalyvaukite.

Waterbury, Conn.

MW

Souhbury,
Aplankėme Pakušaitį,

Krąkąuską ir kitus ir važiui

PATYS ATSIIMA SAVO 
ŽEMĘ

Veiverių valsčiuje veikia 
žemės tvarkymo komisija. 
Ją sudaro pirmininkas ma
žažemis Zaveckas Kazys, jo 
pavaduotojas — Kazlaus
kas Juozas, sekretorius Ba
ranauskas Kazys ir nariai 
Vasiliauskas Juozas ir Že
maitis" Pranas. Valstiečiai, 
sužinoję apie Tarybų val
džios nutarimą dėl žemės 
grąžinimo tikriesiems jos 
šeimininkams, patys atsiė
mė Taryb. valdžios 1940 m. 
jiems duotą žemę, 
vokiečiams atėjus, 
nuo jų buvo atėmę. Ūkius 
atsiėmė Gumauskas, Narbu
tas ir kiti.

kurią, 
buožės

LAIKRAŠČIŲ VITRINOS
Kauno miesto centre jau 

yra pastatyta tam tikrų vit
rinų, kuriose iškabinami 
naujausi Maskvos, Vilniaus 
jr Kauno laikraščiai. Gy
ventojams tai patogu. Būtų 
gerąj, jei tokių vitrinų būtų 
iškabinama dar daugiau.

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
ODOS FABRIKĄ 
BALBIERIŠKYJE

Kaip teko patirti, pasi
traukdami vokiečiai Balbie- 
rįskyje susprogdino to pa
ties vardo kailių ir odos ap
dirbimo fabriką. Įmonę su
naikinus, padaryta žymių 
nuostolių.

Suaugusiųjų Institutui Grą
žinamas Jo Senasis

Pąyądinimas
Vilniaus Suaugusiųjų In

stitutas nuo dabai* vadinsis 
jLiaudies universitetu. Lap
kričio į d. Liaudies univer- 
pitetąs prądejo mokslo me-

da-

i
<

H kJ

MOKSLŲ AKADEMIJOS 
REMONTINIAI RŪPES

ČIAI
Mokslų Akademijos rū

mai nukentėjo per karo 
veiksmus tiesioginių sviedi- 
dinių pataikymu ir be to y- 
ra išbyrėję visi langai. Aka
demijos vadovybė deda vi
sas pastangas rūmus sutai
syti ir pageidauja, kad šia
me darbe jai energingai pa
dėtų atitinkamos statybos 
organizacijos.

Profsąjungų Centro Tary
bos Biblioteka - Skaitykla

Gavo Daug Knygų
Vilniuje, Gedimino gt. 6 

nr. esantį LTSR Profsąjun
gų Centro Tarybos bibliote
ka - skaitykla gavo 6000 
egz. įvairių knygų. Šiuo me
tu biblioteka tvarkoma vie
šajam naudojimui. Skaityk
lą be vietos spaudos daj’ 
gauna eilę centrinių dien
raščių ir 13 žųrnąjų. Skai
tykla - biblioteką vęįjdą

Parengimas Gerai Pavyko.
Progresyvūs draugijos — 

Liet. Liter. Draugijos 103 kp., 
Liet. Laisvės Ę. Draugiją, L. 
Piliečių Kliubas ir Liet. Darb. 
Susivienijimo 66 .kuopa lapkr. 
26 d. bendrai surengė vakarie
nę ir prakalbas. Tikslas — 
pagelbėti Lietuvoj nukentėju- 
siems žmonėms. Pagal mūsų 
nedidelės liet, kolonijos, tai 
žmonių prisirinko daug. Tikie- 
tai buvo platinami išanksto, 
tai ir pasekmės geros. Turėjo
me ir svečių iš Worcesterio, 
Maynardo ir Marlboro.

Kaip tik susėdo publika už 
stalų, tai pirmininkas persta
tė kalbėti profesorių B. F. Ku
bilių iš So. Bostono. Jis kalbė
jo apie Sovietų Sąjungos ga
lybę ir atliktus karžygiškus 
darbus karo išlaimėjimui ir 
viso pasaulio išgelbėjimui nup 
fašizmo. Ragino remti Lietu
vos žmones, kuriuos vokiečiai 
apiplėšė.

Paskui pirmininkas pakvie
tė pakalbėti svečią J. Skliutą iš 
Worcesterio. Jis pasakė trurą- 
pą, bet gerą prakalbą, piešda
mas, kaip Amerikos žmonės 
daug laimėjo, išrinkdami Roo- 
ševeltą, taipgi ragino aukoti 
pagalbai Lietuvos žmonių.

Tuo kartu gaspadinės jau 
paruošė skanią ir karštą va
karienę ir nešė prie stalų. Gas-

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
kambarius, kad supažindint su 
savo šeimyna. Praleidę .kiek 
laiko su jais pasikalbėjom apie 
bėgančius reikalus. Jie atsinau
jino Laisvės prenumeratą. Nuo 
jų leidomės pas draugus Smi- 
thus, kurie gyvena nelabai to
li nuo draugų Yonkaičių. Nuva
žiavę pas juos radome vieną 
Smithienę stuboje, vėliau atėjo 
jr draugas Smithas su sūnum 
iš lauko. Tuojau pradėjome 
kalbėti apie darbininkiškus rei
kalus, apie drapanų rinkimą 
Lietuvos žmonėm. Tuojau drg. 
Smithienė nuėjo ir atnešė $10, 
ir sako, aš aukoju visus $10 dėl 
nupirkimo naujų 
Lietuvos žmonių, 
thai davė pinigų, 
tume juos prie

WHOLESALE AND RETAIL 
Bęer, Wine Liquor

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Kriaučių Unijos, ĄC\yĄ, 

lokalas 218, susirinkimas įvyks 
gruodžio 20 <į., 8 v. v. Liet. Salėje, 
851 Hollins St. Bus lokalo valdy-

% ’ Joint 
. kiti svarbūs dalykai. 
— P. Paserskis. 
,(296-297)

drapanų dėl 
Taipgi Smi- 
kad prirašy- 

Literatūros 
Draugijos. Prašome jų, gal jie
žino, kur būtų galima gauti 
naujų skaitytojų dėl Laisvės. 
Sakė, kąd jie patys stengiasi 
kam nors užrašyti Ląisvę, bet 
negali surasti, žmonių mąžai 
apįe juos gyvena. Nors Smithai 
labai draugiški žmonės, bet 
mes turėjom juos greitai atsi
sveikinti ir važiuoti pas Dūdą 
j Woodbury, Conn., lies ląikas 
labai greitai bėga.

• Suradome ir Dūdus. Jie pir
miau buvo Waterburio gyven
tojai, bet jau keli metai gyvena 
ant ūkės ir skaito Laisvę. La
bai draugiški žmonės, bet dėl 
laiko stokos ilgai negalėjome 
pas juos būti, turėjome palikti 
ir važiuoti toliau. Pakelyje bu
vome sustoję dar pas kitus 
farmerius, kad užrašyti Lais
vę, bet nelaimėjome nieko.

Nuvažiavime 
Conn

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control j 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 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 qf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
602 Evergreen Ave., Borough of J^rooklyrj, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY GRAFFEO
602 Evergreen Avę.,’ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hcręby given that License No- 
GB 5030 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąkęholic Bpvętage Control Law at 
7522 — 13th Avepue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN CAPUTO
7522—13th Aye., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 15032 has been issued 10 the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bęvėfage Control Law at 
632 Liberty Avenue, Borpugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPHINE ARCARA
632 Liberty Aye., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2271 has been jssued to (he Undersigned 
to sqII beer, at retail under Section 1Q7 of 
the Alčąholic Beverage Control Law at 
233 Nassau Ąvohue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be jconsunied' off the 
premises. ' ! ' ’

NICK FRANCAVIELA
233 Nassatf Ave., ‘ ‘ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has bpeh issUed to the undersigned 
to sįll bepF, at retail under SectiOif 11)7 of 
the AlCpholic' Beverage’ Control Law at 
o,..o Borough of Brooklyn,

Eio^s, to ' consumed off ” tl)e 
11ARRY SHUGAR į

(J ėrll.ey *' J'artn*' DUkies)
Brooklyn, N. Y.

3123 Quehtin RQac 
County of 'Kii)gs,‘ 
pret^isęiB. *' _

3123 Quejjtlji' ttųąi),

NOTICE i.a Ijeyebjr given that License No. 
E 101 has been issued to the muieisighed 
to sell bėer at retail from house' to hodse, 
undei* Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control' Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings;’ r *

‘ * NATHAN KARLIN .
llllMyrtlc Avį., Brooklyn, N.. X.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB‘4939 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retai) under Section 107 of 
the' Alcoholic Reve'rage Control Law at 
606 Nostrand Avenue,' Borpugn of Urookbm. 
Countj) of Kingp, to be consumed b’u the 
premiss.

N F. HU^ING & J. HUSING & SON
.... ......A *••»>, Brooklyn, N: 'Y. 

NOTICE is hereby given thgi License fjl.u. 
GB 10491 has bpėn jssued to the unaSrslgued 
to sell beer at retąjį under Section 1‘67 'bf 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7118 —. 5th Ayenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAYFAIR SUPER MARKETS, INC. 
1118 — Ąyc.» .-Brooklyn, N. Y.

MARTJJ .
606 Nostrand Ayp.,

REIKIA ES
BROOKLYN YARD

Lydytoją! - Sverikal - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Piumeriai . Laivų Maliavotojai 

Laivų {rengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai _ Šaltkalviai 

Kalviai . Lathe Darbininkai 
Dallydės.

ElektrUderiai—Pirmos Klasės, 
Pagelblninkąl patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO H KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai j Employmsnt Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(S07)

Ft.

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

Valąndoą 12:30 P.M. 
iki 9 P.M.

šeštądįeniąis:
8 A.M. ijki 12 Į^oon 
SEKMAPIĘNIAĮS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
£299)

■I

U

'141$ i

MAŠINISTAI
Patyrę Prie Siuvąmi^jy

IR
Reece Skylių Siuvimui 

Mašiną
STĄMgŪS IŠDIRBĖJAI

VYRIŠKŲ DRABUŽIU
R«iĮ<aJij)gas pilnai išsilavinęs mechanikas su 
šiųom papsiu patyrįmy. ši yra iįimtinč

W9F ‘F
AUKŠTĄ ALGĄ

KRg|pjciTg§ i ąppM «06
2£Į Fįfth Ąyę. ąpti 29th St. 

Į^ew York."

HELP WANTED-r-MALE 
RĘIRALINGI VYRAI

PĄGĘLBJN^KAĮ 
PRIE SOKPLĄPO

Patyrę arba Nepatyrę—Nuolatini? Darbai 
75c J VALANDĄ 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

VICTORY CANDY CO.
147 ROEBLING ST., BROOKLY^. 

/Uti V/jĮligrąsburgh Till©—:....
MAŠINISTAI

Acme & New Britain.
Automatic

Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai
Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 

Pokarinis Darjwus.

UNION PARTS MFG- CQ.,
125 ASHLAND PL., BROOKLYN.

J

4

DRATINiy ŠNIŪRŲ 
REZGČJĄI 

METIKLIAMS IR KROVIAU 
REZGINIAMS.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
• Geros Darbo Sąlygos. " 

Virftlaikjai, jei pageidaujama.

GENERAL FABRICATORS 
2357 E. lOth St. 

mPIRKITE KARO BONUS



fteŽtaa puslapis
)

Laiavfc—Liberty, Lithuanian Daily

NewWko^^^Zim'os
Geras Įrodymas, Kad 

Girtuokliai Gali 
Pasigydyti

Gelbėtojai Gelbėjo 
Gelbėtojus

Nuo Įstaigos Šlaviko į 
Garbės Narius

Gruodžio 16-ta, Bronxe, ati- 
daryta Bridge House. Tai savo 
rūšies kliubas gydymui alko
holikų. Kad tikslas turės būti 
atsiektas, gal būt, geriausia ro
do tas faktas, jog to kliubo 
vedėju paskirtas Edward Mc
Goldrick, buvęs advokatas, 
prieš ketvertą metų patsai bu
vęs ant pat pražūties kranto 
nuo alkoholio.

Jo paskyrimą tos įstaigos ve
dėju McGoldrick laiko garbin
giausiu momentu savo gyveni
me. Garbingu dėl to, kad ne 
lengvai atsiektas. Iš chroniško 
alkoholiko sugrįžti į atsako- 
mingą, pasitikimą pilietį pro
cesas skaitomas skausmingu. 
Tai dėl to ir įstaigą majoras 
LaGuardia pavadinęs Bridge 
(Tilto) House. Arba išlaikysi 
ir pereisi, ar krisi ir 
tave nuneš.

Įstaigoje, kol kas, 
vietos tiktai 20 vyrų,
priimama ne bile kas, bet pasi- 
ryžusieji iš tikro išsikelti iš 
butelio. Tarp dabartinių namo 
gyventojų randasi du dvasiš
kiai, piešėjas, gydytojas, archi
tektas, advokatas, inžinierius, 
ligoninės darbininkas, elek- 
tristas, šoferis.

Gydymui nevartojama jokių 
vaistų ar drausmių. Savytarpi- 
nio viens kito supratimo keliu 
siekiama išsiaiškinti priežastis, 
kurios vedė prie girtavimo, 
tas priežastis apeiti ir susistip- 
rinti atsparumui, sustiprinimu 
savygarbos išmokti nepasiduo
ti silpnybei.

draugas, Robert 
metų, nėrė paskui 
ir užstūmė ant te
pradėjo ropoti į

Du berniukai žaidė sviedi
niu prie kranto ežerėlio Cen
tral Parke, New Yorke, prie 
72nd St. Vienas, Jameę Byrries, 
13 metų, bėgdamas paskui 
sviedinį įlūžo ežeran per ledą 
atstumoje apie 100 pėdų nuo 
kranto. Jo 
Keenan, 15 
jį, ištraukė 
do. Byrnes
krantą. Bet pats gelbėtojas ne- 

’’begalėjo išlipti.
Tuo tarpu jau pribuvo ir 

gelbėtojai. Policistas Desovich 
užsidėjo gyvasties diržą ir šo
ko gelbėti Keenan. Berniuką 
jis laimingai išstūmė ant ledo. 
Bet ir policistas nebegali pats 
išlipti ant ledo. Kurio kranto 
nesigriebia, ledai 
šmotuką aplink, 
vandenyje, taip 
Tada kiti policistai
ilgą virvę, kuria prisirišęs už 
diržo tapo šliaužte ištrauktas 
po išbuvimo šaltame vandeny
je 20 minučių.

Visus tris, įkritusįjį ir gel
bėtojus, nuvežė ligoninėn 
sipeikėti nuo peršalimo.

lūžta po 
o jis, kaip 
vandenyje, 
įmetė jam

bangos

esama 
Ir j on

Radijo

at-

WHN

Schappes Išleidžiamas 
Iš Kalėjimo

Neseniai įvykusioje 
programoje pardavimui karo 
bonų, “Bond Pitch,” dalyvavo 
trys radijo aktoriai — Harry 
Savoy, kaipo svečias žvaigž
dė... iš Flatbush, mūs pačių 
miesto William Juengst ir wil- 
liamsburgietis Nat Hale, radi
jo mimikas. Jų programa, sa
kė jie, perkeliama į Hollywoo- 
dą ir joje kalbėjo virš 30 Hol- 
lywoodo žvaigždžių. O tikre
nybėje už tas žvaigždes (jų 
balsais) atkalbėjo Nat Hale. 
Per 7 minutes programos jie 
pardavė virš $80,000 vertės 
karo bonų.

E. B. Burchell, 73 metų, at
siekė to, kas retam kam iš sa
vamokslių pavyksta. Pereitą 
ketvirtadienį jis pakeltas į 
garbės narius (honorary fel
low) didžiausios akių, ausų, 
nosies ir gerklės specialistų or
ganizacijos (American Acade
my of Ophtalmology and Oto
laryngology). Esąs pirmas iš 
savamokslių jon patekęs.

Gimęs dailydės šeimoj, New 
Yorke, 16-kos metų būdamas, 
jaunas Burchell pradėjęs dirb
ti porteriu New York o Eye and 
Ear Hospital, 13th St. ir 2nd 
Ave. Darbą paėmęs vos tik po 
išėjimo Liaudies Mokyklos, 
kad savo uždarbiais padėti 
našlei motinai išgyventi. Bet 
mokslo nepadėjęs į salį. Pro
gos buvusios ne kokios, ^HrBb 
po 12 valandų į dieną, už $17 
mėnesiui mokesties. Tačiau 
greta savo darbo jis tėmijo ki
tų darbus, o nakčia pasilikęs 
praktikavo tuščiose laborato
rijose. Paskiau dasigavo į la
boratorijoj pagelbininkus, dar 
toliau į bakteriologus 
logus.

Mokslų įstaigos jau 
buvo jį apteikusios
laispniais. Roanoke Kolegija, 
Virginijoj, 1936 metais jam 
suteikė Doctor of Science 
laipsnį. Trim metais anksčiau 
iš tos pat įstaigos jis buvo ga
vęs Master of Science laipsnį. 
Įstaigoje, kurioje jis pradėjo 
šlaviku ir išdirbo 50 metų, jis 
jau seniai vadinamas daktaru 
ir šaukiamas pasitarimams 
svarbiose problemose, kaipo 
žymus autoritetas.

Paskirtas Raudonojo 
Kryžiaus Vajaus 

Pirmininkas
Walter L. (Red) Barber pa

skirtas viso didžiojo New Yor- 
ko pirmininku ateinančiame 
Baud. Kryžiaus vajuje. Mr. 
Barber, daugiau žinomas, kai
po sporto anaunseris, vadova
vo Raudonojo Kryžiaus vajuje 
Brooklyne pereitą pavasarį. Ji
sai esąs daug nusipelnęs ir ga
vimui kraujo, savo radijo kal
bose nuolat raginimu gyven
tojų tai garbingai patriotinei 
prievolei gavės daug kraujo 
davėjų. į

Kvota kol kas dar nenusta
tyta. Pereitą pavasarį visame 
mieste sukėlėme $21,000,000.

Filmos-Teatrai

ir sero-

pirmiau
garbes

Surišo Savininkę ir 
Išnešė $3,000

gaudymo kampa- 
mokyklose ir bu- 
Į Wallkill kalėji-

su- 
kol

iš kalėjimo viena 
gavimas darbo.

Gaisras apgadino bildingą 
prie 37-18 23rd St., Long Is
land City.

Filmų žvaigždė Jinx Fal- 
kenburg pribuvo į New Yorką 
po 42,000 mylių kelionės Chi- 
nijoj ir Indijoj su programo
mis mūsų kariškiams.

■■. i... -■

ir su lipdomuoju kaspinu už
rišę burną. Išsinešė $3,000.

Plėšikams išėjus, šeiminin
kė atsiliuosavo ir pašaukė po
liciją, bet plėšikų jau nebega-

Valstijinė Parole Board pra
neša, jog Morris U. Schappes, 
buvęs instruktorius Miesto Ko
legijoj, išleidžiamas iš kalėji
mo šį pirmadienį.

Schappes buvo įkalintas pa
sekmėje Rapp-Coudert Komi
teto raganų 
nijos miesto 
vo pasiųstas 
mą.

Išleidimui 
sąlyga buvo 
Jam buvo pasiūlyta vieta mo
kytojaus Jefferson School of 
Social Science, bet taryba bu
vo atsisakius jį išleisti tam 
darbui. Dabar jam pasiūlyta 
darbas spaudos srityje ir šį 
pasiūlymą taryba priėmė, 
tiko išleisti. Išleidžiamas 
nebaigus terminą.

Trys gražiai apsirengę vyrai 
užėję “iškeisti čekių” tuomi 
užsiimančion įstaigon, 307 6th 
Ave., New Yorke. Apsidairę, 
kad šeimininkė viena, vienas 
parodęs revolverį ir įsakęs ati
daryti duris į kompartmentą, 
kur sudėta pinigai. Kol vienas

“This Is Our Cause”
Skouras Teatrų duodamo

sios įvairių tautų ir visuome
niškų grupių reikalams pro
gramos — “This Is Our Cau
se” — jau peršoko šimtinę, 
šio pirmadienio vakarą, gruo
džio 18-tą, iš stoties WINS, rinko pinigus, kiti du ją surišę 
duosimoji 102-ra programa 
nuo 7:30 iki 8 vai. skiriama 
Palestinos kampanijai.

Norintieji būti stotyje, pa
matyti, kaip transliuojama tos 
programos, tikietus gali gauti1 Įėjo pagauti., 
toje stotyje, 28 W. 44th St., 
New Yorke.

“The Rainbow” Rodoma 
Newarke

Pradedant gruodžio 17-ta, 
sekmadieniu, Newark o Opera 
House, esanti prie Washing
ton ir Court St., Newark, N. 
J., rodo puikiąją Sovietų fil
mą “The Rainbow.”

Filmą pagaminta pagal Sta
lino prizu apdovanotą Wandos 
Wasilewskos novelę, New Yor
ke jau išbuvo 8 savaites Stan
ley Teatre ir rodoma toliau.

Embassy Žinių Teatruose
Šią savaitę rodoma Varša

vos apgula. Pradžia Raudono
sios Armijos ofenšyvo išlais
vinti Varšavą, mūšiai Pragos 
gatvėse. Talkininkų žygiavi
mas pirmyn Vakarų Fronte. 
Lietūs ir purvas tramdo ame
rikiečių maršavimą Metz srity
je ir Italijoj. Pacifike parodo
ma ataka ant Manilos. Japonų 
lėktuvų kontrataka. Taipgi na
mu fronto žinios. €

Embassy Newsreel Teatrai 
randasi 42nd, 46th, 50th ir 
72nd Sts., New Yorke.
Sovietų Filmą “Wait for Me”, 

Angliškai 
jau atgabenta 
filmą “Wait for 
raudonarmiečio 
nežiūrint aštrių

apie
kuri, 

audrų blaškymosi, tebe
karau išeinančio vyro 
“Lauk Manęs” ir jo lau-

filmą bus antra gavusi

Ragino Panaikinti 
Valstijos Taksus

Kalbėdamas Board of Trade 
mitinge pereitą ketvirtadienį 
majoras LaGuardia sakė, kad 
reikia visiškai panaikinti vals- 
tijiniai taksai nuo įplaukų. Fe
derate vyriausybė turėtų iš
rinkti abiejus, korporacijų ir 
individuališkų įplaukų taksus.

Nevienodumas taksų, sako 
majoras, buvo priežastimi dau
gelio newyorkiečių užvedimo 
rezidencijų Floridoj, kur vals
tijai taksų nereikia mokėti.

CAPTAIN SWANSON OF THE 
LOMBARD TEAM HELD THE 
BALL FOR 17 MINUTES IN A 
GAME AGAINST KNOX (j.’N. 
22,1924) AT GALESBURG. 
ILLINOIS -KEMAL SCORE 
WAS 12-li FAVOR LOMBARD:

MATYK NAUJAUSIUS SENSACINGUS 
ŽINIŲ JUDŽIUS EMBASSY!

MATYK pirmutini VarSavos apgulos judį! 
Matyk didįjį Raudonosios Armijos ofensy- 
vą iiyyti naciams iš Varšavos!
MATYK Sovietų karius Pragoję! Matyk 
tikruosius mūšius gatvėj po gatvės! Ma
tyk Pragos žmones sveikinant tuos karius! 
Matyk tikruosius judžius iš už nacių 
linijų!
MATYK J. V. lakūnus puolant Manilą I 
Girdėk Arthur Hale’s "Confidentially 
Yours.” Matyk svarbią trumpmeną "Mls- 
tiikoji Indija" ir žinių judžius iš viso 
pasaulio karo frontų.

NEWSREEL THEATRE
BROADWAY ir 4 C ST.

Pašto viršininkai šiomis die
nomis gauna labai daug laiš
kų adresuotų šventajam Claus. 
Bet, kad to šventojo joks paš
tas antrašo neturi, tad tuos 
laiškus noromis ar nenoromis

I visi turi skaityti patys.

GEORGE
THOMPSON W
SCORED 1,000 "
POINTS IN THE
1921-22 SEASON
FOR PASSAIC
HIGH SCHOOL
69 JN ONE
GAME

IN 1930 THE CHAMPIONSHIP OF
MARSHALL COUNTY, ILL RASPS’

CIDSD IN A GAMK THAT WffNT
INTO KJ OVERTIME PERIODS-j

26-22/

Kalbės
Amerikon 

nauja Sovietų 
Me,” 
žmoną, 
karo 
girdi 
balsą 
kia.

Ši
Amerikoje angliškąjį kalbėji
mą. Pirmoji su amerikiečių 
balsais buvo ‘“Nd Greater 
Love.” Vadovaujanti scenos ir 
radio artistai sutikę’ įkalbėti 
angliškuosius balsus^ Į teatrus 
filmą ateisianti apie pradžią 
vasario mėnesio.

Filmą yra gaminta pagal 
Konstantin Simonovoi veikalą. 
Simonovas newyorkieciams jau 
pažįstamas iš veikalo “The 
Russian People,” kuris Teatro 
Gildijos čia buvo statomas sce
noje prieš keletą metų. Taipgi 
žinomas kaipo paskilbęs karo 
korespondentas.

“Wait for Me” dirigavo 
Alexander Stolper ir Boris Iva
nov. žvaigždėse yra Valentina 
Serova (Simonovo žmona) ir 
Boris Blinov, veteranas akto
rius, amerikiečiams jau pui
kiai pažįstamas iš filmų “Cha- 
pajev,” “Girl from Lenin
grad,” ir “This is the Enemy.”

BROOKLYN
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Savininkas
Kaimus

Crescent St. 
nariai, kurie 
dalyvauti. — 

(296-297)

darbininką, sužeidė 1

ALDLD
įvyks 20 d. gruodžio, 8 v. v., Buze- 
lio patalpoj, kampas 
ir Atlantic Avc. Visi 
tik galite, malonėkite 
V. Paukštys.

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir 
RICHMOND HILL

185 I kp. susirinkimas

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS,

Prieinamos

• 306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6. N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIAl
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padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. 4. PETRIKĄ

VALANDOS:
Penktadieniais uždaryta

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

Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1—8 vakare

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

l’olografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
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. GLeninore 5-6191

Pirmadienis, Gruod. 18, 1944
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Dvylikos metų amžiaus Carl J. Buehler, Jr., iš Verona, N. J., 
ro Paskolos sukėlęs arti pusę miliopo dolerių pardavimu karo bonų. Jis nori sukirsti 
savo aną rekordą šiame vajuje. Su šešių vidurinės mokyklos mokinių-mergaičių tymu 
jis lanko New Jersey teatrus, susiedijų balius, šapas, mokyklas, vakarinius kliubus, 
kad parduoti dar daugiau karo bonų Šeštosios Karo Paskolos vajuje. (George Van 
photo).

laike Penktosios Ka-

Gaisras American Waste and vieną
Wiper Co. šapoje, 36 Tiffany gaisragesį ir apie 60 asmenų 
Place, Brooklyne, pridusino išvijo iš darbo.

į ZZCA RESTAURANT
J STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

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

J Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais.

KETTURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. 2-8842
L-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

A HowTo S4|/£

SHOP AT LIPTON’S

ir

Vyrifikaa 
Žiedas

Daimonto 
Žiedai nuo

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

BIRTHSTONE 
Žiedai 
Ir aukityn

ROBERT LIPTON
701 Grand St

$199« 
aukityn

$19.96 
aukityn

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. £» BROOKLYN, N. Y ’W -T

Telefonas EVergreen 7-1661

FOR THOSE 
YOU LOVE!

Mes Turime Įvairiu 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINUS 
JULĖS 

JURGENSEN

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAUS.TeL ST. 2-2178.
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