
KRISLAI
Stettinius—Lietuvis!
Ponai Vėl Kraustosi iš 

Lietuvos.
20,000 Balsas.
Palaidotų Vilčių Kapai.
Susidraugavo su Arkliais—

Atsisveikino su Protu.
“LAIC” ir Kriminalistai.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Dabar galime ramiai pailsė
ti. Rooseveltą išrinkome prezi
dentu, o Stettin i ų gavome vals
tybės sekretoriumi.

Ponas V. F. Jankauskas pri
simygęs tvirtina, kad Stettinius 
yra gryno kraujo lietuvninkas. 
Pats Stettinius Jankauskui sa
kęs, kad “jo protėviai yra ki
lę kažin kur iš Rytu Prūsų.” 
Kai Jankauskas jam paaiški
no, kad ten seniai gyvena lie
tuvių, Stettinius “pareiškė, kad 
jo kilmė tikrai yra lietuviška” 
(Vien., gr. 15 d.).

Sugrįžo Lietuvon liaudies 
santvarka ir lietuviškas ponas 
vėl turi kraustytis iš Lietuvos. 
Vilniuje išeinančioje Tiesoje 
(rugpj. 15 d.) skaitau:

“Vilniuje dažnai gali nu
girsti :

— Ponas, kur čia N gatvė?
—Ponas, kur yra N komisa

rų atas?
—Ponas, 

užkandinė ?
“Mums, 

čiams, toks
do pašaipa. Mes pratę kits kitai 
draugu vadinti.

“Ponai! Užteks!”

kur čia

tarybiniams pilie-
kreipimasis atro-
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NACIU ARMIJA JA U ĮSIVERŽĖ BELGIJON PER 20 MYLIŲ
-0

150,000 ANGLIJOS DARBININKŲ PRO- Mūs? Laivynas Nuskan-

TESTAVO PRIEŠ VALDŽIOS POLITIKĄ
Londonas. — Daugiau paliaubas Graikijoj ir nus- 

150,000 Anglijos laivų sta- [totų žudžius patrijotus. Iš 
tybos darbininkų gruodžio 
18 dieną laikė mitingus ir 
demonstravo prieš savo val
džios politiką Graikijoje. 
Darbininkai reikalavo, kad 
Anglija tuojau paskelbtų

sykio darbininkai buvo pla
navę skelbti vienos dienos ■ 
streiką, kaipo protestą, bet 
vėliau ta mintis tapo pakei
sta ir pasitenkinta susirin
kimais.

Raudonosios Armijos Jėgos 
Veržiasi Slovakijon

Londonas. — Raudonajai 
Armijai pavyko sumušti vo
kiečius šiaur-rytinėj e Veng
rijos dalyje, pasivaryti pir-

Pereitą sekmadienį Londone į myn dvyliką mylių į Slova- 
susirinko 20,000 žmonių ir rei- kiją. Malinovskio Antroji 
kalavo, kad anglai liautųsi te
rorizavę Graikijos gyventojus. 
Tegul patys graikai sprendžia 
savo likimą.

Ar ilgai Churchill priešinsis 
savo žmonių balsui?

Ukrainos Armija paėmė 40 
apgyventų vietovių.

Tuo tarpu Maskvos ko
munikatas kalba tiktai apie 
mūšius Slovakijos fronte, o 
nieko nesako apie kovą dėl 
Budapešto. Manoma, kad 
tame sektoriuje nėra įvykę 
jokių svarbių pasikeitimų. 
Nepatvirtintas vengrų lais
vojo radijo pranešimas sa
ko, kad raudonarmiečiai į- 

jsiveržė į Budapešto prie-
’ • kad

Pereito sekmadienio “Time- 
se” skaičiau labai įdomų daly
ką iš Romos. Pasirodo, kad 
Vatikane tebesėdi smetoninės 
valdžios atstovai-’mors tos val
džios jau kelinti, metai nebėra 
sviete.

O tie atstovai dabar labai [miestį Rakospalota ir 
nuliūdę. L’žgęso jų visos vil
tys susilaukti Lietuvon sugrįž
tant smetonizmo. Todėl, pasak 
korespondento, vienoje sueigo
je vienas tų lietuvių pakėlė 
taurę ir sušuko: “Mes geria
me jums iš kapų.”

Pataikė: iš palaidotų vilčiui Leytc. Tik per vieną 
kapų! 'paskutinę savaitę ant salos

★ ★ ★ i Mindoro mūsų oro jėgos
Gal svietas jau buvo prade-[nukirto 742 japonų lėktu

vus. Mūsų žemės jėgos ver
žiasi salos gilumon. 
MacArthur sako, kad 
sekimai didesni, negu 
tikėtasi, kai buvo ant 
salos išlipta.

Dabar jau paaiški,

jęs manyti, kad amžinos praei- j 
ties poetas Kleofas Jurgelionis 
visai išsikraustė iš šios ašarų 
pakalnės. Bet ne visai taip 
yra. Viskas, ką jis padarė, tai 
susikraustė j arklių biznį: mo
kina už save durnesnius, kaip 
auginti arklius, apie kuriuos 
pats nieko neišmano.

Tai, žinoma, jo dalykas. 
Kaip jis išmano, taip gyveni
mą daro. Bet gaila, kad Kleo
fas, susidraugavęs 
visai atsisveikino 
protu.

Kaip gi kitaip 
jo eksploziją Tysliavos, taip 
pat amžinai nusidėvėjusio po
eto, Vienybėje?

Pavyzdžiui, Kleofas šaukia: 
“...deportacija lietuvių iš 

Lietuvos į Sibirą eina be palio
vos ir taip pat be paliovos ru
sai užima lietuvių ūkius Lietu
voje, — ar ilgai truks iki 
tuva paliks be lietuvių ?”

Arba štai vėl:
“...turime suprasti,

su arkliais, 
pu sveiku

beišaiškinsi

Lie-

kad 
bolševizmas šiandien yra di
džiausias piktas, kokio pasau
lis nėrS matęs nuo žiauriausių 
laikų iki dabar, ir kad viskas, 
kas veda prie bolševizmo, taip 
yra piktas.” (Vien., gr. 15).

Šitaip hitleriniai kreizavoti 
ir gali tiktai žmogus, kuris 
poeziją ir protą išmainė ant 
kumelės.

Lietuvių’ Informacijų Cent
ras praneša baisią žinią. Ta 
žinia atėjo iš Švedijos. Ir ji 
skamba:

“Švedų valdžios organai no
ri išskirti iš tikrųjų emigrantų

(Tąsa 5-me puslapyje)

dino 33 Japony Laivus
Nacių Priešakines Linijas 

Daužo Mūsų Lėktuvai
Washingtonas. — Mūsų 

laivyno komanda paskelbė, 
kad mes nuskandinome dar 
33 japonų laivus. Tarpe tų 
laivų net dvylika yra kari
nių laivų. Kiti yra trans- jįsiveržusios Belgijon ant 20 varymui jų per 20 mylių 
P°rto Jąiyai. . 'mylių. Visos pastangos mū- [mūsų jėgom ėmė keletą sa

iki šiai dienai mūsų sub- |sų armijų užkirsti kelią ir [vaičių laiko. Dabar taip 
marinai nuskandino 907 ja- latgrusti priešą atgal iki šiol koncentruotai ir smarkiai 
ponų laivus. Mes, žinoma ir
gi turėjome nuostolių, bet 
jie kur kas mažesni už 
priešo nuostolius.

Paryžius. — Nacių ofen- ,dar
syvas į Belgiją ir Luxem- ^eina jau ketvirta diena.
burgą tebėra nesulaikytas. f’
Jų pirmosios jėgų eilės yra galima spręsti iš to, kad nu

jau pačiam Budapešte pra
sidėjo gatvinė ranka ran
kon kova.

Berlynas sako Raudonoji 
Armija iš naujo bandė pra
simušti tarpe Balaton ežero 
ir Drava upės linkui Aus
trijos ir kad taipgi ruošiasi 
naujam žygiui linkui Vie
nos Bratislava lygumoje. 
Nacių komentatoriai sako, 
kad Raudon. Armija laiki
nai atidėjus pastangas pa
imti Budapeštą.

Maskvos pranešimas sa
ko, kad prie Slovakijos ru- 
bežiaus 2,000 vokiečių nu
dėta ir 1,800 paimta nelais
vėn.mūsų pasisekimai prieš japonus 

ANT SALOS MINDORO DIDELI

Gen. 
pasi- 
buvo 
šios

koks

[svarbiausias mūsų karo va
ldo vybės buvo tikslas oku
puoti Mindoro salą. Tikslas 
yra ten įsteigti lėktuvų lau
kus, iš kur būtų galima pa
sekmingai mušti priešą. Iš 
čia į Filipinų sostinę Mani
lą tiktai pusės valandos ke
lionė lėktuvu. Todėl jau 
pradėtas darbas steigimo 
lėktuvams laukų.

REIKIA DAUGIAU VYRŲ MŪS ARMIJAI
Washingtonas. — Karo 

Departmentas išleido pat
varkymą, kad draftavimas 
jaunų vyrų į ginkluotas 
spėkas turi būti padidintas. 
Buvo numatyta, kad per 
sausį ir vasarį mėnesius už
teks po 60,000. Dabar pat
varkyta, kad kiekvieną mė
nesį turi būti paimta po

80,000. Reiškia, per du mė
nesių bus paimta 40,000 
daugiau vyrų, negu buvo 
numatyta. Tatai, sakoma, 
reikalauja panešami karo 
frontuose nuostoliai ir ta 
mintis, kad karas prieš vo
kiečius bus ilgesnis, negu 
buvo manyta prieš metus 
laiko.

William Green Atmetė CIO 
Pasiūlymą dėl Bendro Fronto

Washingtonas. — CIO 
prezidentas Murray pasiun
tė atsišaukimą į Amerikos 
Darbo Federacijos vadus 
dėl sudarymo bendro fronto 
tam, kad būtų išdirbta tokia 
veiklos programa, kuri būtų 
priimtina visam Amerikos 
darbininkų judėjimui. Bet 
William Green, Federacijos 
prezidentas, tuojau išleido 
viešą pareiškimą, kuris at
meta bendro fronto idėją. 
Girdi:

“Nepakeičiamas faktas 
pasilieka, kad dvi naciona-

U.'.,..

lės darbininkų organizaci
jos negali gyvuoti Ameri
koje be pakenkimo šalies 
darbininkams ir progreso 
reikalui. Vietos tėra tik vie
nam apvienytam darbinin
kų judėjimui Amerikoje.”

O tuo vienu judėjimu 
Green supranta Amerikos 
Darbo Federaciją. Vadina
si, jo pareiškimas reiškia, 
kad CIO turi likviduotis! 
Taigi, po skraiste'neva vie
nybės Green siūlo suirutę ir 
pasidalinimą darbininkų 
fronte.

nepavyko. Ofensyvas naciai kerta, jog mūsų spė
kas atmušė į tris dienas. 
Nacių komanda nesigaili 
nei karių, nei karo pabūk
lu.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos karo lėktuvai paleisti 
darban prieš vokiečių tan
kus. Desėtkai tankų sunai-

Mūsų Valstybės Department© -
myn be jokio atleidimo.

Didžiausias nacių įsiver
žimas Belgijoje pasiektas į 
[vakarus nuo Stabelot, ku
ris randasi už 20 mylių nuo 
Vokietijos rubežiaus. Mūsų 
[armijos komanda neskelbia 
’detališkų informacijų apie 
mūšių eigą, idant nedavus

Šio nacių ofensyvo galybė

| Pareiškimas dėl Lenkijos
JaponuBaliūnasRastas' „r —-- - - - - - - - - - - ■ .... , J

M V 1 •• • ! Washingtonas. — Valsty- i jog tas dar nereiškia, kadnlOnkUld ValStlJO] Įbes sekretorius Stettinius [tame negali būti išimčių.
_____  (išleido pareiškimą, kuris [Priklauso nuo paliestų šalių 

Washingtonas -^Federal ■nus^° ^os šalies poziciją [susitarimo dėlei rūbežių
Bnrpaii nf Tnvpqti>ntinn linkui Lenkijos ir einamų nustatymo. Todėl, kas lie
ko kad neseniai tano ras dėl > rubežių.. To čia Lenkiją, jeigu tos Jung- ...........tas nukritęs japonj balių- Pareiškimo turinys yraitinės Tautos kurios yra pa- ^^naskaidtmTmū^S 
nas prie Kalispell, Montana ... . . Ųles.t°s Luo klausimu, susi- fronte

1. Amerikos valdžia gnez- taria nustatyti savo rūbe- noiue.
’ tai stoja už atsteigimą stip- žius dabar, tam Amerika J uo tarpu karas ore Šia
urios, laisvos ir nepriklauso- nesipriešins. Tai prisidėtų me ^ronvte taip pat neatlai- 
[mos Lenkijos. Taipgi Ame- prie laimėjimo karo prieš ■ dus jr^žiaurus. Kaip dideli 
rika stoja už davimą pilnos >bendrąjį priešą. Jungtinių-skaičiai lėktuvų iš abiejų 
teisės lenkams nuspręsti sa-1 Valstijų valdžia ir toliau pusių kertasi, parodo tas, 
vo santvarką. [laikosi savo tradicinės po- kad tik per vieną pirma-

2. Ąmerika laikėsi tos litikos, kad neduoti gvaran- 'dįe^i tapo nukirsta 45 vo- 
nuom mes, kad rubežių [tijos specifiškiems jokios [kiečių lėktuvai, 
klausimų išsprendimas būtų išąlies. rųbežiams. 
paliktas po karo.

valstijoj, miške. Baliūnas 
gamintas Japonijoj. Prie jo
jo pririštas prietaisas, ku- I 
ris gali eksploduoti ir su 
kelti gaisrą.

Nacių “Smegeną” Susi
rinkimas ir Nutarimas 

Dėl Ofensyvo
Londonas. — čia sakoma, 

kad nacių komandierius 
gen. Rundstedt susišaukė į 
Coblenz visus vakarinio 
fronto generolus ir įsakė 
jiems mesti visas jėgas j ši
tą ofensyvą prieš amerikie
čius. Dabar tasai nutari
mas pravedamas gyveni
mam Nacių karo smegenys 
manančios, kad arba dabar 
laimėti, arba vėliau viską 
prakišti.

Washingtonas.— Du šim
tai Amerikos bomberių B- 
29 daužė japonų karo cent
rą Hankow ir visi saugiai 
sugrįžo.

Tuo tarpu karas ore šia-

dus ir žiaurus. Kaip dideli

Amerikiečių lėktuvams
____ x______ Tačiau 3. Jungtinių Valstijų vai- pavyko sudaužyti 95* nacių 

1944 metų vasario 9 dieną džia pagelbės visoms šalims tankus, 265 sunkvežimius ir 
sekretorius Hull pareiškė, atsisteigti po karo._______ ,60 vagonų. Tuo tarpu_ ki-60 vagonų. Tuo tarpu ki

Gyvenimą

EXTRA

--------------------—----- ;-----7------------; Z į iti mūsų lėktuvai numetė 290 
Turtuole Prisipažinusi Rusu Kalboje Žurnalas tonų bombų ant schieiden, 

ir . n i «i v I * • * -i gerokai į rytus nuo naciųVogusi Brangdaikcms Apie Amerikos pirmųjų eilių. mūsu Devin-

Nuo Savo Draugą
Riverhead. — Saržento 

Taylor žmona Ona prisipa
žino pavogusi už $37,000 
žiedų, branzalietų ir kitokių 
gražybių. Ji vogusi iš namų 
savo draugų ir prietelių, 
kuriuos ji vaišindavo ir pas 
kuriuos jinai viešėdavo. 
Ona paleista po $10,000 
kaucijos, žada nuskriaustie
siems atsilyginti iki pasku
tinio cento, gailisi už grie- 
kus ir prašo susimylėjimo...

LAISVĖS ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės šėrininkų 

suvažiavimas atsibus sekmadienį, 28 d. sausio (January), 
1945, Grand Paradise svetainėje, 318 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. Pradžia lygiai 10 valandą ryte.

Bendrovės direktoriai kviečia visus šėrininkus daly
vauti, ypač iš Brooklyno ir apielinkės kolonijų. Tai meti
nis mūsų suvažiavimas ir reikalų yra gana svarbių, ku
riuos turėsime apdiskusuot ir išspręst.

Tą patį vakarą, 7-tą valandą, toj pačioj svetainėje 
kviečiame visus, šėrininkus ir ne šėrininkus, dalyvauti 
bankiete.

; tosios Oro Jėgos komanda 
I taipgi tvirtina, kad lėktu
vams pavyko sugadinti 26 

Maskva. — čia jau gauta [priešo tankus, 65 sunkveži- 
1,000 kopijų Amerikos vai- imius, 19 vagonų ir tt.
džios leidžiamo rusų kalba Berlynas praneša, kad 
žurnalo apie Ameriką. Žur- nacių armija įėjo į šiaurinę 
nalas ir pavadintas “Ame- dalį Luxemburgo ir traukia 
rika.” Jame bus bandoma [linkui Belgijos - Luxembur- 
suteikti plačiausių Rusijos go rubežiaus. 
žmonėms informacijų apie 
Amerikos pramonę, komer
ciją, kultūrinį gyvenimą ir 
tt. Žurnalas bus leidžiamas 
New Yorke ir gabenamas 
Tarybų Sąjungon. Ten jį 
platins Valstybinė Leidyk
la. Leidykla pasilaikys 25 
nuoš. dėl padengimo plati
nimo kaštų, o 75 nuoš. bus 
atiduota Amerikos ambasa
dai. Tai pirmas toks Ame
rikos vyriausybės bandy- ___ o_________________
mas ir laukiama jojo rezul- Irikos Septintoji Armija ne

sulaikomai veržiasi gilyn į 
Vokietijos Palatinatą. Taip
gi mūsų Trečioji Armija tu
ri laimėjimų prie Dillingen 
ir triuškina Siegfriedo tvir
tumų liniją.

Paskutiniai pranešimai 
rodo, kad prie Vianden ir 
Echternach priešo jėgos ta
po sulaikytos.

Viskas, kas galima dabar 
pasakyti, tai kad laukiama 
iš amerikiečių pusės kontr
atakų. Jos gali prasidėti 
bile valandą.

Kai šitame karo sekto
riuje naciai tebesi veržia 
pirmyn į Belgiją, tai toli į 
pietus generolo Patch Ame-

EVA T. MIZARIENĖ, Sekretorė.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

M. Svinkūnienė, Waterbury ...............
P. P. Pilėnas, Philadelphia ................
A. Balčiūnas, Brooklyn........................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester.........
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne............
ALDLD 2 kp., So. Boston..................
S. Kuzmickas, Shenandoah ................
J. Kazlauskas, Hartford ....................
P. žirgulis, Rochester .........................

(Tąsa 5 puslapy j)

5580
4510
4346
4187
2553
2510
1860
1749
1464
1437

Washingtone gautas pra
nešimas, kad amerikiečiai 
pradėjo kontr-atakas prieš 
nacius Belgijoje. Priešui 
kertami smarkūs smūgiai. 
Nacių armija esanti sulai
kyta.

Washingtonan sugrįžo 
prezidentas Rooseveltas iš 
trijų savaičių vakacijų. Jis 
pareiškė Senatui, kad arba 
jis turi užgirti nominuotus 
Stettiniuso pagelbininkus, 
arba tas pacts surašąs bus 
patiektas naujam Senatui, 
kuris susirinks sausio 1 d.

Karo Ilgumas Kabo Ant 
Šio Ofensyvo Rezultatą

Paryžius. — Karo spe
cialistus stebina nacių išvy
styto ofensyvo galybe. Visi 
spėja, kad nuo šio ofensyvo 
rezultatų priklausys karo 
ilgumas. Niekas neabejoja, 
kad vokiečiai bus atmušti, 
sugrūsti atgal Vokietijon ir 
supliekti. Bet jeigu jiems 
pavyks šį ofensyvą išplėsti 
ir ilgokai patęsti, tai Vo
kietijos sutriuškinimas gali 
būt gerokai nukeltas.
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Apie Biržiečius Kovotojus
Biržų apskritis jau iš seno garsėjo, 

kaip viena kultūringiausių bei judriau- 
sių, Lietuvos vietovių. Šis kraštas turi 
nerašytą savo politinio, kultūrinio ir e- 
konominio gyvenimo gražią istoriją. An
tai, Biržų miesto artimoje apylinkėje 
vyko patys didieji 1863 m. valstiečių su
kilimo mūšiai (prie Medeikių, SpalviŠkių 
iš šniurkiškių kaimų), čia stipria sro
ve išsiliejo 1905 ir 11917-1918 m. revoliu
ciniai sąjūdžiai, čia pat ir vėlesniu laiku 
buvo tinkama dirva prigyti ir vešliai 
klestėti kairiosioms politinėms bei eko
nominėms organizacijoms. Biržų apskr. 
kooperatyvai užėmė kooperatinėje šei
moje pačią pirmąją vietą. >

Dešimt Dienų Kanadoje dažnai esti permenki ir ne
gyvi, o negyvi dėl to, kad 
permažai narių į juos atei-

(Žiupsnelis įspūdžių)

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

Act of March 3, 1879.

Į Europos Širdį.
Vilnis rašo:

Tūli karo ekspertai, o su jais ir įvai
riaspalvių pliuškių pulkai nesiliauja 

barabaniję, kad Raudonoji Armija ne
veda stipraus ofensyvo ir kad jos ve
damas ofensyvas Vengrijoje nėra su
derintas su karo veiksmais Vakarų 
fronte. Tie ekspertai ir pliuškiai tvir
tina, kad Vengrijos frontas yra koks 
tai šalutinis frontas.

Kitaip į Sovietų strategija žiūri ma
joras George Fielding Eliot. Kitaip į 
ją žiūri net New Yorko “Times”.

Budapeštas tuoj bus paimtas. Be
rods, naciai ir kvislingai pavers jį de
gėsių krūva. Kas toliaus? Generolo 
Petrovo ofensyvas Bratislavos krypti
mi vystosi nesulaikomai. Lygiagre
čiom vystosi maršalo Tolbuchino ofen
syvas Austrijos kryptimi. Kaip greit 
Tolbuchino armija susisieks su Mali- 
novskio armija kur nors šiaurėj nuo 
Budapešto, taip greit prasidės gene ra
lis šturmas Vienuos kryptimi. Jei prie 
to pridėt, kad gen. Petrovo armija 
skina sau kelią per Karpatų tarpkal- 
nius Čechoslovakijos gilumon, tai susi
daro tokia situacija, kad nacių gene
rolus pradeda šiurpas kratyti.

Taip įvertina tą situaciją majoras 
George Fielding Eliot. Iš to savaime 
seka išvada, kad dabartinis Raudono
sios Armijos ofensyvas turi milžiniš
kos reikšmes. Tai nėra koks tai šalu
tinis karo teatras, kaip gagena visokie 
pliuškiai.

New Yorko “Times” stato taškus 
ant “i” ir primena Bismarkio žodžius: 
“Kas kontroliuoja Bohemiją ir Mora
viją, tas kontroliuoja Europą.” Bohe
miją ir Moravija tai vokiški vardai 
Čekoslovakijai.

Raudonoji Armija kaip tik ir arti
nasi prie tų sričių, kurios sudaro širdį 
Europos. Paimt Vienną ir Bratislavą, 
o po to čekų Prahą, reiškia smogt 
priešui skaudžiausion vieton. Kiekvie
nas supras, kad tai svarbiau negu pa
imti Karaliaučių.

New Yorko “Times” visai teisingai 
pabrėžia: “Budapeštas yra ta vieta, iš 
kur veda kelias į Austriją ir Bohemi
ją (Čekiją). Rusų invazija Austrijon 
turės milžiniškos reikšmės. Bet inva
zija Bohemijon ir atplėšimas jos nuo 
Vokietijos bus mirtinas smūgis Hit
lerio Reichui.”

O kas bus, kuomet šiaurės rytuose 
išsijudins tas masyvas, kuris laikinai 
apsistojo pietinėj Lenkijoj, ties Var- 
šava ir Rytų Prūsuose! Ten koncent
ruojama nauji rezervai. Ten irgi ga
lima laukti dramatiškų ekspliozijų.

Tarybiniais metais biržiečiai taip pat 
neatsiliko nuo kitų veiklesniųjų respubli
kos sričių: sėkmingai dirbo vietos tary
binės organizacijos ir įstaigos, aplinki
niai kaimai davė nemažą būrį gerų dar
buotojų partijai, profsąjungoms, milici
jai. Pažymėtini ypač turtingi žmonėmis 
ir iniciatyva Klausučių, Garšvų, Kubilių, . 
Steponiškio kaimai ir Papilio miestelis.

Rudiesiems plėšikams staiga ir klas
tingai įsilaužus į mūsų žemę, dalis pa
minėtų tarybinių darbuotojų laimingai 
pasitraukė į Tarybų Sąjungos gilumą, 
kur petis petin su kitais tautiečiais nar
siai kovėsi Raud. Armijos lietuviškųjų 
dalinių eilėse. Pasilikusieji gi visomis 
pajėgomis prisidėjo prie išsivadavimo 
kovos priešo užnugaryje.

Vokiškosios tironijos metais kuklūs 
kovotojai biržiečiai, pavieniui ir kolek
tyviai bendradarbiaudami su išsivada
vusiais iš “mirties lagerių” raudonar
miečiais, atliko visą eilę sabotažinių 
veiksmų. Pavyzdžiui, jau minėto Klausu
čių km. apylinkėje kelis kartus buvo su
trikdytas telefoninis ryšys, susprogdintas 
geležinkelio tiltas, “sutvarkytas” vienas- 
kitas vokiškas pareigūnas, energingai 
platinta nelegali spauda. Klausučių kai
mo gyventojai įvairiais būdais (maistu, 
drabužiais, pastoge), rėmė partizanus, 
pabėgusius iš vokiečių nelaisvės raudon- ; 
armiečius ir besislapstančius buvusius 
tarybinius darbuotojus. Pačiame Biržų 
mieste mūsų partizanų buvo padegi; du 
gariniai malūnai, kuriuose buvo srnai- 
kinta dideli kiekiai javų, vokiečių5rek
vizuotų iš valstiečių. Be kita ko buvo' 
sėkmingai sabotuojamas miško kirtimo 
ir išvežimo darbas.

Dėl aukščiau išvardintų įvykių Klau
sučių kaimas ir apylinkė pateko ypatin- 
gon Biržų gestapininkų priežiūron. Pas
kutinysis Biržų apskr. viršininkas pulk. 
Pulkauninkas nusprendė šį kaimą, kaip 
visų neramumų šaltinį, nušluoti nuo že
mės paviršiaus. Išdeginti ir iškarti bjau
rybes, — dažnai įkaušęs grūmodavo tas 
iš vokiečių malonės apskrities viešpats.

Ir vieną gražią dieną toks pavojus vi
siškai realiai pakibo viršum šauniųjų 
klausutiečių galvų. Po ilgesnio sekimo ir 
persekiojimo, po dažnų, bet nevaisingų 
žmonių medžioklių vieškeliuose ir na
muose, šiemet, kovo mėn. pabaigoje, su 
vieno išgamos pagalba, gestapui pavyko 
nustatyti kai kurių pajieškomų asmenų 
bei partizanų sustojimo vietą ir laiką. 
Policijai apsupus kaimą, vietinės gyven
tojos drg. Žalinkevičienės iniciatyva, ap
suptieji buvo bandomi išgabenti į sauge
snę vietą šiaudų vežime. Tačiau nepa
vyko: vežimas buvo sulaikytas ir susirė
mimo metu sunaikintas. Kartu žuvo 
nuosavu arkliu vyrus gabenusi drg. Ža- 
linkeviečienė. Iš policijos krito vienas 
gestapininkas. Žuvusieji draugai ten pat, 
Čepukų km. žemėje, ir palaidoti.

Rašo R. Mizara.
kauskas, vienas montrealie- 
Ičių veikėjų.

— Jei nebūtų priversta 
tiek sniego, pavežiočiau, — 

i kužda jis man, — nes turiu 
mašiną, deja, lenciūgų ne- 

; turiu; galėtume apsiversti. 
Kadaise draugui Šolomskui 

!aš gerokai padėjau.
Padėkavojau.

I Jis pakviečia J. Lesevičių 
padaryti pranešimą. Kal-

(Tąsa)
Aiškus dalykas, iki nėra 

oficialiai pranešta, jog My
kolas yra žuvęs, reikia tu
rėti vilties, kad jis atsiras 
ir sugrįš, — gal sugrįš’ne
tikėtai, kaip’ dažnai karo 
metu pasitaiko.

— Tai būtų mano gyve
nime ’laimingiausia valan
da, — atsako draugė Mino- 
tienė. — Ot, jei taip įvyk- 
tų!... .

Jei taip įvyktų, būtų
delio džiaugsmo ne tik liūs
tančiai motinai, bet ir 
mums visiems.

Tikėkime, jog taip bus.
Minotai gavo daug gra

žių užuojautos laiškų. Be 
kitų, draugei Minotienei 

prisiuntė asmeninį užuojau
tos laišką ambasadoriaus 
lordo Halifaxo žmona, leidė 
Halifax.

Važiuojame į visuotiną 
Literatūros Draugijos na
rių mitingą. Dalyvauja ge
rokas draugų ' ir draugių 
skaičius.. Mitingas įvyksta 
kliube. Ten pat pardavinė
jama ir minkšti gėrimai — 
Coca - Cola ir Pepsi-Cola. 
Mitingo dalyviai, kurie no
ri, pasiima sau bonkutę so- 
dės, traukia ją per šiaudu - 
ką ir ima dalyvumą disku
sijose. Mūsų susirinkimuose 
tai nepraktikuojama, bet 
aš manau, jog tai geras da
lykas.

Pirmininkauja J. Pela-

bėtojas palietė kai kuriuos 
| svarbesnius vietos reikalus, 
’— miestavų rinkimų klau
simą, Liaudies Balso vajų, 
Literatūros Draugijos veik

alą. Priminė ir tą faktą, jog 
Literatūros Draugijos kuo- 
pų mitingai suskystėjo.

Man taipgi teko kalbėti 
mūsų bendraisiais organi
zaciniais ir spaudos reika
lais. Priminiau ir mūsų 
santykius su naująja Lietu
va, pabrėždamas tą faktą, 
jog šiandien pažangioji 
Jungt. Valstijų ir Kanados 
lietuvių visuomenė stovi vi
sai kitokiuose santykiuose 
su Lietuva negu ji stovėjo, 
sakysime, prieš 1940 m. bir
želio mėn., 15 d. O tas fak
tas kaip tik ir verčia mus 

i pačius persiorijentuoti mū- 
isų nusistatyme linkui kai 
I kurių kitų politinių grupių.

Savaitraštis Liaudies Bal
sas uždėjo montrealiečiams 
šiame vajuje tokias parei
gas: gauti 60 naujų skaity
tojų (Montreale) ir sukelti

Dienraščio Laisves Bendroves Naminis Frontas

na.
Sunku man buvo imti da

lyvumą diskusijose tuo 
$300 finansinės laikraščiui klausimu. Bet iš asmeninių 
paramos. pasikalbėjimų su draugais,

Tam reikalui išrinktas atrodė, jog skaitlingam ne- 
specijalus komitetas arba silankymui yra ir priežas- 
vajininkai. Vajininkų tar- čių.
pan įeina Janina Juraitytė, • Montrealis— didelis, pla- 
jauna, kukli, daili mergaitė, tus miestas. Kadaise lietu-
dukrelė E. Juraitienės, ga
biai plunksną valdančios 
draugės, kurios tūli eilėraš
čiai yra tilpę Laisvėje, o ne
labai seniai parašytą dra
mą išleido Lietuvių Meno 
Sąjunga.

Man sake draugai, kad ši 
jaunoji Juraitytė ne tik tu
ri energijos veikti visuome
ninėje dirvoje, bet ji turi 
gražų soprano ir mėgstanti 
dainuoti. Būtų gerai, kad 
ji lavintų savo balsą ir ne
prarastų energijos. Taipgi 
man sakė viena draugė, kad 
Janina mėgstanti ir rašyti; 
mums būtų labai malonu, 
jei ji parašytų Laisvės ang
liškam sykiui. Lai būva šis 
prisiminimas Janinai pa
kvietimu.

(Sekmadienį prakalbose 
į Janina parodė, kad ji nenu
vylė tų, kurie ja pasitikėjo 
i kaipo vajininke: ji ne tik 
i smarkiai ten darbavosi 
Liaudies Balsui, bet gavo 
vieną naują prenumeratą ir 
|dienraščiui Laisvei!)

Svarbus ir podraug opus 
i klausimas. buvo: Literatū
ros Draugijos kuopų mitin
gai. Buvo pareikšta tūliems 
nariams kritikos dėl nesi- I 
lankymo į mitingus, kurie

iviai (kaip ir Toronte) gy
veno daug - maž krūvoje, 
(dviejuose miesto rajonuose. 
Bepig tuomet būdavo skait
lingai lankytis į mitingus. 
Dabar jie iškrikę po visą 
miestą ir po priemiesčius. 
Tūli gyvena Verdune, kiti 

;— Villa Lasalle miestelyje, 
dar toliau. Nors transporta- 
cija nėra bloga, tačiau vis- 
vien tenka važinėti busais 
ir gatvekariais, subvių čia 
nėra. Dažnai vyrai su žmo
nomis dirba fabrikuose. Iki 
jie sugrįžta iš darbo, iki 
pasigamina vakarienės — 
(kiek laiko paima! Dauguma 
turi nuosavus namus — tie 

i irgi reikalingi dėmesio. Tai 
i viena priežastis, kodėl taip 
i esti. Ant rytojaus, kitame 
; draugų mitinge, aš pata
piau, jei galima, laikyti kuo
pų mitingus sekmadieniais, 
tas dikčiai padėtų daugeliui 
narių į juos lankytis.

Žinoma, dėl skaitlingo ne
silankymo į mitingus yra ir 
kitokių priežasčių, kurių 
čia negi suminėsi.

Kanadiečių, vadinasi, pro
blema, nėra nauja; to pa
ties tenka jausti ir matyti 
ir pas mus.

(Bus daugiau)

SEKMADIENIO TALKA PRIE VILNIAUS ELEKTROS ATSTATYMO DARBU

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-tos vakare. 

Bankietas 7 vai. vakaro
Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva

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

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai Įskaityti)

1944 Metais Buvo 18 ir Pu
se Milijono Pergales 

Darželių
Washington. — J. V. Že

mės Ūkio Departmentas pa
skelbė apžvalgą, iš kurios 
matyti, kad šiais metais bu
vo auginama netoli 18 ir 
pusės1 milijono Pergalės 
Darželių ir tikimasi, kad 
darželių auginimas bus tę
siamas ir per 1945 metus.

Neberacijonuojamos Pa
naudotos Padangos (Ta- 

j oriai)
Washingtonas. — Kainų 

Reguliavimo Įstaiga panai
kino racijonavimą likusių

Vilnius. — Nuo pat anks- 
tyvaus ryto sekmadienį 
Vilniaus elektros stoties 
niūriuose griuvėsiuose atgi
jo gyvenimas. Balti cemen
to ir kalkių dulkių stulpai 
kyla nuo pat sutrūkusių 
mūro pamatų per pasviru
sius sužalotus kaminus to
lyn Neries upės link. Kar
šta ir tvanku. Saulės spin
duliais nužerti griuvėsiai 
tirpsta, ardomi keleto šim
tų darbininkų, rankų. Pil
kos plytos skrieja iš rankų 
į rankas ir rikiuojasi kitoje 
pusėje gatvės ir šalia upės 
kranto. Rieda vagonėliai, 
prikrauti nuolaužų, cemen
to ir mūro luitų. Pro darbo 
triukšmą girdisi juokas, 
linksmi vyrų ir moterų bal
sai. Tai Vilniaus elektrinės 
tarnautojai ir darbininkai 
šį šiltą ir saulėtą sekmadie
nį paskyrė savo stoties at
statymo talkai.

Tarp fašistinių barbarų 
išsprogdintų garo katilų 
griaučių, prie didokos plytų 
krūvos mėlyname kombine
zone sušilęs dirba ir pats 
stoties direktorius drg. 
Rukšta Česlovas.

Nubraukęs nuo kaktos 
prakaitą, gyvas ir judrus 
direktorius informuoja:

— Norėdami kuo grei
čiau duoti miestui šviesą ir 
energiją ir nuvalyti šį šiur
pų okupantų beprotiško 
naikinime pėdsaką, šiandien 
čia savo noru dirba 770 Vil
niaus elektros stoties tar
nautojų ir darbininkų. Tai 
yra mūsų pirmoji bendra 
sekmadienio talka — reali 
užnugario parama frontui, 

keleivinių automobilių pa
naudotų padangų (tajerių), 
dėl jų prastos kokybės ir 
mažo kiekio. Bet panaudo
tos. sunkvežimių (trokų) 
pądangos bus racijonuoja- 
mos, kaip ir seniau.

OWI.

bus reikalingas tolimesniam

Vokiečių susprogdintas tiltas Vilniuje.
—L. P. T. KOMITETAS.

Šia vieno sekmadienio dar
bo diena mes pagreitinsime 
'įvykdyti mums pavestą Lie
tuvos TSR Liaudies Komi
sarų Tarybos uždavinį. Ne
trukus mes pašalinsime vi
sus griuvėsius ir prieisime 
prie užverstojo garo katilo, 
garo turbinos su generato
riumi. Užbaigus šiuos valy- 
mo darbus bus techniškasis 

j apžiūrėjimas ir prasidės 
reikalingas išlikusiam kati
lui ir generatoriui remon
tas.

— O kai po to paleisime į 
darbą ir šią stotį, — Sako 
|drg. direktorius, — miestas 
įgaus geroką kiekį ir švie
sos, ir jėgos.

Čia pat paaiškėja, kad 
Vilniaus elektros stotis, 
Lietuvos TSR Vyriausiosios 
Energijos Valdybos inicia
tyva, Vilniaus užmiestyje 
baigia paruošti veikimui du 
didesnius energijos šalti
nius — elektros stotis.

Jau šiuo metu veikiantie-

Istočių remontui.
Sekmadienio talkos dar

bas vyksta sėkmingai ir or
ganizuotai. Kiekvienos sri
ties specialistai dirba savo 
vietoje.

| Skaitiklių ir abonentų 
skyrių brigada, valydama 
nuo griuvėsių ir nuolaužų 
kelią į centrinę paskirstymo 
lentą, suranda ir ištraukia 
skaitliukų kartoteką. Joje 
išgelbėta iki 30 tūkstančių 
egzempliorių s k aitliukų 
/‘pasų.”

Tinklo ir kabelio skyrių 
darbininkai ir tarnautojai 
daro iš dviejų pusių priėji
mą prie išlikusio sveiko ga
ro katilo. Dalis šių skyrių 
darbininkų taip pat dirba 
užmiestyje. Jie veda liniją į 
Vilniaus miestą.

Prie didelio virtuvės kati- 
ir energi- ;lo būrys darbininkių gand

ina šio sekmadienio talkos 
, : dalyviams pietus. Kitą sa-

a s a ymo vaįtę ejektros stoties tar
nautojai ir darbininkai tu
rės ir antrą valgyklą. Dar
bininkų komiteto pirminin
ko drg. Ramovičiaus inicia- 

’ tyva prie antrosios valgyk
los patalpų, Žygimanto gat- 

, įrengtas raudonasis 
kampelis ir skaitykla.

— Sunkios elektros sto
ties atstatymo sąlygos, — 
sako komiteto pirmininkas 
drg. Ramovičius. — Yra į- 
vairiausių trūkumų su ap
rūpinimu maistu ir pana
šiai, tačiau mes tikime, kad, 
atitinkamų įstaigų padeda-

mažiausia po 
lempute, o 
įmonės ir :

i nėšių Vilniaus gyventojų 
;butai turės 
Vieną elektros 
visos įstaigos, 

i dirbtuvės šviesą 
ta

Visus stočių
darbų projektus atliko Vyr. 
■Energijos Valdybos projek
tų dalies vedėjas inž. drg. 
Lukoševičius. Atstatymų ir 
remonto darbus vykdo inž. 
dr. Konečnij. Administraci
nius reikalus tvarko in- -• 
Lspektorius drg. Trušinskis. 
Jie visi taip pat dalyvauja 
sekmadienio talkoje.

Vieno bombų sužaloto pa
stato patalpose įrengti san
dėliai. Čia tvarkosi mecha
ninio skyriaus vedėjas, vie
nas seniausių elektros sto
ties tarnautojų, drg. Budre- 
vičius. Iš griuvėsių laužo iš- mi, šiuos nesklandumus pa
traukiamos medžiagos, me- šalinsime. Savo duotąjį žodį 
ichaninio ir elektros tinklo mes įvykdysime. Bus atsta- 
įrengimai, mašinų dalys, vi- tyta viskas, ką fašistinis 
daus instaliacijos reikme- barbaras sugriovė!

ji didesniuose miesto fabri
kuose keturi elektros srovės 
židiniai, kolkas teikią tik 
svarbiausioms įmonėms ir 
įstaigoms elektrą, kartu su 
šiomis baigiamomis įrengti 
stotimis aprūpins elektrą 
visą miestą. Po keleto mė-

nys, sugikliai ir įvairių įvai
riausi išgelbėti instrumen
tai čia randa kiekvienas sau 
atskirą kampą — jie rūpe
stingai sudedami į atskiras 
spintas. Šia medžiaga už
pildyti jau trys sandėliai. 
Tai didelė dalis turto, kuris

Ir tikrai: šio sekmadienio 
talka yra jau realus Vil
niaus elektros stoties tar
nautojų ir darbininkų pasi
žadėjimų vykdymas ir žy
mus įnašas į stoties atsta
tymo darbą.

(Tiesa)
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 

centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Ar Jau Priminėt Dukterims 
Ir Marčioms Tą Naujieną?

Laisvė—-Liberty, Lithuanian Daily

$

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

duonos trupi-

trečias puslapis

Jums, kaip ir man, mūsų 
angliškasis dienraščio Lais
vės skyrius nebe naujiena. 
Tai skyrius, kurį griebiame 
skaityti vienu iš pirmiausių 
ir kurį skaitydamos negali
me atsistebėti, kaip mes 
taip ilgai iškentėme be jo. 
Toks jisai svarbus visada, o 
ypatingai dabartiniu laiko
tarpiu.

fse paslaptis ir tai, dėl ko 
skyrius trumpai ir daug pa
sako. Jo vedėja nuo kūdi
kystės buvo ir yra darbi
ninkų veikėja ir kovotoja 
už liaudies reikalus. Ji fak- 
tinai užaugo diskusijose lie
tuvių judėjimo. Visi žymes
nieji visų sriovių buvusieji 
ir esamieji vadai jai žinomi. 
Lietuvių judėjimai ir viso
kį posūkiai iki smulkmenų 
jai pažįstami. Spauda su
prantama puikiausiai. Jinai 
daug diskusavus, rašius ir . .v
prakalbų sakius toje kalboj pasa,uho, koznoje is sep- 
apart pokalbių skaitlingoje jtynnĮ Jau išėjusių angliško 
savo tėvų šeimoje, kurios skyriaus laidų yra kas nors j 
kiekvienas narys kalba, iinformacijinio apie Lietuvos i 
skaito ir rašo lietuviškai, i žmonių ir Amerikos lietu-Į 

. ;viu idėjas, siekius, troški-1
Amerikos visos liaudies, mrį darbus. Yra žinių a-S 

visų žmonių reikalai ir jų pje Lietuvos didvyrius, yra Į 
santykiai, jų atsiliepimas- į ir apie Lietuvos išdavikus, 
pasaulio žmonių gerovę taip kvislingus.

Kr

MARGARET COWL 
skyriaus redaktorė

Amerikos lietuviais Lietu
vos klausimu.

I Aną dieną tiksliai per
žvelgiau visus pasidėtus at
skirai po atgimimo išėju
sius angliško skyriaus nu
merius. Greta energingos 
paramos Amerikos karo pa
stangoms ir įdomių, svar
bių žinelių iš mūs krašto

skyriaus laidų yra kas nors

drabužius jai pagavo ranką į 
volukus. Labai sužalojo ran
ką. Jai prisiėjo daug perkęsti 
nesmagumo ir skaudėjimo. Tai 
labai apgailėtinas dalykas, kad 
mūsų gerai draugei įvyko to
kia nelaimė. čion minėtos 
draugės sveikos būdamos dar
bavosi, kiek jos pajėgė. Linkiu, 
■kad susveikusios vęl padėtų 
mums veikti.

Moterų Pažangos Kliube tu
rime dvi drauges, kurias skai-

Šeimininkėms Į tos.*1 •aržovių šaltos sa,0_ 
_____ _Į Vidutinei, apie 8 asmenų 

šventiški pietūs |Pietli bandukei imti du sva- 
kad jūs turite !rus maltos veršienos peties, 

____ ___  Įbliūdan prie mėsos įdėti 'į 
Stambesnei šeimy- puoduko

nai, be abejo, teks;kalaku- P° šaukštus sukapo
tas, mažesnei — kepama!^ svogūnų ir petruškų 
višta. Tačiau gali atsitikti Į(parsley), tris ketvirtada- 
lir taip, kad legalėmis kaino- |^us puoduko sukapotų gry
nais patinkamo kalkuto, ar P°r^ šaukštų ištirpytų 

tome nuolatinėm ligonėm. Bet kad ir vį§tos negausite. O riebalų, du šaukštuku drus- 

gės, kad jos veik į kiekvienai. , . turffuie nenorė- jengvai supiaKtą Kiaušini, 
mūsų parengimą ir kaip kada j Dirktį nes taį reikštu Trečdalį puoduko tomačiu 
į moterų susirinkimą ateina- į sltL P11KU’ ne.s iai iei,U , J 
svetainę. Tai yra mūsų draugė jpaciam numetimą savo ką-p sudaryti į

bandukę, įdėti į lėkštą blė- 
Įtą, ant viršaus uždėstyti 
i griežinėliais lašinių ar tau
kinės, kepti 350 karštyje a- 

Įpie 75 minutes.

Gal būt 
planą savo pietums šven-Į 
temis, i

man labai įdomios tos drau- permokėtomis kainomis, ^os’ P\Pb‘U (kas mėgsta), 1 
Į lengvai suplaktą kiaušinį,

svetainę. Tai yra mūsų draugė 
Teodora Gugienė nuo Spring- Įsnio šalin, 
wells St. ir d. Antanina Ara- 
nauskienė nuo Ferdinand St. 
Jos turi taip vadinamus džiūs- 
tamus kaulus ir jų sveikata tą pakeisti į jaunus gaidų- 
laipsniškai eina silpnyn. Ta- jkus ar vištytes, gulinčiam 
čiau jos gali po valiai vaikš- ^valgyti spargintą mėsą pa- 
čioti ir net atvyksta į svotai-tokia* 
nę. Tai labai puikus pavyzdys 
mūsų sveikom draugėm, kad 
jos myli organizaciją ir viešus 
parengimus. Jos ir sirgdamos 
pajėgia ateiti į svetainę, o dau
gelis sveikų draugių to nepa
daro. Todėl malonu pasveikin
ti mūsų geras patrijotes, drau-Į

So. Bostoniečiai Apdovanos 
Lietuvos Vaikus

kad nepraleidus šios progos. 
Ypatingai draugės - draugai, 
kurie dar nesate dalyvavę, 
kviečiame ateiti ir pamatyti 
mūsų subatvakarius,. kur yra • 
atliekamas taip naudingas Lie
tuvos žmonių pagelbai darbas. 
Čia, kur vieni prisideda su dar
bu, kiti su doleriu, smagu pra
leisti vakarus. Ir išklausę ko
misijos raporto, kiek ir kas yra 
nuveikta, grįždami namo jau
čiamės tikrai atlikę savo pa
reigą taip, kaip reikia.

Drg. Sabulienė raportavo, 
kad d. Eva Ferevičienė auka
vo keletą dišių dėl subatva- 
karinių parengimų.

Mezgėjos Vėl Turi Darbo
Draugės mezgėjos gavo vil

nų ir vėl ėmė smarkiai darbuo
tis. Jos pranešė, kad jau turi 
numezgusios nemažai mezgi
nių, kuriais dar šią žiemą bus 
galima šiltai aprėdyti lietu
vius raudonarmiečius. Drg. S. 
Shukienė vilnų fondui aukavo 
$2. Drg. M. Dombrauskienė 
aukavo radijo setą, kuris bus 
išleistas Lietuvos našlaičių pa
gelbai.

Iš ALDLD Moterų Veikimo 
Atsibuvęs moterų susirinki

mas gruodžio 10 d. buvo sėk
mingas. Draugių atsilankė 
skaitlingai, tad buvo padaryta 
ir gerų tarimų.

Nutarėm dienraščio Laisvės 
jubilėjinį parengimą turėti ne- 
dėldienį, sausio 14 dieną. Tu
rėti didelę ir gražią progra
mą, taipgi kviesti visas pažan
gias organizacijas prisidėti, 
taip, kad šis jubilėjinis paren
gimas duotų dienraščiui Lais
vei paramos ir pasiliktų ilgai 
atminčiai.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos apskričio parengimą nuta
rėme rengti kovo mėnesio pir
mą nedėldienį, tai bus 4 diena 
kovo.

LLD moterų vakarienė, at
sibuvus lapkričio 26-tą, nebu
vo skaitlinga dėlei iš kalno ne
įžiūrėtų aplinkinių kolonijų 
parengimų. Bet iš likusio pel
no tapo paskirta $15 dėlei ka
lėdinių dovanų Lietuvos naš
laičiams. Drg. V. Vaškienė iš 
Quincy, Mass., aukavo $5. Tai 
viso tam svarbiam tikslui bu
vo paaukota $20.
Mūsų Subatvakariai Lietuvos 

Žmonėms
Raportas iš subatvakarinių 

parengimų palaikymui drabu
žių taisymo patalpos buvo ge
ras. Pasirodo, kad subatvaka- 
riniai parengimai duoda įeigų 
ne tik palaikymui kambario, 
bet ir išsiuntimui drabužių ir 
nupirkimui nekuriu naujų da
lykų, kaip tai vaikučiams nau
jų čeverykų, drabužių ir kitų 
dalykėlių.

Nors mūsų draugėms prisi
eina nemažai padirbėti, bet

ore praranda vitaminą C,[kuomet yra iš to naudos, tai 
tad labai iš anksto nepa-'ir pats darbas pasidaro nesun- 
tartina paruošti. Reikiant:kus. 
palaikyti ilgesniam laikui, Kas šeštadienio vakarą va- 
padėti aklinai uždengus karienes gamina draugės II. 

'vaškine popiera, šaltoj vie-l Snnanavičienė, B. Chubarkie- 
inė, D. Ruplėnienė, A. Sabu
lienė. Kitos draugės joms pa
gelbėja. Ir taip bėgiu poros 
mėnesių laiko mūsų subatva- Lynn N. Peterson.

.-j

■

Kas šeštadienio vakarą va-

Naujasis prokuroras yra

Gražios figūros ekspertai sa
ko, kad geriausis būdas išlai
kymui mergiškos figūros yra 
mažiau valgyti ir užsiimti su 
daugiau naudingų veiksmų.

Serga
dienomis grįžo iš li
po operacijos mūs

šventems. Jie susideda iš

LUSCIOUS LADIES 
By Harry C. Wood

kariai taip išsipopuliarizavo, 
kad be jokios agitacijos atsi- duktė teisėjo Jame P. Hill.

'JiOMOiUii)*'

L!

Spraginti Jauni Gaidukai
Prisiėjus kalakutą ar vis

Slyvų Pudingai
paukščius I Krautuvėse pastebima ga- 

• į tavai sudaryti pakeliai taip 
apdulkinti vadinamiems slyvų pudin- 

miltais, pavilgyti suplakta- priimtiems gaminti
me kiaušinyje su Smetona sventems. Jie susideda is 
;ir druska, išvolioti smul-^augelio vaisių n jų žievių.

Apie 3 svarų 
(nuvalius) supjaustyti į 
ketvirtadalius, ;

u ge.as pilu 1 I<nes, urau-|kiuose duonos trupiniuose, Daugęho is tų žievių dabar 
gę Gugienę ir d. Arankuskie- kuriuose yra apie ketvirta- negalima atskirai nei gauti.
J c i x vai i H -i v* O’n i

nę.

Iš

Baltimore, Md
Vaisiniai pudingai darosi 

Į maždaug taip pat, kaip vai- 
įsiniai pyragai. Sandariai

Mezgėjų Kliubo Veiklos
Mezgėjų kliubas, kad ir ne- 

__ . avjūUU Hitlerio propa- skaitlingas narėmis, bet dar- 
pat jai suprantami ir arti. igandos&šinkorius. Per 7 lai- buojasi 
mi, savi. Tų reikalų gyni- das suteikta gera pusknygė — 
me ji išaugo iš eilinės dar- infOrmacijų, nepavaduoja-1vei 
bo mergaitės į visame kra- mų nįeku kitu. Gerai su tuo 
šte pažįstamą ir pripažintą, Supažindinus, ne vienas iš 
darbo žmonių veikėją va-; jaunųjų norėtų laikraštį už-
dovę. Ima gabumo ir pasi- sįsakyti. Ir gal ne viena u-

i pagal išgalę. Taigi, 
matosi reikalo parašyti apie 
veikimą, kaip ir metinį rapor-

M. Alvinienč. jdalis rfiiltų (dėl lipnumo), 
j Dėti ant karštos, storos

Iki aprus. Išdėti į kepamą ^dengus, sutinama pečiuje 
Įbletą, uždengti ir kepti vi- [P? etą valandų. O sko- 
dutiniame pečiuje kol mink-į^10.^1^1^11^^1.^1 
štai iškeps, apie 45 minutes. Į

Kas negali valgyti apva
lioto ir riebaluose apspra-

šventinio to atsiekti. Tas ir

mą mūsų angliškąjį skyrių

9177
!2”-22'*

Lėlės rūbams — 12 iki 22 
colių dydžio.

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

nija, turinti savo nariuose
eilės metų prityrimas vei- lietuvių, norėtų Laisvę tu
kime daro ir jos vadovauja- rėti savo skaitykloje.

Atsisteigimas mūsų ang-

1944 metais turėjome penkis 
parengimus ,nuo kurių kliubas 
gavo $417.08 pelno. Paaukavo
me sekamai: Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavimui $100. 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko

i'mitetui $60, Raudonajam Kry- Įpintu vandeniu, 
|žiui $25, L. Suvažiavimui $5, 'kvapsniui įdėta 

---------- organ> nariams,'sviestolengvai suprantamu ir inte- ngkojo skyriaus ir buvimas I progresyvių
resingu amerikiečiui ir sve-jj0 teikiu aukštai informaci- i tarnaujantiems armijoj, kaipo, Nualsintiems 
turgimiui. Dar daugiau: jiniu daro dienraštį ’ ...... .,«.><> „....s.„j

i trejetą dienų pirm vartoji
mo. Gali stovėti ir ilgą lai- 
įką. Prie perkamų gatavai 

ginto, tokie pat jauni gaidų- Į sudalytų pakelių^ tankiau- 
kai galima paspraginti be ^ia buna ,n 
niekur nieko, prieš ugnį, ta- 
da užbarstytu druskos ir 
sandariai uždengus, baigti 
šutinti pečiuje, ant lengvos 
ugnies. Jeigu per sausi, ne
turint ko kito, palaistyti vi- 

kųriame 
biskelis

ir instrukcijos,
Sekamame 

skyriuje matysite vieną iš 
tų receptų. N. G.

Perpjauti ar išsunkti 
citriniai vaisiai atvirame

Šiomis 
goninės 
drg. mezgėja Katrina Gabriū- 
nienė. Tik spėjus sugrįžti į sa
vo namus, 23 Prospect Ave., 
Roslindale, d. Gabriunienė*vėl 
ėmėsi mezgimo darbo. Ji lo
voje tebesėdėdama jau numez
gė 8 poras kojinių. Draugės, 
kuriom laikas pavėlina, atlan
kykite sergančią draugę. Veli
ju drg. Gabriunienei greitai 
pasveikti.

turgimiui. 
daro jį aukštai informaci- 
jiniu ir pasitikimu.

Pasakykite apie tą sky
rių svetur • gyvenančioms 
savo jaunoms dukterims ir 
marčioms. Parodykite ir sa
vo draugams unijistams ša- 
pose, nes tai puikiausis šal
tinis informacijų Lietuvos 
klausimu, apie kurį šiomis 
dienomis.kalba ne tik lietu- Į 
viai, bet ir kitataučiai. Pa
raginkite jaunuoles parašy
ti i savo skyrių.

Man, turiu prisipažinti, 
tas skyrius palengvina ge
riau išsireikšti kalbant su 
kitautaučiais ar su jaunais

VISOS 
šeimos laikraščiu kiekvienoj 
rimtoj lietuvių šeimynoje. 
Priminkime apie tą skyrių 
žmonėms ir eidami užraši
nėti nauju skaitytojų.

M-tė.

Detroit, Mich
Specijalis Pranešimas

Nors jau kai kurios moterys 
žino, bet dar noriu priminti, 
kad Lietuvių Moterų Pažan
gos Kliubo narių priešmetinis 
susirinkimas įvyks šį ketvirta
dienį, gruodžio (Dec.) 21 d. 
(pradžia nuo 7 vai. vakare), 
4097 Porter St. Susirinkimas 
bus pradėtas laiku, nes Moterų 
Choras tą dieną neturės pamo
kų. Todėl atlikusios kliubo vi
sus reikalus, užbaigoj turėsime 
arbatos ir užkandžių vadina
mą “parę.”

Prašau visas nares tą vaka
rą dalyvauti, nes turėsime iš
rinkti LM Pažangos Kliubo 
valdybą ir visą eilę komisijų 
dėl ’1945 metų veikimo. Kad 
padaryti susirinkimą gyvesniu 
ir būtų galima užbaigti grei
čiau, komisijos turėkite pasu 
gaminusios veikimo raportus i 
išduokime taip, kad sutaupinti 
laiką. Todėl nepamirškite ket
virtadienį būti svetainėje 7 va
landą vakare.

Pirmininkė M. A.
Mūsų Draugių Nelaimės

Jau buvo rašyta pirmiau 
kad sirgo mūsų narė d. J. Bu 
tėniehė. Ji dabar randasi save 
namuose, bet sveikata dar silp 
na, niekur negali iš namų iš
eiti.

Antra draugė, Cecilia Ma
čienė, 150 Blaine St. Plaunant

, _. „. —- -----------j nei prieskalėdinių dovanų $32 Russian |ugnį spraginto> galima šu., 
War ,*e 16 <omi e m $ >™"kjn|;į pečiuje, uždengtame' . 
timam Lietuvai Pagalbos lei- , 1 J ’ . .v-,v._ |tOL
kimo Komitetui $20. Puode- įaugai nuo isdziu- •

Nuo vėliausios vakarienės, 
kurioje turėjome ir veikėją K. 
Petrikienę, iš Brooklyno, liko 
gražaus pelno, tai paaukavome 
$100 Lietuvos žmonių vaiku
čių pagalbai, kad būtų nupirk
ta drapanėlių ir $10 Laisvei, 

Į pasveikinant su 30-ties metų 
! jubilėjum.

Reiškia, bendrai išaukavome 
$362 įvairiems svarbiems rei
kalams. Apart parengimų, mū
sų narės, pagal išgalę, darbuo
jasi rinkime ir taisyme 
bužių Lietuvos žmonėms, 
tau reikalo pažymėti, kad 
sų kliubo narės negalėtų 
nos atlikti visų darbų, 
mums į pagalbą pribūna drau
gai vyrai, kurie gelbsti atlikti 
sunkųjį darbą, už ką reiškia
me jiems ačiū.

Dirbkime, draugės, ir atei
tyje karo laimėjimui ir Lietu
vos

vimo tankiai palaistant, ar 
įvyniojus į vaškuotą popie- 
rą.

Maltos Mėsos Bandukes
Negavus gero kepsnio, se

kama skoningiausia bus 
maltos mėsos bandukė. Ji 
tinka karšta, su bulvėmis 
ir kitomis daržovėmis, arba 
šalta, sandvičiams ir prie

dra- 
Ma- 
mū- 
vie- 
tai

žmonių paramai.
E. Stankevičiene, 
Sekretorė.

Washingtono generalis 
viršininkas Frank C.pašto

Valker praneša, kad iš viso 
ęrašto šiemet išsiųsta tarp 82 
ki 85 milijonų pundelių kalė- 
linių dovanų kariškiams užjū
riuose.

Dideliam daugiui tų dovanų 
atkelti fondus ir ypatingai su- 
iaryme pundelių labai daug 
aiko pašventė moterys, kariš
kių motinos, žmonos, sužadėti- 
lės ir šiaip draugės.

Dovanų siuntime 
(ai pasidarbavo ir 
lietuvių Darbininkų 
imo seselių grupių

ties), taipgi moterų kliubai.

pavyzdin- 
daugelis

Susivieni-
(so.rori-

Moteris Apskričio 
Prokuroras

Ir kietai virti kiaušiniai 
nebus kieti, tarsi guminiai, 
jeigu jie bus tik kaitinami 
karštame vandenyje biskelį 
žemiau virimo laipsnio.

Janet W. Hill paskirta 
Chenango apskričio proku
roru vietoj rezignavusio

HARRYC 
:x»

lanko nemažai draugų ir drau
gių, kurie paremia Lietuvos 
žmones darbu ar doleriu.

Aną subatvakrį d. Barčius 
aprėdymui Lietuvos našlaičių 
aukavo visą penkinę.

Drg. W. Daimond atnešė 
naujų drabužių aprėdymui net 
kelių vaikučių. Jo dėl kiekvie
no vaikučio atskirai sudėstyta 
po naują kautuką, svederį ir 
daugiau smulkesnių drabužių.

Tamašauskai nupirko aprė- 
dalus dėl trijų vaikučių.

E. Belekevičienė ir biznie
rius F. Ivanauskas nupirko ne
mažai naujų drabužių kalėdi
nėms dovanoms vaikučiams, 
kitų aukotojų vardų nesužino
jau, juos paskelbs komisija, 
kuri priima drabužius.

Kalėdinių dovanų Lietuvos 
vaikučiams jau prikrauta vie
na didelė dėžė ir kita baigia
ma krauti. Atrodo, kad so. 
bostoniečiai gražiai parems 
Lietuvos našlaičius.

Kūčios Mums, Parama 
Lietuvos Vaikams

Draugai ir draugės, kurie 
dar nesuspėjote nupirkti dova
nų Lietuvos našlaičiams, prašo
me pasirūpinti atlikti savo pa
reigą, nes ateinančio šeštadie
nio vakarą, drabužių taisymo 
patalpoj, 318 Broadway, bus 
specialis parengimas ir specia- 
lė dovanų diena. LLD mote
rys rengia specialį kūčių va
karą. Jos prigamins įvairiausių 
skanumynų, kokių tik Lietuvo
je esame turėję kūčių vakarą. 
Tas verta visiems įsitėmyti,

Teisių mokslą ėjusi Syra
cuse Universitete ir Brook- 
lyno Teisių Mokykloj. Ad
vokatūrą praktikuoti buvo 
prileista 1940 m.

Mr. ir Mrs. Leon Ostler, 
Chelsea, Mass., turi 7 sūnus 
kariškoje tarnyboje, o aš
tuntasis jau padėję gyvastį. 
Visi jų vaikai turi nepapra
stų atsi žymėj imu.

Viena Taip Pagerbta
Miss Mabel Boardman 

pasitraukė iš Amerik. Rau
donojo Kryžiaus Centro 
Komiteto po išbuvimo jame 
44 metus. Atžymėjimui jos 
ilgamečio darbo, ypatingai 
jos nuopelnų įsteigime ir iš- 
budavojime Raudon. Kry
žiaus į galingą organizaci- 

’ją, Washingtone įvyko spe- 
cialis pokiįs. Ten jai įteik
ta auksinis medalis, kuris, 
sakoma, yra pirmas toks ir 
bus paskutinis, kito tokio 
niekam neduos.

Medalio įteikimo pareiš
kime sakoma: Įkvėpėjai su
organizavimo ir vedimo 
Raudonojo Kryžiaus. Taip 
pat pareiškiama, jog ji — 
moteris daugelio talentų, 
bet savo gyvenimą atidavė 
vienam tikslui — Amerikos 
Raudonajam Kryžiui



Ketvirtas puslapis 
tWBWBBBmH'l .null'll :

Trečiadienis, Gruod. 20, 1944

Atskaita Dovanų Lietuvos Žmonėms . ’ 10.00
2.00

290.45

40.00
33.50
61.20

Nuo spalių 1 iki gruodžio 11, 1944.
ALDLD 12 Aps. (per M. Truikienę), Scranton 
S. Kurzinskas, Mahanoy City, Pa.
J. Miliauskas (vard. tilpo) McKees Rock, Pa.
M. Baltrušis, Seattle, Wash, (vardai tilpo) 168.00 
V. Sutkienė, San Francisco, Calif, (tilpo) 300.00 
Joe Zaleskas, Sheboygan, Wis. (vardai tilpo) 71.76 
J. Skeberdytė, LPTK, Chicago, Ill. 400.00
Ig. Liužinas, LPTK, Binghamton-Johnson City 80.00 

Žalneraitienė, LPTK, Philadelphia, Pa. 350.00 
Kazlauskas, Wethersfield, Conn, (blankos):

Mrs. D. Aksomitas $5. Po $1: John Urbon, 
Mary Ramoška, Ona Giraitienė, Marė Nor- 
butienė, St. Makoveckas, Josephine Kavar- 
sky, Marcella Urbon, M. Ramanauskas, A. 
Ruskinskas, A. Levanas, J. Žukas, Stanley 
Dubiskas, M. Raulinaitienė, Anthony Dagi
lius, K. Vilkas, St. Laurent, Anna Krasnic- 
kas, John Werbitzkas, Marijona Juškienė; 
J. S. Beržinis, Alberta Bakšinskienė, J. Rep
šys, Jos. Daniels. Po 50c: Anna Kullson, J. 
Visnuska, Ed. Grigaliūnas, Wm. Lelešius, 
John Bogush, P. Raulinaitis, C. Chapes. Po 
25c: K. J., S. B., A. Dagilis, Julius Aibavi- 
čius, Adomas K., J. Mačiuska, O. K. Viso 33.25 
Lagūnienė, Springfield, Ill. (blanka):
Frank Kaston & Co. $26. Po $5: Nick Sink- 
lin, Peter Klim, Joseph Malzinskas. Po $2: 
R. Richards, Andrew Stirbys. Po $1: C. J. 
Ratchner, P. Ruspbukis, Ur. Vilčinskienė, 
Anton Čekanauskas, Chas. Lagunas, Frank 
Bazara, F. Badonienė, Rose Chestnut, John 
Mack. Stivers, Jonas Mitkus, Juozas Mitchul, 
Malvina Lagūnienė, K. Yurkėnienė. Viso 59.00 

Deržinauskas, Newark, N. J. (blanka):
Bronius Kalvaitis $10. Po $5: J. Samsonas, 
Frank Pa valkas, Stanley Lukas. B. Derži
nauskas $4. Walter Gurtis.

Daujotas, LPTK, East St. Louis, Ill.
Brauss, Rochester, N. Y. (bl. ir LPTK aukos):
Po $10: W. R.’ Černauskai, J. Maldaikis. Po 
$5: S. M. Shurkus, Emily Simon, Ella Gend- 
rėnas, K. Žukauskas, E. A. Welikes, Ch. Si
maitis, B. E. Duobai, W. & A. Lack. F. Kur- 
kulis $4. Po $3: P. J. Kuliai, J. L. Totoriai. 
Po $2: R. Barauskas, S. Gendrėnas, P. F. 
Žirgulis, J. M. Žemaičiai, O. F. Griciai, J. 
Morcan, V. A. Bachuliai. P. Bugailiškis $1.25. 
Po $1: St. Johnson, G. Daukos, J. A. Moc- 
kai, J. Maldaikis, A. Baronienė, Charles 
Staffon, F. H. Naujaliai, E. Stančikienė, 
Copenhagen (ice-man), A. Ivonaitienė. Po 
50c: Mrs. Kaminskienė, V. Zlatkienė, J. Sho
pes, J. Baronas. Su aukom viso

Vilkelis, Detroit, Mich, (koresp. tilpo) 
Evelyn Farion, Easton, Pa. (blanka):

Po $10: Leon Tilvik, Felix Malkvech.
$5: Vincent Kaulius, Walter Clgas, Evelyn 
Farion, Anna Šlapikas, Stanley Sharkey, 
Stanley Urba, John Siurbalis, Martin Urba, 
Joseph Johnson, A. Ogu, Wm. Unikauskas. 
Po $3: Vladas Davelis, Frank Martinkas. Po 
$2: Casty Straus, Mary Švėgžda. Po $1: V. 
J. Stankus, K. Abakan, Paul Jonikas, Felix 
Urba, Dennes Kacik, Antanas Paulauskas, 
Wally Lengvinas, Charles Yudicki. Viso 93.00

C. Bakshas, Camden, N. J. (LDS 118 kp. bl.):
A. Žemliauskas $20. Po $10: P. Rusinskas, 
J. Lastauskas. Po $5: U. Kazlausčiūnienė, 
Louis Lutuinas, Adomas Krukauskas, Ed
ward Sobel, Casper Bakšas, A. J. Pranaitis. 
Po $2: Adelė Betanski, Juozas Yaraškevičius, 
Alex Valančius, Jos. Vaithios. Po $1: M. 
Kazlaučiūnas, J. Načiuska, Marė Žemaitienė, į 
Frances Lastauskas, Elizabeth Šobel. Viso 84.00

J. Vaišvilas, Auburn, Me. 2.00
Lietuvių Moterų Kliubas, (Mrs. A. Grigas),

Grand Rapids, Mich. 100.00
I. Levanas, Los Angeles, Calif.:

Po $25: J. E. Cable, S. A. Petraičiai. W. Vir
bickas $10. N. Petrulienė surinko 
Sereikos vardo dienos proga $15.

Niek Katinas, St. Albans, L. I. 
Wm. Deksnys, Stamford, Conn. 
A. Jocis, Bridgeport, Conn.
Antanas ir Kazimėra Agintai, Chester, Pa.
J. Kriščiūnas, Pittston, Pa.
J. D. Sliekas, LPTK, Pittsburgh, Pa. (bl.):

Po $5: LDS 143 kp., A. Grigaitis, Chas. Zup- 
ka, K. Lalushes, Joseph Kizek, Joseph Var- 
nageris, Kastantas Shimkunas, A. Simonai
tis, J. Kanapeckas. J. Gataveckas $3. J. Cir- 
vinskas $1. Po 50c: A. Martin, H. Martin.

Viso 100.00

V. Sutkienė, PLTK San Francisco, Calif. 
V. J. Stankus, Easton, Pa. (bl.):

L. Tilwick $50.00. Po $10: Mrs. X. X. Lietu
vos patriotė, Kaz. ir Povilas Pronevičiai, 
Stanley Daniel, J. Stukanas $5. Po $1: Z. 
Gramauskas, W. Lingvinas, B. Šliogeris, V. 
J. Stankus, Elizabeth Stankus, Ch. Stankus, 
A. J. Pranaitis, Marijona Vogonienė, Petras 
Pilėnas, Julė Šapranauskienė, Feliksas Le- 
šinskas, John Williams, Peter Kodis, Mari
jona Rainienė, Jonas Rainys, Marijona ^b-

• raitienė, Julė Šimkienė, Antanas Žalis, B. 
Lamsargienė, A. J. Šmitas, Paulina Walan- 
tienė. Po 50c: Antanas Savickas, Frank Wa- 
lantis, Helen Mattes. Viso

Lietuvių Tautinė Bendrovė, Binghamton, N.
(S. Yasilon) 

ALDLD 218 kp., Ludington, Mich. (F. Žukas) 
J. Margaitis, Windsor, Conn, (blanka): 

V. ir M. Kriaučiūnai $5. Po $3.50: 
Kiškūnas, Pijušas Zeikus. Po $2:

Margaitienė, J. Margaitis.
LDS 56 kp., Niagara Falls, N. Y. (A. Balčiauskas): 

T. Markelionis $10. Po
M. Maleskis, S. Buivis,

Viso 47.00 
vaisi. (S. Penkauskas) 25.00
N. Y. 3.50

6.00
10.00 

150.00 
bl.): 
Evolga,

250.00

107.50

100.00
100.00

Antanas
Malvina

Viso 16.00

M.

B.

R.

Viso 30.00
100.00

200.00
27.00

Po

Andriaus 
Viso 75.00 

5.00 
10.00 

150.00 
5.00 
1.00

P. P. Gribas, Aberdeen, Wash.:
Paul P. Gribas $10. Po $5; William Rich
ards, Robert Molen, Pete Kemzur, Mike Pi- 
pen, Geo. Stakionis, John Kaupas, John De- 
linskas, Mike Gribas, Petras 
Gribas.

Dr-stė D. Liet. Kun. Gedemino,
(S. Bashin)

LDS 43 kp., West Frankfort, Ill.
F. Klaston, LPTK Great Neck, N. Y.
A. Misevičienė, Yonkers, N. Y.
Antanas Phillips, Cincinnati, Ohio 
Edviga Mickūnienė, Kelayres, Pa. 
Povilas Kardokas, Linden, N. J. (bl.): 

Po $5: Anna Grigšas, P. Kardokas. 
S. Liutkus, Ann Kardok.

Geo. Žukauskas, E. Orange, N. J. (bl.):
Po $5: George Dolinskas, K. ir M. Stelmo
kai. Po $2: St. Žilinskas, Onutė Stelmokai- 

i to.
H. Williamson, Huntington, N. Y.
Povilas šiušąs, Worcester, Mass.
P. A. Jatql, LPTK, Stoughton, Mass.
Liet. Sūnų ir Dukterų Draugija, Hartford, Conn.

(J. Kazlau)
Liet. Moterų Apšvietos Kl. ir LLD 87 kp., 

Pittsburgh, Pa. (H. Kairienė)
Ohio Liet. Ūkininkų Literatūros Drg. 51 kp.,

Middlefield, Ohio 25.00
J. Rūbas, Middlefield, Ohio:

Dd. Rubai $25. Po $10: dd. Pečiurai, Petro
niai. Po $5: dd. DOmokatiskai, Tamuliai. Dd. 
Šklėriai $4. Dd.. Valinavičiai $3. Po $2: Dd. 
Meilūnai, N. Meilūnas, B. Darin. Po $1: drg. 
Balčiūnienė, Mikolajunienė, Pecurienė, Pe- 
ctiras. ' ' Viso 72.00

L. Gudzin, LPTK Schenectady, N. Y.:
J. Vaikasas, $50. Po $25: P. Ramonus, A. ir
L. Gudzin. Po $5: J. ir F. Sargeliai, Miss. L. 
Gudzin, K. ir K. Meilūnai, Z. Masiliūnas, 
Mrs. Ųichorat. J. Gedminas $2. Po $1: D. 
Prucinskas. Mrs. Bareika 50c. Viso $128.50.
Už persiuntimą $6. Lieka 122.50

LJ).S. 65 kp., Kenosha, Wis. (M. Veprauskas) 140.50
K. B. Karosienė, Oakland, Calif, (aukos surink

tos per vestuvių pietus sureng. jaun.
tės Baltulioniūtės. ir Frank Strauss) 

Joe Chesnus, Hart, Mich.:
P. Blozienė $5. Joe Chesnus $3. John 
$2.

D.A.L.T. Kom., Tacoma, Wash.
John EHa, Butte, Mont.
Adam Krutulis, Moundsville, W.

Po $5: Ona Krutulis, A.
Valantonas $1.

L. Gavrilovich, Brooklyn, N. Y.

Staliūnas, Tom 
Viso 60.00

Seattle, Wash.
50.00

(Anna Biskus) 5.00
20.25 
10.00 

1.50 
10.00

$1:Po 
Viso 12.00

Viso 14.00
1.50

20.00
210.00

75.00

107.50

Mary-
40.00

Kraus
Viso 10.00

(S. Maczėnas) 20.00
10.00

Va.: ■. •.
Krutulis, Helen

Viso 11.00
(Kom. įeigos) 3.75

A. Žalnleraitienė, LPTK, Philadelphia, Pa
Geo. Waresonas (pelnas nuo LPTK pikniko, 

riJgp. 12)
Atminčiai Onos Pultin, mirusios spalių 8 d..

Rochester, N. Y.

900.00

101.18

J.
P.

13.00
290.75

10.00 
Pitts-

Po 
Po

$2:

Balčiauskas $15.
D. Stasauskas, 

Miškeliūnas. 
Apskritys, Mass

K. Gegužis, Mrs. Joseph Weston, 
Ordons, Ed. Brady, Mildred Oswald, 
& Albert Brady, Theressa Stefano- 
Norkus, John Brady, Matilda Za- 

Viso 72.50 
25.00 

350.00 
915.95

142.00

$5: 
A. 

LDD 7 
N. Anglis, Huntington,
F. Klaston,' LPTK Great Neck, N. Y.
A. Kuprionis, Philadelphia, Pa. 
M. Sukackienė, LPTK Worcester, Mass. 
LPTK, Pittsburgh, Pa. (John Briedis,

Jonas Briedis $20. Po $5: Anna 
John Uskaitis, Ona Uskaitis, Charles Ado
monis, Susipratęs Parapijonas. Po $2: Bro
nislovas Stungis, Mrs. Sophie Contray, Mary 
Raulinaitienė, Stanley Baromtis,' John Rauli- 
naitis, Jr. K. Gelambaucko $1.50. Po $1: An
tonina Ordons, Julia Ordons, K. Wasiliaus- 
kas, Anne Triska, Adam Urban, Sr., Jos Ol
szewski, 
Andrew 
Frances 
vich, Z. 
manski.

Vincas ir Eva Stankevičiai, Baltimore, Md. 
LPTK Brooklyno Skyrius (J. Augutienė) 
A. Bimba (surinkta per Laisvės koncertą) 
V. Žilinskas, Kearny-Harrison, N. J. 

(korespondencija tilpo)
Nuo stalo — Kauliniai, Cedronai, Žvirblienė,

Daugėlienė ir Greviškiai. Viso 1.60
G. A. Jamison, Livingston, N. J. (kor. tilpo) 22.00 
Walter Skeistaitis, Newark, N. J. (blankai:'

W. Skeistaitis $25. Po $5: Petras Packevi- 
čius, Joseph Pakulis. Po $2: Adolf Kvedar, 
Henry Dolar, Felix Daniulis, Stanley J. 
Varpus $1.50. Po $1: Joseph Gerulis, John 
Gumbriavičius, Leonas Salyckas, D. Adomai- 

Antanastis, K. Saltainis, John Kalduška, 
Povilaitis, Antanas Jodelis.

Juozas Garšva, Brooklyn, N. Y.
Walter Keršulis, Brooklyn, N. Y.
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.:

Charles Ruck $100. Charles Simon

Juozas Beržinis, Hartford, Conn. 
Juozas Ragažinskas, Chester, Pa.
Aušros Draugija, Elizabeth, N. J. (D.
D. Burba, LPTK Stamford, Conn.
A. Sanders, Marlboro, N. Y.
Per Galkų, Phila., Pa.:

S. Sleževičius $13. Antanas Marcinkevičius 
$5. Po $1: J. Strumskis, J. Galkųs.

Carl Bender, Brooklyn, N. Y.
A. Sagates,
M. Sapiega, 
Domininkas 
LDS 4 kp.,
J. Alvin, L

Viso 50.50
1.00
1.00

$13.50.
Viso 113.50

2.00
5.00

Krūtis) 25.00
132.00

2.50

Amsterdam, N. Y.
New York City, N. Y.
Navickas, Hartford, Conn.
Nanticoke, Pa. (E. Cibulskienė) 

............... LPTK Detroit, Mich. 
Agota Bloznelienė, Catskills, N. Y.
M.

ir Domicėlė Palinauskai. Mikalojus 
Jonikaičiai $35. Adomas Peterson 
$25: Kazys ir Antonina Marcinkai, 
ir Ona Umbražai, Felix ir'Veronika 
Po $20: Joe ir Lucia Jazelskiai, 

Po $10:
Elzbieta

John Samuolis, 
Babičienė $5.

Viso 707.00 
3.00 

10.00 
10.00

Viso 20.00 
30.00 
10.00 
5.00 
5.00 

10.00 
400.00 
100.00

Bush, Inglewood, Calif, (surinko ant blankų 
O. Smith, J. Vrnusk ir M. Levišauskienė): 
Po $5: Mary Baublis, Mrs. Mary Minkus, 
Antoinette J. Russ. Carolis Pečiulis $3.50. 
J. A. Richards 1.66. Po $1: K. Levišauskas, 
Joseph Drangnus, Victor Oksas, Jos. Anas, 
A. Chuberkis, Julė Pupienė, B. Jakubėnas, 
Mrs. Brown, Anna Rado, J. Briedis, E. Slesa- 
runienė 60c. Po 50c: Mrs. O. Rado, John 
Staniweck, J. Vrnusk, A. Bernot, J. Pupis, 
Ona Pukienė, K. Jozen, Cora Kažlavvski. 
Po 25c: Mary Kriaučiūnas, P. Repečka, A. 
Bušas. Po 10c: A. Davidonis, P. Leveskis.

Viso 35.71 
Bridgewater Piliečių Kliubas, Mass. (K. Peslis) 100.00 
J. Piontka, Wilmerding, Pa. (kor. tilpo) 77.88
J. Stupus, Portland, Org. (bl.):

Po $100: John ir Sophie Žukai, Julius ir Stella 
Stupurai, Anton M. Bruchas, Joe Urbonas, 
Stanley 
ir Ona 
$31. Po 
Stanley 
Ulskiai.
James Karbanski. 
Mary Jankauskas. 
A. Rimkus $1. 

Anton Borden, Kenosh, Wis. 
Paul Šlajus, Chester, Pa. 
Wm. Marcinkevičius, Naugatuck, 
Vincas ir Konstancija Karlonai, Maspeth, N. Y. 25.00 
Mary Sineus, Brooklyn, N. Y. (Kom. įeigos) 
Domininkas Žilis, S. Boston, Mass.
A. Čekanauskas, Springfield, Ill. 
M. Vitkauskienė, Kearny, N. J. 
Jonas Smalenskas, Baltimore, Md. 

Grybas, LPTK Norwood, Mass. 
Rudis (LPTK įeigos) 
Šeralienė, Cranford, N. J, (Mot. Mezg. Kl.) 60.00 
Verbyla, Inkerman, Pa.

Ragauskas, Shelton, Conn. 
W. G. Lasky, Brooktondale, N. Y. 
M. Yanavičienė, Washington, Pa. 
R. Pakalniškis (LPTK įeigos) 
Magdė Radzevičienė, Brooklyn, N. Y. 
August Seitz, Washington, D. C. 
Eva Žvilgilas, Jewett City, Conn.
A. Sheiris, New Kensington^ Pa. (bl.):

Po $5: P. Kriščiūnas, A. Sheiris, K. Shukis 
$2. J. ViŠniauskas $1. Viso

Lietuvių Moterų Apšv. Kl., Los Angeles, Calif. 
Antoinette Russ, Riverside, Calif, 

ir P. Janiūnai, Bayonne, N. J. 
ir M. Balčiūnai, Bayonne, N. J.
A. Birbilas, St. Clair, Pa. 
Mataitis, Hellertown, Pr. 
Leimon, Cleveland, Ohio •

Conn.

° A.

A.

P.

3.90 
10.00 
2.00 
5.00 

100.00 
100.00

3.00

2.00 
20.00 

1.65 
71.00 

2.20 
10.00 
4.50 

100.00

’ \ . t < f
S. Rogers, Edgewater, N.' J. 
Zigmas Kavolūnas, Jamaica, N. Y. 
P. Paserskis, LPTK Baltimore, Md.
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. (surinkta per

Petro Balzar šermenis) 100.00
Nuo A. Stripeikos, Elizabeth, N. J. 9.00
Vin. Krashitskas, Waterbury, Conn, (surinko) 18.00 

Strižauskas, Waterbury, Conn.:
M. Grinius $10. Barbara Kidulienė $2. M. 
Danisevičienė $1. .
Kazlau, Wethersfield, Conn,, 
Gataveckas, ,Carnegie, Ųa. 
ir J. Kavaliauskai ir Ant; Grigaitis,
burgh, Pa.: Sylvestras Bagurskas $25. 
$10: P. ir J. Kavaliauskai, A., Grigaitis. 
$5: J. ir M. Einikiai, A. Naginionienė, 
Marazas, K. Berukštis, John Urbon. Po 
Mr. & Mrs. Batvinskas, Povilas Stanaitis.
Wm. Stenparauskas $1.50. Po $1: Charles 
Morkūnas, Joe Kudes, M. Kibsteb, F. Wi- 
kauskas, Frank Tamulinas, Roy Puplauski, 
M. Muckus, Andrius Steponavičius, Yovo Ko- 
cnik, Mr. & Mrs. Palubinskas, Mrs. Bernice 
Gražulis, Stanley Misiudu, Anton Banulis, J. 
G. Povelaitis, Mrs. M. Zauza, K. Račas, Ben’s 
Shoe Store, Jonas Waišnora, Ned Coccorelli,. 
M. Klein, Mike Klcmoff. Viso
A. Bersenas, Coldwater, Mich.

225.25
25.00 

100.00 
100.00

5.00

M.
Stasys ir Paulina Jasilioniai, Binghamton 
J. Žebrys, LPTK, Cleveland, Ohio
J. Boleslawa Baradinskas, Philadelphia, Pa.
ALDLD 12 Apskr:, Scranton, Pa. (Ch. Genys) 5.00
Adomas Petrašunas (Peterson), Portland, Orc. 69.00 
A. Montvila, Elizabeth, N. J. 10.00
Mrs. Mary Milewski, Baltic, Conn. 40.00
K. Pakšienė, Kenosha, Wis.:

8-tas Apskr. $10. Mrs. V. Kozaitis $1. Viso 11.00 
Suzana Šūkis, S. Boston, Mass. 
J. Kazlau, LPTK Hartford, Conn.
LPTK Pittsburgh ir apyl., Pa. (J. Sliekas) 
P. Wartelka, Toms River, N. J.
R. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y. (Kom. 
Peter J. Grigas, Worcester, Mass.

A. Prenis, Earlville, N. Y.
Kazlau, LPTK Hartford, Conn.
Kruwalis, Philadelphia, Pa.
P. Dambrauskas, Haverhill, Mass., (blankos):
A. Berželionis $50. Po $25: A. ir M. Kazlaus
kai, A. P. Dambrauskas. J. Stančikas $14. 
J. Masevičius $13. J. Saulėnas $12. V. ir R. 
Račkauskai $11. Po $10: J. ir J. Glaveckai,

S.
J.

10.00
468.50
320.92

12.00
įeigos) 3.15 

31.41
10.00
18.50 
2.00

P. čečet'a,' J. Kibildis, B. Baublys, P. Yo- 
cumskds (USA Laivyne). Po $5: Ą^N a vie
kas, S. ir O. Pilsuckiai, J. Aidukonis/P. Iva
nauskas, O. Pečiukonienė, O. Hinick, S. ir 
A. Uždaviniai, M. Yocumskienė, S. Benkus.
T. Černauckienė $3. O. Ačienė $2.
P. Simanavičienė, B. Gumauskas, J. Kve- 
daravičius, P. Maksvitis, J. Benkus, P. Kuz- 
minski, M. Miškinienė, Dr. McAreie, L. Sau- 
lėniene, A. Butėnas, S. Siekis, A. Aleksio- 
nis, M. Račkauskienė, A. Gross, T. Tartonis, 
V. šleivienė, V. Kralikauskas, Ig. Čiulada, J. 
šliupėtris, S. Penkauskas, R. Sukackas, M. 
Balevičius, J. Velička, J. Ziminskas, V. Slai- 
čiūnas. Po 50c: M. Saulėnas, E. černauskas, 
D. Černauskas. Pelnas nuo vakarienės 
$123.50.

Vladas Geležauskas, Glen Cove, N. Y. 
Miluszevičius, Cambridge, Mass.
Žemaitis, Baltimore, Md. (blankai: 
Po $2: Antony žemaitis, Anna Žemaitis, 
Kaspar. Po $1: J. Strauss, J. Deltuva, 
Cwon, Diana Žemaitis, M. Seimis, J. Ančiu- 
kaitis, S. Sivinskas, Isidor Jenkins, J. Piva- 
rūnas, A. Kaspar, V. Yekevius, A. Karsokas, 
J. Kaspar, Ig. Krivickas, M. Zajankauskas, 
A. Vitkus, M. Urbutis. Po 25c: M. Makara- 
vičienė, S. Povilaitis, O. Bliudžiukienė, V. 
Pladas.
Tamošiūnas, Hudson, Mass. 

Charles Cauchas, Bridgeport, Conn. 
J. Samuolis, Trumansburg, N. Y. 
Jonas Ivanauskas, Wilkes-Barre, Pa. (bl.): (pri

davė Valukas): Po $1: Povilas Juzokas, An
tanas Globičius, Dominick Derkintas. Po 50c: 
The Tonies Tavern, Vincas Tamulaitis, Anta
nas Razis. Po 25c: Juozas Dailydas, Wm. 
Tamulinas, Michael Malinauski, J. Valashas, 
Joe Juozapaitis. Viso

Nuo Vilkelio išleistuvių, Wilkes-Barre, Pa.
(per Valuką)

Nuo Petrikienės prakalbų, Wilkes-Barre, Pa.
(per Valuką)

Stasys Kuzmickas, Shenandoah, Pa.:
Emilija Motuzienė $10. Po $5: Povilas Kval- 
tauskas, Antanas Mareska. Viso 20.00

Anna Gaškauskienė, Huntington, N. Y. 2.00
LDS 23 kp., Buffalo, N. Y. (Adelę Smeltzer) 10.00 
LPTK, Bridgeport, Conn. (A. Jocis) 250.00

L. Kavaliauskaite, Fin. Sekr.
LPTK, 417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Po $1:

Viso

A.
A.

400.00
4.00
3.00

P.
E.

Viso 24.00 
256.00 

5.00 
5.00

23.34

11.34

1.25

HARTFORD, CONN
ALDLD 3 Apskričio Reikalai

Pasitarus su 3 apskričio pir
mininku V. Valley, apkalbėjus 
dienraščio Laisvės pakeltą 
klausimą, reikale demokrati
nių lietuvių suvažiavimo, nu
tarta laikyti ALDLD 3 apskri
čio komiteto posėdį, gruodžio 
23 d., 6:30 
Hungerford 
Conn.

Todėl visi

čio komiteto nariai būtinai 
turite dalyvauti. Taipgi, kurios 
kuopos išgali, yra kviečiamos 
dalyvauti ant virš minėto posė
džio. Kiekvienam balsas bus 
suteikta.

ALDLD 3 Apskričio .
Sekr., F. J. Repšys.

vai. vakare, 155
St., Hartford,

ALDLD 3 apskri-
Didžiausia pasaulyj niek- 

šystė, tai — hitlerystė!

Patarnavimas Perlaidam į Užsienius-

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

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

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

Manufactuiiers Trust Company

Vyriausias Ofisas ir Užsieninis Departmentas
55 Broad Street, New York 15, N. Y.

68 Bankiniai Ofisai Manhattan, Brooklyn, Bronx ir Queens

Member Federal Deposit Insurance Corporation

W a 11 a c e ’o paskelbtoji 
vargdienio žmogaus gady
nė, matomai, ateina per 
Graikiją.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINft)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

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.

Lietuvių Kuro Kompaniją
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniarr 
kavalkui, užsisakykite iŠ anksto, nes žiema yra 

sunkus pristatymas anglie*

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos kun»- nav. narnu* 
«e turi Oil Burners Kuro reikalu prašome kreipti*

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

Telefonas EVergreen 7-1661GREEN 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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

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

(Isist. 28 m.)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) '

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS13.00 

50.00 
2.00 
5.00 
5.00 
2.50 
3.50 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 

48.50

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

D.
A.
Teopilė Lapinienė, Hudson, N. H.
D. Margis, Nashua, N. H.<
B. Praslauskas, Worcester, Mass.
Adomas Stankevich, New York City, N.
J. Sabaliauskas, Valhalla, N. Y.
Margie Jasilionienė, Brooklyn, N. Y.

Rinkus, Thompson, Conn.
Sasna, Brooklyne (lapkr. 12 d.)
Liegus, Denver, Col. (LDS 77 kp.):
Po $5: J. Naumavich, J. Rūke, Mike 
kas, P. Giedraitis, J. L. B. Zaweckas.
Mr. & Mrs. J. Rogers, St. Markei, Iz. Kar- 
bon. Po $1: A. Kvedaras, O. Juškienė, B. 
Bernotas, St. Grinis, J. Zemblis, P. Norbont.

Viso 119.00
200.00

Y.

S.
J.

Usins-
Po $2:

Ig. Liužinas, Johnson City, N. Y.
P. Bečis, Great Neck, N. Y.:

Vincas Alyta $2. J. Kriaučiūnienė $1. Viso 3.00

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

77.50
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HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALEdaugiau kaip 5 narius,neprivalome pamiršti ir Lietu
voj nuvargintus žmones. Drau
gai sutinka mielu noru paau
koti. Ąukavo sekamai:

H. Kudirkienė $5, Ch. Si- 
mans $5, A. Saulėnas $2, John 
Sinauskas $2 ir A. Stripeika 
$1. Kelios dienos pirm to mu
du su drg. Just. -Zize gavome 
aukų nuo P. Samuolių, iš Me
tuchen, $10 ir Annos Liaudans- 
kienės, iš B-lyn $1, tai viso su
sidarė $26.

Kiek žinau, iš Elizabetho, 
vien per mano rankas, jau pa
siųsta $840 aukų pagalbai Lie
tuvos žmonių, kurie taip labai 
nukentėjo nuo vokiečių -r-. hit
lerininkų. Tai labai ačiū už 
aukas visiems!

Drg. J. Sinauskai nusipirko 
gražų namą dviejų šeimų, ne
toli nuo Singer dirbtuvės. Bus 
smagu gyventi gerame ore. 
Drg. Ch. Simans pirmiau sirgo, 
dabar gražiai atrodo. Linkime 
jiems sveikatos ir laimingai 
gyventi.

Antanas Stripeika.

gavęs
gaus $5. Laike vajaus bus ren
giama prakalbos. Surengimui 
prakalbų komisija susideda iš: 
V. Brazauskas, Pilkauskas ir 
B. Muleranka.

Skaityta nuo dienraščio Vil
nies laiškas kas link 1945 ka- 
le’ndoriaus. Nutarta užsakyti 
75 kopijų. Kuopa nutarė užsi
sakyti Soviet Russia Today.

Nutarta rinkti 1945 metų 
valdybą. Rinkimų pasekmės: 
organ. J. Giraitis, prot. sekr. 
V. Brazauskas, finansų sekr. 
B. Muleranka, ižd. F. J. Rep
šys, knygė O. Lopata. Raudo
nojo Kryžiaus atstovu pasilie
ka veikti ir eiti pareigas V. 
Brazauskas. Bendrovės atstovu 
pasilieka V. Brazauskas.

Demokratinių lietuvių suva
žiavimo klausimas nutarta 
remti. Pakeltas klausimas 
dienraščiui Laisvei namo pir
kimo; už girtas.

F. J. Repšys.

REIKALINGOS

Gruodžio 10 d. Liet. Liter. 
Draugijos 39’ kp. turėjo susi
rinkimą, kuriame draugai nu
sitarė mokėti duokles už 1945 
m. Duokles ūžsimpkėjo devy
ni nariai ir gauta dvi naujos 
draugės — Jieva Geležauckie- 
nė ir Alena šlekaičiutė, ku
rios jau seniai pagelbėjo mūsų 
draugijai visokiuose parengi
muose dar nebūdamos narė
mis, todėl iš jų turėsime dide
lės paramos organizacijai ir 
ateityje.

' Apart to, sekretorius pasiža
dėjo atlankyti tuos narius, ku
rie neatsilanko į susirinkimus 
ir iškolektuoti iš jų duokles, 
taip kad iki kovo mėnesio visų 
duoklės būtų jau centre.

Perskaičius centro sekr. laiš
ką, reikale paramos centrui 
dėl išleidimo padidinto žurna
lo Šviesos ir informacijų bro- 
šiūraitės apie mūsų Draugiją, 
nariai nutarė paaukoti vieną 
dolerį iš kuopos iždo ir pada
ryti rinkliavą tarpe narių. Au
kavo sekančiai:

Po $1 : K. Genys (kuris da
lyvavo kaipo svečias), A. Pet
ruškevičius (vėliau pridavė).

Po 50c aukavo: E. Geležauc- 
kienė ir P. Šlekaitis.

Po 25c: I. Klevinckas, R. Je- 
nušaitis, J. Gluoksnis, M. Trui- 
kienė, D. Proleika, M. Kupstie
nė, F. M. Indriulis, D. šlekai- 
tienė, A. šlekaičiutė. Viso su- 
aukauta $6.25.

Perskaičius Vilnies atsišau
kimą kas link leidžiamo kalen
doriaus sekantiems 1945 me
tams, kur tilps daug raštų Lie
tuvos rašytojų, kaip tai: Venc
lovos, Nėries, Puzono, Pakark- 
lio. Cvirkos, Korsako, Marcin-

MERGINOS
J. Kalvelis, Bridgewater .........
J. Žilinskas, Lewiston ................
J. Lingevičius, Saginaw ...........

Dambrauskas, Haverhill .....
Smitrevičienė, Detroit .......

Janulienė, Detroit ................
Valinčius, Pittston ................

W. Yokim, New Britain ...........
L. Prūseika, Chicago ................
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
A. Gudzin, Schenectady ...........
J. A. Bekampis, Merchantville
M. Paulauskas, Pittsburgh .......
A. J. Navickas, Haverhill ........
Frank Wilkas, Wilmerding .....
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill......
V. Smalstis, Royal Oak ...........
Mary Siekis, Gardner .............
C. K. Bready, Brooklyn .........

i A. Buivid, Dorchester ............
M. Shlave, Gardner, Mass........
349 E. Cibulskienė, Nanticoke .......

325 J. A. Shunski, Amsterdam .....

325 
: 308

247
260
224 

. 217 

. 186 

. 182 

. 173
168
165
153
130 

. 130 

. 118
117 

. 104
104
104 

.. 98 

. 92 

.. 78 
.. 26 
.. 23

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

P. Baranauskas, J. Mockaitis, 
Bridgeport ............. ....

V. J. Stankus, Easton ............. :
C. K. Urban, Hudson ..............
ALDLD 25 kp., Baltimore .......
Geo. Shimaitis, Brockton .........
Ig. Urbonas, Great Neck .........
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton .......
Šlajus, Chester ......................
Grybas-Preibis, Norwood .....
Šlekaitis, Scranton ..............
Matačiūnas, Paterson ...........
Puidokas, Rumford ..............
Padgalskas, Mexico .............
Ramanauskas, Minersville .. 
Levanienė, Los Angeles .....

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

Lowell ...................................
J. Rudmanas, New Haven .......

P. Pilėnas pakilo punktais su atnaujinimu. Taipgi ir 
A. Balchunas pakilo punktais su keletu atnaujinimų.

J. Bakšys pralenkė Bayonne, N. J. Jis prisiuntė at
naujinimų, Bayonne pakilo punktais su nauja prenume
rata ir atnaujinimu, kuriuos prisiuntė K. Žukauskienė.

Punktais pakilo su atnaujinimais: ALDLD 25 kp., Bal
timore, Md., (per P. Paserskį) ir S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa.

Naujų prenumeratų (ir atnaujinimų) prisiuntė J. 
Mockaitis, Bridgeport, Conn. (3); J. Grybas, Norwood, 
Mass. (1) ir A. Levanienė, Los Angeles, Calif. (1).

Nauji vajininkai: M. Janulienė, Detroit, Mich., pri
siuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų. Taipgi M. 
Shlave, Gardner, Mass., prisiuntė atnaujinimų.

Tai tiek šį sykį. Artinasi vajaus pabaiga, yra daug pa
vienių skaitytojų, kurie dar neprisiuntė po naują skai
tytoją. Užrašykite Laisvę Naujiems Metams savo gimi
nėm ir pažįstamiems.

1195
1172
1027
950
861
833

M.
M.
A.

j.

s.

A.

750
727
623
532
460
432
419
390
390
352
350'

Laisves Administracija

ĮVAIRIOS ŽINIOS Paimtas Miestas Faenza
Maskva. — Tarybų vy-. Roma. — Anglų Aštunto- 

riausybė apdovanojo garbes sjos Armijos niuzelandiečių 
ženklais šimtą savo pilie- ■ divizija pagaliau • paėmė 

I miestą Faenza. Mūšis už 
i miesto paėmimą buvo labai 
‘aštrus ir reikėjo panešti ne
mažus nuostolius. Nors tai 

•yra užduotas gana skaudus 
priešui smūgis, bet nesima
to, kad šiame fronte vokie
čių atsparumas silpnėtų.

čių, kurie sudarė komisiją 
supirkinėjimui daiktų Ame
rikoje. Ji pripažino, kad tie 
piliečiai atliko savo parei
gas teisingai ir puikiai.

ir kitų, taip 
rašytojų, kaip 
d-ro Petrikos, 
kitų, draugai

pat 
tai: 
Me- 
visi

Hartford, Conn
Šypsenos

BROOKLYN YARD
Lydytojai - Svėrlkai - Kūrinto jai 

. Boilerių Valytojai 
Vamzdžių Suvedėjai 

Plumerlai . Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 

Pagelbininkai Patyrė.
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkai 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO U KARO 
VETERANAI.

Kreipkite* tiesiai 1 Employment Ofi>*

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkite* 1 
Todd Atstovą, USES.

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

(307)

Patyrusios Prie Rankom Dekoruoti 
arba Maliavoti Lempų Gaubtuvus.

SKAMBINKITE CANAL 6-6785

MERGINOS
Lengvas Fabriko Darbas. Sustatymas iaislų.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Puikios Darbo Sąlygos.

MAJOR SALES CO., 355 EAST 76TH ST.

OFISO MERGINOS IR 
PASIUNTINĖS

Yra darbai High School merginoms su work
ing papers daliai ar pilnam laikui.

KREIPKITĖS Į PERSONNEL DEPT.
THE EAST NEW YORK 

SAVINGS BANK 
Pennsylvania ir Atlantic Aves. 

BROOKLYN.
(299)

Ft.

Londonas. — Londone ir 
Manchesteryje įvyko dideli 
masiniai mitingai. Jie buvo 
sušaukti pareiškimui prote-; BURMOJE LAIMĖTAS 
sto prieš valdžios politiką 
Graikijoje. Priimtos rezo
liucijos, kurios reikalauja 
nustot žudyt Graikijos pat
riotus.

SVARBUS MŪŠIS

Leyte. — Lakūnas Bong, 
iš Poplar, Wis., nukirto 39- 
tą priešo lėktuvą. Neseniai 
jis buvo Washingtone apdo
vanotas kongresiniu meda
liu.

Bhamo, Burma. — Talki
ninkų armija pradėjo Bar
nioje ofensyvą prieš japo- 

,nus. Chiniečių 38-ta Divizi
ja paėmė svarbų punktą 
■Bhamo. O anglai pažygiavo 
■ pirmyn 17 mylių.

Bhamo paėmimas skaito
ma svarbiu laimėjimu. Ja
ponai labai skaudžiai su-

... . A1. pliekti ir panešė dideliusAthenai. -„Anglai nau- įnuostoiius.
doja lėktuvus pries Graiki- __________
jos patrijotus. Anglijos ka
ro komanda atmetė ELAS IZ- O T Q T AT 
pasiūlymą dėl taikos. Ang- i *111 O 1j rl 1 
lai reikalauja, kad visi pat-• 
rijotai tuojau nusiginkluo- j 
tų.

kevičiaus 
Amerikos 
Jasilionio, 
telionio ir
pasižadėjo kalendorių pirkti ir 
paliko tuo reikalu rūpintis P. 
Šlekaičiui, kaip ir visados bū
davo. Kalendoriaus kaina 35c.

Apkalbėta tilpusi korespon
dencija- apie mezgėjų veiklą, 
kurioj netiksliai buvo užrašyti 
klaidingai nekuriu mezgėjų 
vardai. Tas bus pataisyta, api
bėgant viso meto nuveiktus 
darbus.

Planuota, ateityje šaukti su
sirinkimai su paskaitomis ar 
šiaip įvairumais, bet tas likosi 
palikta aptarti sekančiam me
tiniame susirinkime.

Vakarienė-bankietas, kuris 
buvo rengtas 19 d. lapkričio, 
tuoj po 12-to apskričio konfe
rencijos, kad pavaišinti mūsų 
draugus darbininkus, kurie pa
sidarbavo mūsų veikime (daug 
dirbo, kad surengus pasekmin
gus piknikus), gerai pavyko.

ALDLD 39 Kp.
Korespondentas.

Paryžius.— Manojna, kad 
greitu laiku bus pasirašyta 
sutartis tarpe Anglijos ir 
Francijos. Tai bus panaši 
sutartis Tarybų Sąjungos ir: 
Francijos sutarčiai.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
i visokius kriminalinius elemen
tus, kvislingus ir skundikus, 
jeigu tokių pasitaikytų.” (Nau
jienos, gr. 15 d.).

Tikrai baisu. O už tai esą 
kalti “komunistų agentai!“

Elizabeth, N. J

Jeigu švedų valdžia ištiesų 
--------- rimtai tuos “emigrantus” per- 
Septintoji In- ; žiūrės, tai visi Bendrojo Fondo 

.i —į -r §erįarnį lietuviški 
atsidurs 

! kriminalistų, kvislingų ir skun
dikų kategorijoje.

Leyte. — T
fanterijos Divizija turi šunį į šelpiami 
vardu “Laddie”. Jis turi ne-į emigrantai Švedijoj 
paprastas uosles užuosti ja- s 
ponus. Jis juos užuodžia ir'c,lkų kategorijoje, 
praneša njūsų kovūnams. j ★ ★ ★
Taip šis geras šuo yra iš- ■ r
gelbėjęs daug amerikiečių . džiaugsmu iš to paties Infor- 
gyvybių. ' macijų Centro cirkuliaro išpe

ša ir dideliu antgalviu paskel
bia tikrai smagią ir malonią 
Grigaičiui žinią. Girdi, laimin
gai “Vokietijon pabėgo Os
trovsky, Sobolevski ir Seliu- 
nok, baltgudžių tarybos na
riai.”

Jie ten bus laimingi, nes jų 
ten niekas nesijos ir neskirs 
prie kriminalistų, kvislingų ir 
skundikų. Tartum sakyte Nau
jienos sako lietuviškiems kri
minalistams ir kvislingams: 
Kodėl jūs nesprukote Vokieti
jon pas Hitlerį, jo šilton prie- 
glaudon!

Bet ten pat Naujienos su

Albany, N. Y. — “State 
Catholic Welfare Commit
tee” išėjo prieš pasiūlymą 
seimeliui priimti įstatymą 
prieš rasinę diskriminaciją 
darbe. Klerikalai priešingi 
įsteigimui specialės komisi
jos, kuri pravestų gyveni- 
jnąn įstatymą. Tai esąs dar
bas esamų valdiškų įstaigų, 

-v^kurios iki šiol nieko nedarė 
panaikinti esamą diskrimi
naciją prieš negrus, žydus 
ir ateivius.

Laisvės Vajus ir Lietuvai 
Pagalba

Surandu gerų draugų ir 
draugių laike vajaus už Lais
vės skaitytojus. Vieni aukoja 
pinigais ir drapanų pagalbai 
Lietuvos žmonių, ir Laisvę už
sirašo, kiti atsinaujina.

Kurie aukavo drapanų, tai 
visų vardai paduoti kliubo gas- 
padoriui P. šauliui, o D. Krū
tis paskelbs jų vardus Laisvėj. 
Kas aukavo pinigais, tai pini
gai priduoti, visos drapanos iš 
kliubo jau nuvežtos į centrą, 
Brooklynan.

Su draugais A. Saulėnas ir 
H. Kudirkienė nuvažiavau į 
Manvillę, gerus draugus, buvu
sius elizabethiečius, Laisvės 
skaitytojus, aplankyti. Ph> 
miausiai apsistojom pas drg. J. 
Shinauskus. Labai gražiai pri
ėmė mus ir pavaišino. Pavalgę 
nuvykome aplankyti A. Laba
nauską, bet neradome namie. 
Važiuojame pas drg. Ch. Si- 
man, randame namie ir vėl 
gėrimas ir užkandžiai. O lai
kas bėga greitai, valanda' virs
ta minute. »

Tada H. Kudirkienė davę 
sumanymą, kad mes gerai ir 
smagiai laiką praleidome, tad

Gruodžio 11 dienią įvyko 
ALDLD 68 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo ne daug. 
Organ. J. Giraitis atidarė su
sirinkimą. Vedėju tvarkos iš
rinktas J. Vilčinskas. Nepribu
vus prot. sekr., V. Brazauskui, 
laikinai jo vieton paskirta F. 
J. Repšys. Pirmininkas J. Vil
činskas perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą. Organ. J. 
Giraitis išdavė raportą, pa
reikšdamas, kad narių negalė
jo prirašyti. Raportas priimtas.

Finansų sekr. B. Muleran
ka išdavė raportą. Priimta. Iž- 
din. Vilkas su finansų sekreto
riaus raportu sutiko. Knygė 
Bernotienė išdavė raportą.

Komisijų Raportai
Komisija raportavo, kad 

kuopos naudai yra rengiamas 
balius, kuris įvyks gruodžio 31 
dieną, 1944 m., 155 Hunger
ford St. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Pelnas bus kuopos naudai. 
Tiiketai jau yrh platinami.

Raudonojo Kryžiaus atsto
vas išdavė raportą iš veikimo, 
pareikšdamas, kad darbas 
glaudžiai einasi. Lietuvai Pa
gelbės Teik. Kom. skyriaus at
stovas V. Brazauskas išdavė 
raportą, kad laike 2 mėnesių 
aukų surinkta ir išsiųsta į cen
trą $553.50. Pasirodo, kad Lie
tuvai Pag. Teik. Kom. skyrius 
gana naudingą darbą atliko.

Skaityta iš centro laiškas. 
Laiško turinys kas Ijnk ALDLD 
vajaus; priimta ir apkalbėta. 
Vajaus reikale 68 kp. skiria 
vajininkams dovanas. Vajįnin
kąs, gavęs 3 narius gauna $1 
dovaną. VajĮninkąs, gavęs 5 
narius, gaus $2.50. Vajininkas,

Wilkes-Barre, Pa

paskutinis
“jeigu tu

Paskutinis Dar Bus
Kumštininkas laimėjęs 

mūšį ir rengiasi eini namo. 
Jo manadžeris ir merga su 
juo kalbasi.

“Šis yra tavo 
mūšis”, tarė ji, 
mane myli.”

“Taip ir bus,” tarė kumš
tininkas.

“O, ne,” sako manadžeris, 
“dar bus vienas”.

“Bet aš savo merginą ve
siu, ir prižadėjau apleisti 
kumštynes,” sako kumšti
ninkas.

“Taip,” manadžeris sako, 
“tas ir bus tavo kitas mū
šis...”

prakal-

visišką 
pataria

Svarbiausia
Blaivininkas savo 

bą baigdamas tarė:
“Vieni užtaria 

p risi turėjimą, kiti
saiko laikytis. Bet aš klau
siu, draugai, kas yra juo 
svarbiausias gėrimo klausi
mas?”

Pasigirdo balsas iš publi
kos: r

“Ką gersi?”

Nuliūdęs žmogelis grįžo 
namo, palaidojęs savo smar
kią pačią. Paėjus už kampo, 
vėjo nešamas gabalas me
džio sudavė jam į galvą. 
Žmogelis pakėlė galvą ir 
žiūrėdamas į dangų prabi
lo:

“Jaučiasi, kad ji jau pa
siekė dangų.”

Nurinko A. B.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

Mes egzaminuojam 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.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
{ruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Nedė- 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
Iki vėlai.

426 SQ. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokąs nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Trečiadienį, gruodžio 27 d., 
D’Aquini Hall, 1258 Provid
ence Rd., įvyks labai svarbus 
parengimas. Rengia CPA 
Franklino Kliubas. Dainuos 
Tamara Borodin, dalyvaus 
harmonistas Martin Freeman, 
bus dainininkų ir paskilbusi is
panų šokikų grupė. Bus ir pra
kalbų, kalbės Sam Denchin ir 
kiti, Jžanga $1, o jaunuoliams 
pusė kainos. Visi ir visos atei-1 
kite.

MOTERYS
Darymui Hors D’Oeuvrcs ; Gera Alga. 

Linksmos Aplinkybes. 
Sekmadieniais Nedirbama.

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

(298)

MERGINOS!! 
MOTERYS!!

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

laiko; Gera alga! Puikiausia i 
Mokintis madingų daiktų pard 

BUTLER BROS.
860 BROADWAY, PRIE 17TH ST.
 (801)

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

>roga I

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose 

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(299)

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Lietuvai Pagelbos Teik. Kom., 

vietinio skyriaus susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 21 d. gruodžio, 8 v. v. 
LDP Kliube, 408 Court St. Būtinai 
visi atstovai dalyvaukite. Turime

i labai daug svarbių dalykų nutarti. I 
— D. Krūtis, sekr. • (298-299)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Kliubo metinis 

susirinkimas įvyks 22 d. gruodžio, 
7:30 v. v., 155 Hungerford St. Visos 
draugės kviečiamos dalyvauti, bus i 
rinkimas valdybos 1945 metams. — i 
V. K., sekr. (298-299)

ELIZABETH, N. J.
Prašome įsitėmyti — gruodžio _ 

d., įvyks naujų metų lauktuvės, i 
ruošia LDP Kliubas, savo salėje, i 
408 Court St. Pradžia 8 v. v. Kvie- į 
čiame vietinius ir iš apylinkės da- ’ 
lyvauti, linksmai praleisti vakarą ' 
prie muzikos, gėrimų ir užkandžių, i 
Pasitikite naujus metus Kliube! —' 
Komisija.

311

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kliubo priešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 21 d., 
7 vai. vak. Draugijų salėje, 4097 
Porter. Po susirinkimui turėsime 
arbatėlės ir užkandžių. Visos Kliu- 
b.o ir Choro narės yra prašomos da
lyvauti. — M. Ginaitienč, sekr.

(297-298)

MEDUS

1

VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!KODĖL TURIME VALGYTI 

MEDŲ
. Naturalis ir tikras medus bitelių 

surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

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

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,

4 Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, PA.

(299)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

SANDĖLIO VYRAI
45 Valandos. 5 Dienų Savaite 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga
Būtina Pramone

Kliegman Brothers, Ine.
76th St. & 77th Avė..
GLENDALE, L. I.

_______________________ BŽl

BALTIMORE & OHIO LR.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

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

PHILADELPHIA, PA.
(300)

VYRAI!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 6

ELECTRIC CO 
900 Broad St. 
100 Central Ave.

ARBA matykite mū*ų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Hlvd.

15 Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

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

atstovą 1 USES
Newark, N. J. 

Jersey City, N. J»

REIKIA VYRO 
48 VALANDOS—$40 

Patyrimo Nereikia
Dabar Karinis Darba# 

Geras Po Karo 

EVERGREEN 8.5450

(300)

BUY WAR BONDS
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SHOP AT LIPTON’S
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Rein- 
vieton

CENTURY-FOX j 
PICTURE

nu-
SU

IT e- 
gy- 
tas 

ma- 
jau

Pereitą savaitę New Yorke 
sumedžiota 109 vengėjai draf- 
to.

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

Iškratymas grindų šluosty-įgai būtų miesto rankose, ge
ar šiaip skuduro Į rjau būtų pravedama ir kova

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

NewWkp^Mifellnloi

Tarybos sudėtis. Jis

Kontestas Karo Paminklui

<li-

78,

džiausiu juoku!

MOSS HART’S
w

taisyklės eina vėl-

VALANDOS:

A

GIL MAISON & COMPANY
BEN YOST SINGERS

NICHOLAS BROTHERS
Famous Dancing Stars of 20th Century-Fox Pictures

4

PERSON GALA HOLIDAY STAGE REVUE

■I

vaka- 
praejo 
siuvėjų

SU- 

at-

Brooklyno 
paminklui

šu
tai

i

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

Tel. EVergreen 7-6868

SHOP
Savininkas
Kaliuos

Avenue

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

imant, tai mūsų 
vėl verda dvokian

Gal būt, kad ir newyorkie- 
čiai turėsime baltas Kalėdas. 
Kada Roch esteris, Syracuse ir 
kiti miestai aukštutiniame New

pasili
ko tie patys: Vaitukaitis ir 
terson.

mapos <
kaimynų galvos, į jų iškel- 
už lango šaldyti kisielius, 

padžiautų drabužių ir

Teisėjas Strong

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

SPECIAL ATTRACTION

JACK DURANT
Popular Broadway Comedy Star

&0M ADDED ATTRACTION

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER
K. DEGUTIS, 

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Your CBS "Hit Parade" Singing Star

JOAN EDWARDS

kontestas karo 
(war memorial) 

Teisėjas Strong pereitąI pratęsiamas iki balandžio 1- 
I penktadienį nubaudė 53 vyrus! mos, 1945 m. Goriausiems trim 
I - _ - Z-V 4- -v-v 1 VVX 4 1 W C* 1 1 T f 1   TA   1 _ 1   1 — * 1 _

ShemieteJ ŠIANDIEN ROXY
BUY WAR BONDS AT THE ROXY

Šertas puslapis

Lekia liepsnojančiu padangės keliu į

Trečiadienis, Gruod. 20, 1944

Praleiskite Šeštadienį 
Linksniai

Geriausia proga pasitikti 
žiemos šventes linksmai ir 
smagiai, tai Laisvės svetainėje, 
šį šeštadienį, gruodžio 23, Liet. 
Komunistų Kliubas rengia va
karėlį, kuriame visi atsilankiu
sieji bus pilnai patenkinti. Bus 
skanių valgių ir alaus. Nepra
leiskite progos!

įžanga veltui.

Atėjęs Lankyti, Peiliu 
Apraižė Ligonę

Visų Bonų Kvotą Perpilti eni. 
Bet E Bonų Dar Trūksta

E bonų, skirtųjų išpirkti 
jums ir man, eiliniams pilie
čiams, pereitą pirmadienį dar 
vis dikčiai trūko, buvo išpirk
ta tik 65.9 nuošimčiai, trūko 
su virš 34 nuošimčių. Tačiau 
pareikšta vilties, kad iki galo 
šio mėnesio, su paskutinėmis 

! dienomis išpirksimais Kalėdų 
' dovanoms, mes irgi išpildysi- 
■ me savo kvotą.

Bendra visos valstijos kvo
ta, skaitant korporacijų išper
kamus bonus, buvo jau perpil
dyta. Sukelta $5,670,900,000

Triukšmingas Siuvėjų 
Susirinkimas

Kampanija tęsiama toliau 
sukelti trūkstamųjų E bonų 
kvotą. Pereitą pirmadienį 
Todd laivastatyklos 8,000 dar
bininkų turėjo susirinkimą. Iš
kilmėse sukūreno Hitlerio bius
tą, kurį darbininkas kariškis 
parvežė iš vokiečių ambasa
dos bildingo, iš ten iškrausty
tą išlaisvinus buvusį vokiečių 
okupuota krašta. Tai primini
mui, kad žygiavimui pirmyn 
armijai reikia vis daugiau ir 
naujų karo įrankių, reikia 
amunicijos. O tą viską nuper
ka mūsų išpirkti bonai.

du : buvęs—Kairys ir naujas— 
Šerkšnys. Kairys gavo 61-na 
balsą, Šerkšnys 94.

Pildančios Tarybos sekreto
rium vienbalsiai paliko tą pa
tį Nalivaiką; kito nestatė.

Board direktoriaus reikėjo 
vieno; ėjo du: buvęs — Stak
vilevičius ir naujas—Bernata
vičius. Stakvilevičius gavo 55- 
kis balsus, o Bernatavičius 93.

Trade Board e buvo trys: 
Buivydas, Yasaitis ir Grabaus
kas. Juos visus paliko, bet Ya
saitis rezignavo, sakydamas, 
kad jam sveikata blogėja. Jo 
vieton įėjo Varneckis.

I Pildančią Tarybą 
hardtas neapsiėmė. Jo 
įėjo K i vita.

Joint Board nariais

Laišky ir Pundeliy 
“Special Delivery”

Paštui Reikia Daug 
Pagelbininky

Baltos Šventės? Majoras Grįžo Viltingas
•____ I

Bellevue ligoninės bendrame 
kambaryje sekmadienio popie
tį buvo iškilęs didžiausias ler- 
mas, kada atėjęs laikyti ser
gančią žmoną tūlas Angelo 
Gonzales pradėjo ją “glamo
nėti” lenktiniu peiliu. Palikęs 
trejetą pjūviij jos veide, Gon
zales išbėgo pro spiegiančius Yorke anomis dienomis kasėsi 
kitus ligonius. Vėliau policija iš gilaus sniego, mums atrodė 
areštavo jį jo senutės namuose,i panašu į pasaką. Pas mus ne- 
115 W. 104th St., New Yorke, i buvo nei vienos snaigės. Bet 
Sužeidimas esąs nepavojingas.! gruodžio 18-tos vakarą pradė-

Kaip pasakojo kiti ligoniai, jo snigti ir 19-tos rytą atrado- 
lankytojas su lankomąja žmo-! me tikrą žiemą — pusėtinai 
na susibarė dėl grįžimo namo.; sniego ir šaltoką vėją, norintį. 
Vyras norėjęs, kad jinai jau užtikrinti mums baltas šven-!

• * • Igrįžtų namo prižiūrėti jų tęs.
tris vaikus, žmona sakiusi teb
esanti per silpna. Moteriškė 
yra 18-kos metų. Vyras, pei
liu “stiprintojas,” 23 metų.

----------------- - j rūkymą subvėse.
Peter Diduk, 23 m., 1045 

Hoe Ave., Bronx, užsimušė 
nukritęs nuo 4-to aukšto trū
kus diržui jam valant mokyk
los langus.

Majoras LaGuardia sugrįžo 
iš Washington o New York an 
viltingas, kad gal nuo mėsos 
pasiliko nebūsią. Esą padaryta 
“progreso” išsprendimui mėsos 
krizio. Jis sako, kad tai sunki 
problema, liečianti visą kraštą. 
Tačiau vyriausybės įstaigos 
problemą supranta ir padės 
išspręsti.

ir moteris pasimokėti po $1 už į pasiūlymam Brooklyno laik- 
. ’ " ■ : rastis Eagle yra paskyręs $5,-

------- j 000 dovanų (per visus bend- 
Švaros Departmento 42 dar-irai). Konteste gali dalyvauti 

bininkai surašomi į Galiono ’bile kas iš miesto gyventojų, 
Kliubą. Jie po tiek jau davę • pasiūlymą įteikiant raštu ne il- 
kraujo Raudonajam Kryžiui, gesniu 600 žodžių.

Praeito trečiadienio 
re, 13-tą gruodžio, 
triukšmingas lietuvių 
priešmetinis susirinkimas, Am.
Lietuvių Piliečių Kliubo svetai
nėje.

Triukšmui pradžią davė čer
manų ir komisijų narių susi
rinkimas, įvykęs 24-tą lapkri
čio, kur buvo svarstoma Pil
dančios
sakė, kad yra perdaug žmo
nių iš vienos dirbtuvės, būtent, 
iš Howardo, kur dirba: Kai
rys, Ambrozaitis, Buivydas ir 
Vaitukaitis.

čermanų susirinkimas ban
dė pravesti mintį, jog Howar
do yra didelė svetimtaučių 
dirbtuvė ir joje dirbantieji 
Piki. Tarybos nariai nesupran
ta, kaip tvarkyti bei svarstyti 
lietuvių mažesnes dirbtuves.

Po čermanų susirinkimo til
po Laisvėje korespondencija, 
kuri kvietė kriaučius ir kriau- 
čiuvienes dalyvauti Skyriaus 
susirinkime ir svarstyti tą la
bai “svarbų” pakeltą klausi
mą.

Perskaičius tą koresponden- 
! ciją, nereikėjo didelio diplo
mato suprasti, kad yra daro- 

i ma skymas ką nors išmesti iš 
Piki. Tarybos. Tą suprato ir 
Buivydas ir Vaitukaitis.

Einant prie metinio susirin
kimo, ne kas kitas, kaip Buivy
das, išsiuntinėjo laiškus savo 
pasekėjams, kviečiančius daly
vauti jame ir mesti laukan iš 
Tarybos visus komunistus. To
kiu būdu susirinkimas buvo 
delis .

Kada čermanų klausimą 
i sirinkimas ėmė svarstyti,
kalbėjo 17-ka žmonių, nustaty
tu 3-jų minučių laiku: vieni 
už, kiti prieš. Tūli kalbėjo tie
siog nesąmones.

Diskusijoms pasibaigus, leis
ta balsavimui. Kad užgirti čer
manų sumanymą balsavo 
kad atmesti — 89.

Mano manymu, Skyriaus 
sirinkimas 
mesdamas 
mą, 
turi 
sės 
dėl, 
čių

Auka, Pirkimas
Nupirkta 15-ka tikietų 

$3 Amer. Lietuvių Piliečių 
Kliubo laukimo Naujų Metų 
vakarienės.

Aukota $25 Trade Union 
Council, kuris statys sanatori
ją Denver,. Colorado, džiovi
ninkų gydymui. Sanatorija kai
nuos $75,000.

Beje, pradžioje Naujų Me
tų reikės duoti dienos uždar
bis gelbėjimui Europos žmo
nių, nukentėjusių nuo karo.

J. N.

Brooklyno pašto viršininkas 
Quayle perspėja, kad dabar 
išsiųsti kalėdiniai laiškai ir do
vanų pundeliai gali nebespėti 
prieš Kalėdas' pasiekti jų ga
vėjus. Paprastieji laiškai ir 
pundeliai nebus nešiojami Ka
lėdomis, pirmadienį. Visi pašto 
skyriai bus uždaryti, išskyrus 
“special delivery.”

Tik “special delivery” būna 
išnešiojami darbo dienomis po 
reguliarių valandų, sekmadie
niais ir šventadieniais. Už 
“special delivery,” neseniai pa
keltos mokestys, yra sekamos 
(priedams prie reguliariai ap
mokėto laiško ar pakelio) :

Pirmos klasės laiškams, kor
toms: iki dviejų svarų 13c, virš 
dviejų iki 10 svarų 15c., virš 
10 svarų 20c.

Paprastiems siuntiniams: iki 
dviejų svarų 17c, nuo dviejų 

i iki 10 svarų 25c, virš 10 svarų n r

ti. S. Civil Service Komisija 
atsišaukė tuojau gauti 2,700 
pagelbininkų išnešioti kalėdi
niams siuntiniams. Tie specia
liai darbai tęsis iki sausio 31- 
mos. Moka po $7 per dieną. 
Prašo ir kariškius ar jūrinin
kus, norinčius padirbėti ato
stogomis, imti tuos darbus to
kiam laikotarpiui, kokiam ga
li. Armija ir laivynas sutiko 
leisti kariškiams dirbti.

Mapa Kaimynam ant 
Galvos Kainavo $10

Majoras Siūlė Šuny Glo
by Pervesti Miestui

Majoras LaGuardia sako, 
į jog jis reikalaus miesto įsta- 
Į tymdavystės pervesti šunims 
leidimų išdavimą ir jų globo
jimą miesto žinion. Dabar tas 
viskas yra gyvulių globos drau
gijos žinioje (ASPCA).

Majoras mano, kad jeigu 
leidimai ir už juos gauti pini-

NORMAN CORWIN,
Columbia radijo programoje 

“Suokalbis nuversti Kalėdas,” 
gruodžio 19-tos vakaro 9:30. 
iš stoties WABC.

judi... su narsiais žygiais 
... garbingu romansu 
skambia daina ir skar

PRODUCED BY

DARRYLF.ZANUCK
DIRECTED BY

GEORGE CUKOR

7th Ave. & 50th St.

gerai padarė, 
čermanų sumany- 

nes jokis susirinkimas ne
galios atimti unijistui tei- 
dalyvauti Taryboj tik to- 
kad jis dirba svetimtau- 

didelėj dirbtuvėj, nepai
sant, ar tu sutinki su jo nuo
mone, ar ne.

Ir jeigu susirinkimas čerma
nų sumanymą būtų priėmęs, 
tai jis būtų galima demagogiš
kai panaudoti prieš nepatin
kamus unijistus ir lietuvių 
dirbtuvėse dirbančius, dalei- 
džiant, tu dirbi Atkočaičio ar 
Matulio didesnėse dirbtuvėse, 
tai nežinai Kaspercko mažes
nės dirbtuvės sistemos ir lau
kan iš Tarybos! Nes, kada pra
sideda frakcijiniai .ginčai, tai 
tada visos 
niop.

Abelnai 
skyriuj jau
ti košė, kurią anksčiau ar vė
liau prisieis mums patiems 
išėsti, turiu mintyje — abi pu
sės, kaip kad išėdėm 1936-tais 
metais, vienydami Apsigynimo 
Sąjungą ir Lygą.

Rinkimai
Skyriaus pirmininku vien

balsiai palikta tas pats: Vin
cas Zaveckas.

Į kasieriaus ir finansų sek
retoriaus vieta kandidatavo v

mo 
ant 
tu s 
ant
abelnai pavėjui į jų langus— 
visa tai turės išeiti iš mados. 
Taip sakė teisėjas Glebocki, 
nuteigdamas Mrs. Ruth Rymo- 
witz užsimokėti $10 baudos 
kaip tik už toki prasikaltimą.

Mrs. Hymowitz teisinosi, 
maniusi, kad patvarkymas ne- 
kratyt mapos per langą veikia 
tik vasarą, kada langai atdari. 
Kad ji neturinti kito būdo 
si kratyti dulkių. Teisėjas 
gestavo vacuum valytuvą 
siurblį. Jinai sakėsi tokio 
turinti, o laiptais lipinėti 
dytojas uždraudęs. Visgi 
teisėjo nesuminkštino. Jis 
nė, kad Amerikoje mes
tiek nuprogresavę, jog kožnas 
gali turėti dulkes sugeriantįjį 
valytuvą. O jeigu kas per skū- 
pus, perdaug atsilikęs ar per 
biednas, vanduo yra neperka
mas. Galima grindis šluoti šla
pia mapa ir dulkes vandenyje 
išlieti rynon.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

prieš pasiutimo ligą. Taipgi vi
si šuneliai gautų vienodą Šerą 
malonių ar nemalonių. Dabar, 
sako jis, kas išsigali mokėti po 
$1 per dieną už burdą pa
gauto šunies, to šuo gyvena. O 
biedno vaikelio šuo už 48 va
landų būna sunaikinamas. Pa
ėmus miesto žinion, sakė ma
joras, visi būtų vienodai trak
tuojami.

PASIRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai, for- 

nišiuoti ir nefornišiuoti; šviesūs. Pa
geidaujama, kad atsikreiptų du as
menys. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės po antrašu: 205 Linden 
Ave., Jersey City, N. J. (298-299)

Pasirandavoja 4 kambariai, švie
sūs. East New York sekcijoj. Kreip
kitės pas Juozą Butvilą, 539 Logan 
St., Brooklyn, N. Y. (298-300)

Į =A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE.
Tel. EVergreen 4-9612

A HowTo S4

* FOR THOSE
YOU LOVE!

Daimonto 
Žiedai nuo

$19.95 
ir aukštyn

$19.95 
aukštyn

Vyriška* 
Žiedas

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

BIRTHSTONE 
Žiedai $g.95 
Ir aukštyn

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

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




