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Senatas Užgyre Še-

Washington. — Jungti -

tankai ir pėstinin-

suardė

A
i?

Vokietijos rube- 
Malmedy 1d mylių 
rytus nuo St. Vi-

Maskva. — Vokiečiai o- 
kupantai Lietuvoje nužudė 
165,000 suimtų Raudonosios 
Armijos karių ir daugiau

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

kos kariai sustabdė 
ties Monschau.

Amerikos lakūnai
45-kių vagonų traukinį, pri
krautą vokiečių trokų ir ka- 

prane- nuolių.

KRISLAI
Jie Moka Garsintis.
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šis Prezidento Ski
riamus Valdininkus

Vieną nuopelną tenka pri
pažinti londoniškei lenkų val
džiai: ji turi gerai pastačiusi 
savo propagandą. Kiek daug 
apie ją rašo spauda!

Beveik kasdien apie ją rašo 
iš Londono, rašo iš Washingto- 
no, rašo dažnai ir iš Romos.

Tačiau tenka manyti, kad 
po Churchillo kalbos ir po Mr. 
Stettinius’o padaryto pareiški
mo “lenkiškas klausimas” iš
sispręs ir mažiau bus apie Ar- 
ciševskio valdžią blofinama.

Dabar londoniškei ponų val
džiai pasilieka tik du keliai: 
likviduotis arba susilieti (jei 
tai galima) su Tautos Vadova
vimo (Liublino) Komitetu.

★ ★ ★
Dabar jau kiekvienam aiš-1

ku, kad neužilgo Liublino Ko- nių Valstijų senatas užgyrė 
mitetas bus pripažintas laiki- e § j s prezidento Roose- 
nąja Lenkijos vyriausybe. Tai ;ye]to s k j r j a m u s vals. 
pripažins ne tik Tarybų Są-1
jungos vyriausybė, bet ir An- Lybes depai tmento nanus 
glijos vyriausybė. Kitaip ma-— Josephą C. Grew, kaipo 
nyti būtų didžiausia klaida po §j0 departmento sekreto- 
to, kai Churchillas pasakė par- rjaus StettinillSO pavaduo- 
lamentui savo a bą. itoją, ir Nelsoną Rockefelle
rs mūsų valstybes ^rį/J. C. Dunną, geenrola J. 

partmento sekretorius p. Stet- \
tinius savo pareiškime nepasi- t a.YtO“
sakė labai tvirtai, tačiau ir ,įisnQ ir Arch. MacLeishą,_ kai- 
pripažino ta faktą, kad tarp PO sekretoriaus padėjėjus.
Tarybų Sąjungos ir Lenkijos Daugiausia pasipriešinimų 
reikalai turi būti išspręsti tik- buvo poetui MacLeishui. Už 
tai taip, kaip siūlo Liublino jį balsavo 43 senatoriai, o 
Komitetas ir kaip seniau pa- prieš 25, tame skaičiuje 23 
siūlė Tarybų Sąjunga. ’republikonai. MacLeisho

Jei Mikolajčykas turėtų uz-oponentai kalbėjo, kad jis 
tenkamai drąsos ir nesibijotų lgas “per kairus ” 
ponų, žinoma, tai klausimas 
jau seniai būtų buvęs išspręs- i 
tas.

Atsiminkime, kad Mikolaj-j 
čykui buvo pasiūlyta Liublino į 
valdžioje vieta ir jeigu jis, pa-' 
sibijodamas Londono ponų, at
sisakė ją priimti, tai jis pa-1 
darė didžiulę klaidą.

Elas Partizanai Suėmė 
Daug Graikišką 

Kvislingą

Sovietų infanterija ir tankai puola vokiečių pozicijas kur nors rytiniam fronte.

Vokiečiai Vis dar Pirmyn 
Briaujasi per Belgiją 

Ir Luksembiirgą

VOKIEČIAI LIETUVOJ NUGALABINO 
465,000 CIVILIŲ IR BELAISVIŲ

0-

e" ikaip 300,000 civilių gyven
tojų. Tatai paskelbė sovieti
nė komisija, tyrinėjanti na- 
1 cių žvėriškumus.

Prie Panerių, už 5 ameri- 
j kinių mylių nuo Vilniaus, 
vokiečiai išžudė apie 100,- 

i000 vyrų, moterų ir vaikų.

Beartėjant Raudonajai Ar-jsios Tarybos atstovę nuo 
mijai, naciai privertė žmo- j Lietuvos; Praną Zibertą, 
nes atkasinėt ir degint la- Lietuvos Aukščiausios Ta
vomis. Tuo būdu vokiečiai rybos atstovą.
bandė sunaikint žudynių ' Vokiečiai tai t ,n|žud5 
Pedsakus- | akademiką V. Kuzmą, pro-

Tie Devintuoju Kauno įfesorių Albiną Rimka, poe- 
fortu naciai sušaudė dau- tą Binkį, muzikos kompozi- 
giau kaip 70,000 žmonių, o torių St. Šimkų, artistus 
tarp jų J. Budžinskienę, ’Menčinskį, Didžioką ir daug 
Sovietų Sąjungos Aukščiau- kitų žymių lietuvių.

Paryžius, gr. 20.— Ame
rikiečiai gavo naujų pastip- 
įrinimų prieš nacius, besi- 
I veržiančius* pirmyn 70 my- 
įlių frontu Belgijoj ir Luk- 
įsemburge. Amerikos kariai 
’desperatiškai kovoja. Siau- 
ičia kruviniausias mūšis iš 
visų, kokie tik įvyko vaka
riniame fronte. Amerikie
čiai vis dar priversti trauk
tis atgal pėda po pėdos.

Iš nacių pusės veikia šim
tai lėktuvų, tankų ir moto
rinių kanuolių. Berlynas 
skelbė, būk vokiečiai šiame 
kontr-ofensyve suėmę dau
giau kaip 10,000 talkininkų 
karių. Nacių šėlimas at
kreiptas ypač prieš Pirmą
ją Amerikos armiją.

Associated Press

šė, kad vokiečiai apsupę a- 
merikiečių kariuomenę arti 
Vitho, 35 mylios į pietus 
nuo Aacheno. Naciai Belgi
joj užėmę St. Vithą, 7 my
lios nuo 
žiaus ir 
j žiemiu 
tho.

Naciu
kai prasiveržė per Belgijos 
ir Luksemburgo sienas ke
turiose vietose ir įsibriovė 
5 iki 20 mylių gilyn į ame-

Ameri- 
priešus

Graikų Partizanai Apsu
po Angly Lakūną 
Centrą Athenuose

Ispanijoj Tebevyrauja 
Nacių Žandarai, Sako 

Anglą Politikas
Athenai. — Partizanai j

Kiekvienas plačiau tarptau- užpuolė Averon kalėjimą, ! 
tinius reikalus stebįs žmogus kuriame buvo laikoma 605 j 
pripažįsta, kad Balkanai “eina 
kairyn.” Ir eina kairyn ne tik 
slaviškos tautos, bet ir Albani
ja, ir Graikija, ir Rumunija.

Tačiau, ONA žinių agentu-' 
ros korespondentas Atėnuose, 
Konstantinas Poulos, aną die
ną rašo, kad anglai, tiksliai ar 
ne tiksliai, prieš tą faktą ban-

ATLANTO ČARTERIO, 
NĖRA KAIPO RAŠY

TO DOKUMENTO |

Reakcinis Senatorius Nye 
Pranašauja Karą prieš 

Sovietų Sąjungą
kvislingai, bendradarbiavę ■ 
su naciais, Graikijos oku- , 
pantais. Anglai gynė kalėji-. Washington. — Atsaky-
mą ir paėmė :
205 kalinius. Manoma ___ ,
partizanai sučiupo daugelį lreiškė* jog Atlanto Čarteris 
kitų* v . 'niekad nebuvo parašytas

Nežinia kur dingo buvu- Raįp0 dokumentas. Nei An
do užsimerkti. Jie dar vis ne- šieji Graikijos premjerai J. glijos premjeras Churchillas 
pripažįsta nei tos tiesos, kad Rhallis ir G. Tsolakoglou, nej prez. Rooseveltas nėra
dauguma Graikijos žmonių ei-'vokiečių 
na prieš juos. Anglai bando 
užsimerkti prieš tą faktą, kad 
Balkanų pasaulis stipriai 
kairėjo!

Iki šiol buvo manyta, 
anglai geri realistai, kad 
bando apčiuopt kiekvienos tau
tos pulsą, bet jeigu jie negali 
apčiuopti Graikijos liaudies 
pulso, tai jie daro didžiausią 
klaidą, už kurią jiems, vei
kiausiai teks brangiai užmokė
ti.

so

jog 
jie

Washington. — Republi- 
konas senatorius Gerald P.

BOMBARDUOJA PAS
KUTINI BUDAPEŠTO 

GELEŽINKELĮ

London. — Vokiečių Ges
tapo žandarai yra dvasiniai

IAthenai. — Graikų par
tizanai ELAS apsupo ang
lų oro jėgų centrą Athenuo- iir politiniai Ispanijos valdo
se, Graikijos sostamiestyje. vai, nors kraštas nėra kari- 
Apsuptieji ginasi. niai užimtas, sakė lordas

Anglai pasitraukė nuo Templewood, buvęs Angli- 
Arditos kalnelio Athenuose. jos ambasadorius Ispanijai: 
Kitose miesto dalyse anglai 
šiek tiek laimėjo.

Pranešama, kad partiza
nų vadai siunčia savo at
stovus su paliaubų siūly
mais generolui Scobie, ang
lų komandieriui. Anglijos 
radijas sakė, kad anglų re
miamas graikų premjeras 
Papandreou pasiuntė tele
gramą pabėgėliui karaliui 
Jurgiui Antrajam, patarda
mas paskirt archivyskupą 
Damaskina karaliaus pava
duoto jum, iki gyventojai 
nuspręs, ar jie nori kara
liaus ar respublikos. Kara
lius atmetęs šį pasiūlymą.

i
J

London. — Sovietu arti
lerija bombarduoja pasku
tinį geležinkelį likusį hitle
rininkų kariuomenei pasi
traukt iš Budapešto, Veng
rijos sostamiesčio.

Raudonoji Armija iš tri
jų šonų grumiasi artyn 
Kassa (Kosice) miesto, ge
ležinkelių mazgo rytinėje 
Slovakijoje. Sovietų kariuo
menė atėmė iš vokiečių ir 
vengrų dar kelioliką gyve
namųjų vietovių ir per die
ną suėmė 3,644 priešus.

savo globon ;jamas į reporterių klausi- ^ye, žinomas pi ez. Roose- 
anoma, jog ‘muS) prez. Rooseveltas pa- velt° pnesminkas pasako
jo daugeli Lists ino- Atlanto karteris J°> kad dvidešimties metų 

eigoje Jungtines Valstijos 
ir Anglija kariausiančios 
prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
pranašavo, kad Anglija į- 
trauksianti Ameriką į busi
mąjį karą prieš Sovietus.

Sen. Nye yra paskilbęs 
išsišokimais prieš Ameri
kos vienybę su Anglija ir 
Sovietais. Nye pralaimėjo 
paskutinius rinkimus į se-

sandarbininkai, j padėję savo parašų po jo- 
pabėgę iš to kalėjimo. Ang- Įkiu Atlanto Čarteriu. Jo dė
jo i -UoSVrK I , , n . _______ • -lai įieško jų.

Per mūšį dėl kalėjimo jis 
buvo padegtas, nežinia, 
tyčia ar netyčia.

ar

'snius ant atskirų popierė
lių parašė Rooseveltas, 
Churchillas ir su jais buvu
sieji laive Amerikos ir An
glijos politikai. Tų popierė-

Nepilna Sutartinė dėl T'mys b"vo Pf.“8r per laivų radijus 1941 m.
Atvaduojamu Kraštų
London, gr. 20. — Angli

jos premjeras Churchillas, 
įkalbėdamas seime, pripaži
no, kad yra skirtumų tarp 
’Anglijos, Amerikos ir So- 

Jeigu Jurgėla arba Pakštas vietų Sąjungos politikos at- 
neparašo Tėvynei “iš Lietuvos i vaduojamuose 
žinių,” tai ji, ot, ir verkia!

Tuo pačiu sykiu Laisvėje ir 
Vilnyje iš Lietuvos žinių pilna. 
Mes jų gauname ir kiekvienas 
žmogus, kuris nori žinoti, kas 
dabar dedasi išvaduotoje Lie
tuvoje, gali tik iš šitų dienraš
čių sužinoti.

Tėvynė rašo:
“Paskutiniu laiku iš Lietu 

vos negaunam jokių žinių. . . ’

it-- V-

Arba paimkime mes kai ku
rių laikraščių “aiškinimus.” 
štai “Darbininkas” ir “Ameri
ka” rašo apie Povilo Rotoms- 
kio paskyrimą Lietuvos užsie
nio reikalų komisaru. Girdi, jį 
tom pareigom eiti paskyrė ne 
tarybinė Lietuvos vyriausybė, 
bet Maskva!. ..

Kam tokius “stebuklus” ra
šyti? Argi Paleckio-Gedvilo 
vyriausybė — Lietuvos vyriau
sybė — negali pasiskirti savo 
užsienio reikalų komisaro? ži
noma, jog gali! Ir ji tai pa
darė.

kraštuose, 
kaip kad Graikijoj ir kt.

Kai kurie seimo nariai 
vėl kritikavo anglų valdžią 
už jos karą prieš EAM, 
graikų Tautos Vadavimo 
Frontą. Buvo pastebėta, 
kad Anglija palieka gink
lus EDES, fašistuojantiems 
bei karališkiem tautinin
kam, bet atakuoja demok
ratinius ELAS partizanus, 
versdama juos nusiginkluo
ti. Anglų užsienių reikalų 
ministeris A. Eden seime 
taip pat pripažino, kad ED
ES būriai neverčiami nusi- 
ginkluot.

Chicago, Ill. — Montgo
mery Ward kompanijos bo
sas Avery pranešė War La
bor Board, kad jis negali 
klausyti ir neklausys Boar- 
do instrukcijų.

aukštajame 
rūme, Tem- 

vengti to- 
kuri dalina

“Vokiečių intaka ten ap
nuodijo visą dorinį gyve
nimą.”

Kalbėdamas
Anglijos seimo 
piewood įspėjo 
kios politikos,
Europą į dvi stovyklas — 
“raudonuosius ir baltuosius 
arba komunistus ir fašis
tus. Tokia politika yra loši
mas iš vienos rankos su vo
kiečiais,” sakė jis.

II

rugp. 14 d. t
Niekur nebuvo ir nėra jo

kios Atlanto Čarterio kopi
jos kaipo dokumento, sakė 
prezidentas.

Amerika, Sovietai, Angli
ja ir kitos Jungtinės Tau
tos yra pasirašiusios pareiš
kimą, kuriuom užgiria 
lanto Čarterio dėsnius.

Užsidarė Kongreso Sesija
Washington. — Antradie

nį pasibaigė 78-j i Jungtinių 
Valstijų kongreso sesija. 
Sekamoji jo sesija atsida
rys po naujų metų.

Lekiančios Tvirtovės 
Vėl Triuškino Tokio

Žada Graikams Leisti 
Išsirinkt Valdžią

At- Pavojus Liege Miestui

Popiežius Esąs 
Nepasitenkinęs

Roma. — Vatikano spau
da smarkiai kritikuoja 
premjero Churchillo pareiš
kimą dėl Lenkijos. Tasai 
pareiškimas nesutinkąs su 
popiežiaus nusistatymu lin
kui katalikiškosios Lenki
jos.

Los Angeles. — Tik da
bar tapo galutinai sudaryta 
džiūrė, kuri svarstys Miss 
Berry bylą prieš Charlie 
Chapliną. Džiūrė susideda 
iš 7 moterų ir 4 vyrų. Pir
miau buvo pranešta, kad 
džiūrė susideda iš 8 moterų 
ir 4 vyrų.

Paryžius, gr. 20 Vokie
čiai su tankais ir šarvuo
tais automobiliais užėmė po
zicijas tik už 22 mylių nuo 
Belgijos miesto Liege, di
džio karinio anglų - ameri
kiečių centro.

Naciai paėmė punktus už 
13 mylių nuo Luksemburgo 
kunigaikštijos sostamiesčio.

Buvęs Didvyris Sušaudytas 
Kaipo Niekšas

Paryžius. — Francūzų 
teismas nuteisė mirtin 68 
metų amžiaus laivyno kapi
toną Paul Chack. Pirmajam 
kare Chack buvo tikras did
vyris, buvo apdovanotas 
medaliais, bet šiame kare 
buvo nacių šnipas. Ir. mirė 
kaipo paskutinis niekšas!

Washington. — Būrys di
džiausių Amerikos bomba- 
nešių B-29 nakties laiku vėl 
degino ir sprogdino Tokio, 
Japonijos sostamiestį. Ame
rikiečiai užkūrė bent kelis 
gaisrus, kaip sako japonų 
radijas.

Wasliingtone Nesijaudinama 
Dėl Nacių Ofensyvo

Washingtonas. — čionai 
karo specialistai nerodo di
delio susijaudinimo dėl pra
dėto nacių ofensyvo vakari
niam fronte. Tiesa, nacių 
puolimas nebuvo lauktas, 
bet manoma, kad tai jų žy
gis iš desperacijos. Galimas 
daiktas, kad vokiečiai paju
to, jog talkininkai ruošiasi 
savo visuotinam ofensyvui 
ir todėl jie pradėjo puoli
mą, idant pastoti kelią mū
sų žygiui.

Trentone, N. J., sustrei
kavo auto-busų vežikai.

JAPONAI NUMARINO 24,- 
000 BELAISVIŲ

London. — Sunkiausiais 
darbais po žiauria prievar
ta japonai numarino 24,000 
belaisvių, daugiausia anglų 
ir australų, betiesiant gele
žinkelį tarp Siamo (Thai- 
lando) ir Burmos. Japonai 
naudojo 60,000 belaisvių 
tam geležinkeliui pravesti.

Naciai Pakorė 35 Italus
/

Roma. — čia gauta žinia, 
kad Bologna mieste naciai 
pakorė 35 italus civilinius ’ 
žmones kaipo įkaitus. O jie 
pakarti buvo už tai, kad ; 
kas nors išsprogdino vieną 
vokiečių amunicijos sunkve
žimį.

Anglai su-London.
pranta, kad vokiečiai laidys 
vis daugiau savo robotbom- 
bų i Londoną.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Eden sakė, kad 
bus leista patiems Graiki
jos žmonėms išsirinkti val
džią, kokia jiem patiks; bet 
anglai, girdi, turi padaryti 
ten tvarką pirma, negu bus 
suruošta rinkimai.

Ro ose velt o-Stalino-Chur- 
chillo Busimoji Sueiga

Washington. — Laukia
ma naujos konferencijos 
tarp prez. Roosevelto, prem
jero Stalino ir Anglijos mi- 
nisterio pirmininko Chur
chillo. Laikas konferencijai 
dar nepaskirtas.

KRAUSTOSI Iš TOKIO 
PRIEMIESČIŲ

Japonija iškrausto “ne
reikalingus” civilius gyven
tojus ne tik iš savo sostinės 
Tokio, bet ir iš jos priemie
sčių. Nes dabar ten dažnai 
“lankosi” Amerikos bomba 
■nėšiai.

•i.
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Šlėktą ir Ją Pakaliką Skandalas

Ketvirtad., Gruodžio 21, 1941

Airiai lošė labai svarbią

darbininkus.
” Buvo neišpasakytai gabus.

Ira Mosher, prezidentas 
Russell Harrington Cutlery 
Co., išrinktas National Asso
ciation of Manufacturers pre
zidentu.

Dešimt Dienų Kanadojedėl, kad neturėjo jėgų. Prieš Vilniaus 
pavergimą veik per 20 metų protestavo 
neužmegzdama diplomatinių ryšių su 
Lenkija. Sovietų Rusija, dabartinė So
vietų Sąjunga, negalėjo apginti Vakari
nę Ukrainą ir Baltrusiją, nes pati buvo 
pavargus, šalyj užviešpatavo badas.

Tai lenkų politikai tada nepritarė nei 
Anglijos, nei Amerikos, net viešai ir 
Francijos vyriausybė. Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretoriaus pagelbininkas Mr. 
Frank L. Polk, būdamas su Wilsonu Pa
ryžiuj, protestavo prieš, tą lenkų verži
mąsi į Rusijos teritoriją ir reikalavo ap
sistoti ant Curzono Linijos.

Amerikos valstybės sekretorius Mr. 
Bainbridge Colby, rugpjūčio 20 d., 1920 
metais, nesutikdamas su tais lenkų pa
vergimo planais, išreiškė Washingtono 
vyriausybės nusistatymą, kur tarpe kit
ko sakė:

“ Jungtinių Valstijų vyriausybė tiki, 
kad Lenkijos vyriausybė pasinaudos pro
ga ir paskelbs savo nusistatymą susilai
kyti nuo bent kokių agresijos žygių prieš 
Rusijos teritorijos nepaliečiamybę; kar
tu pareiškiame mūsų tvirtą nusistatymą 
už tvirtą ir apvienytą atsteigimą Rusi
jos, kas tiesiog paliečia nustatymą Len
kijos rytinių rubežių. Lenkija turi pa
silikti per taikos konferenciją nustatyto
se sienose.”

Bet Lenkijos šlėktos priešakyje su im
perialistu Pilsudskiu nepaisė tų perser
gėjimų ir pavergė svetimas žemes, ku
rias dabar skaito šventa savastimi.

Labai teisingai “New York Times” re- 
dakcijiniame, gruodžio 19 d., rašo:

“Tai yra faktas, kad Lenkijos dabar
tinis rytų rubežius nustatytas su pagal
ba ginklų ir jėgos (Lenkijos jėgos šiame 
atsitikime). Tai yra faktas, kad tarpe tų 
sienų yra labai daug ne lenkų gyvento
jų. Tai yra faktas, kad Curzono Linija 
buvo priimta vakarų valstybių, kaipo 
Lenkijos rytinė siena.”

Vilnius ir Vilnija, Lvovas ir Gardinas 
nėra lenkų žemė ir nėra lenkais apgy
venta, o jeigu ten kiek yra lenkų, kurie 
besiveržiančių šlėktų buvo atgabenti 
tam, kad tuos kraštus pavergti, tai jei
gu jie norės, tai galės ten gyventi ir 
naudotis tautinėmis ir kultūrinėmis lais
vėmis, o jeigu ne, tai galės būti iškraūs- 
tyti į Lenkiją.

Visas lenkų skandalas, kad tai “pusė 
Lenkijos”, yra veidmainingas, imperiali
stinis ir grobikiškas, kad laikyti paver
gus svetimas žemes ir kitų tautų žmo
nes.

Taip lygiai tuščia pasaka ir tas, kad 
būk už šią Lenkijai “skriaudą” Sovietų 
Sąjunga žada mainais duoti dalį Rytų 
Prūsijos, Silezijos ir Pomeranijos. So
vietų Sąjungą tokią pažvalgą paskelbė 
beprotiška. Ji nieko nuo Lenkijos nesko
lino, nieko “dovanomis” negavo, tik 
skriaudą atitaisė, kurią Lenkija buvo 
padarius Baltinsi j ai, Ukrainai ir Lietu
vai 1920 metais, ir nieko mainais jai ne
duoda. Jeigu Sovietų Sąjunga žada pa
dėti Lenkijai atsiimti nuo Vokietijos se
nas Lenkijos teritorijas — Rytų Prūsi
joj, Silezijoj ir Pomeranijoj, tai tik nori 
padėti atitaisyti tą skriaudą, kurią len
kų tautai padarė dar vokiečiai kryžio- 
čiai.

Su šia pozicija sutinka ir Lenkijos 
liaudis ir Lenkijos Tautinis Išlaisvinimo 
Komitetas, kuris tikrenybėje yra laiki
noji Lenkijos valdžia. Nuo šios pozicijos 
kratosi tik lenkai imperialistai Londone, 
kurie norėtų pavergti lietuvius, ukrainus 
ir baltrusius. Jie kratosi nuo tų senų 
Lenkijos teritorijų ir kartoja Hitlerio pa
saką prieš Sovietų Sąjungą.

Lenkai imperialistai daug vilčių dėjo 
ant Jungtinių Valstijų, būk mūsų šalies 
vyriausybė nesutiks, kad dabar būtų iš
spręsti Lenkijos ir sovietinių respublikų 
rubežiai, būk reikalaus atidėti iki karo 
galo, ir tikėjosi, kad tada demokratinės 
šalys užpuls ant Sovietų Sąjungos. Mat, 
jie visas viltis deda ant to pat, kaip ir 
Hitleris, kad iššaukti karą tarpe Sovie
tų Sąjungos iš vienos pusės, Anglijos ir 
Amerikos iš kitos.

Bet ir šiuos jų planus išblaškė valsty
bės sekretoriaus Mr. Stettinius pareiški
mas, kuris sutinka: (1) Kad gali būti iš
rištas dabar Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos rubežių klausimas. (2) Kad Jungt. 
Valstijos negarantuoja jokių Lenkijai 
sienų, kas reiškia, neis karan prieš So
vietus už Lenkijos šlėktų norimas sie
nas. (3) Kad sutinka pagelbėti perkrau
styti lenkus iš vienos teritorijos į kitą, 
kitais žodžiais iš Vakarų Ukrainos, Bal
tarusijos ir Vilnijos, ir priešingai. (4)

(Žiupsnelis įspūdžių)
(Tąsa) Rašo R. Mizara.
XI. — Per tūlą laiką aš nebu-

vakarą Ka- |vau perskaitęs — Sako J. 
“Amerikos

Šeštadienio
nados Lietuvių Literatūros 'Lesevičius
Draugijos Komitetas turėjo Demokratijos Steigėjų.”Vis 
savo posėdį pas draugus Ki- .kažin kaip atidėjau ją į ša- 
sielius. Važiuojame ten. 'lį, neprisirengiau. Bet sykį

Iš Verduno pas draugus pasirįžau ir ištisai perskai- 
Kisielius važiuoti 
dviem busais ir dviem gat- bių davinių suradau, 
vekariais. Judėjimas tirštas į žinių iš tos knygos pasisė- 
ir būdamas aklinai prisi- .miau apie Jungtines Vals- 
kimšusiame žmonėmis *buse !tijas!...
ar gatvekaryj žmogus jau

tenka ,čiau. Kiek daug joje svar- 
kiek

ar gatvekaryj žmogus jau- Petras Janeliūnas įparei- 
tiesi, jog esi New Yorke ar go j amas rūpintis paskaitų 
Chicagoj, bei kuriame kita-'paruošimu. ‘ Z 
Jungt. Valstijų didmiestyj. j; Jonas Čeponis įpareigoja-

— dar didesnė. Girdėjau, 
nemažai kanadiečių skaito 
įdomų pažangų anglišką sa
vaitraštį “Canadian Tri
bune.”

Pažangioji lietuvių vi
suomenė kaip įmanydama j 
remia Kanados karines pa
stangas. Pastebėjau daugelį 
mūsų draugų nešiojančių 
gražius Kanados Raudono
jo Kryžiaus ženklelius, liu
dijančius, kad jų nešiotojai 
aukojo savo kraujo sužeis
tiesiems kariams gelbėti.

(Bus daugiau)
Posedyj dalyvauja: Jonas jtnas parašyti jubilejiniam , 
tikėlis, nirm.. Juozas Lese-'“Šviesos” numeriui (išeisi a 1 ♦ ♦ 1Amerikos Darbininkų

V adai - Imigrantai
Vilkelis, pirm., Juozas Lese- i --------
vičius, sekrt., Jonas Čepo- j 1945 m. pradžioje) straips-j 
nis, ižd., Petras Janeliūnas, I nį apie Montrealio lietu- I 
Petrė Matulaitytė - Kisie- vius.
lienė ir Juozas Urbonavi-; Šis komitetas nori išleis- • 
čius. 'ti knygoje E. Zdanausko at-1

Susirinkusieji svarsto ei- įsiminimus “Saulėtoje Ispa-J 
lę svarbių klausimų, susi j u- nijoje”. .

Dažnai pamąstai: “Ir kaip tūli laikraš
tininkai nenusilaužia sau rankos, arba 
radijo komentatoriai liežuvio, rėkdami 
už lenkų ponus?” Tik ir verčiasi iš jų 
burnų:

“Rusija pasisavino pusę Lenkijos!”, 
“Bolševikai pavergė trečdalį mažytės 
Lenkijos!”, “Churchillas išdavė Lenki
ją!”, “Rooseveltas išsižadėjo Atlanto 
Čarterio!” ir panašios šlekeckos giesmės.

Ir visa tai neturi nieko su teisy
be! Ne Rusija pasisavino “pusę Lenki
jos”, bet Tarybine Lietuva atsiėmė savo 
sostinę Vilnių ir jos apylinkes! Ne len
kai pavergiami, bet Sovietų Ukraina at
siėmė savo tautos milionus žmonių ir 
Vakarinės Ukrainos sostinę Lvovą, kas 
jiems yra tas pats, kas lietuviams Vil
nius. Ir ne Lenkijos plotai atimti Lietu
vos pasienyj, bet Sovietų Baltrusija at
siėmė savo plotus. Apie 12 milijonų tos 
pat tautybės žmonių apsijungė, kurie, 
lenkų šlėktų ginklų pagalba buvo paverg
ti 1920 metais, kurie buvo atplėšti nuo 
Ukrainos, Baltrusijos, kaip Vilnijos lie
tuviai nuo Lietuvos.

Taigi, nei Churchillas “išdavė Lenki
ją”, nei Rooseveltas išsižadėjo Atlanto 
Čartery išdėstytų dėsnių apie kiekvienos 
tautos laisvę. Teisingiau pasakius, tas, 
kas buvo Atlanto Čartery j e pasakyta 
1941 metais, tai Vilnijos gyventojai, Va
karų Ukrainos ir Baltrusijos, pravedė 
gyveniman dar 1939 metais — apsijungė 
su savo tauta, nes tokia buvo jų valia.

Nejaugi tos tiesos nežino tie redakto
riai ir tūli radijo komentatoriai? Mano
me, kad jie nėra tokie spangi; manome, 
kad jie tą istorinę tiesą žino, bet yra ar
ba lenkų šlėktų nupirkti, arba bijoda
mi tarybinės tvarkos pagatavi lenkų 
šlėktoms pavesti didžiuosius Ukrainos, 
Baltrusijos ir Lietuvos plotus.

Kas liečia lenkus, sėdinčius Londone, 
kurie vis dar save vadina Lenkijos “val
džia”, tai jie žino ką daro, nes Potockiai, 
Sapiegos, Liubomirskiai, Tiškevičiai ir 
kiti ponai turėjo didžiausius dvarus Va
karų Ukrainoj, Baltarusijoj ir Vilnijoj ir 
todėl staugia vilkų balsais, nes tos že
mės dabar perėjo tikriems jų savinin
kams — artojams.

Kaip gi Vakarinė Ukraina, Baltrusija 
ir Vilnija patapo “Lenkija” arba jos 
“dalimi”?

Labai paprastai — lenkai imperialis
tai ginklų pagalba pavergė, pasisvino 
-taip, kaip Hitleris norėjo pavergti visą 
pasaulį. Ir Vilnius yra tiek ’’Lenkijos 
dalis,” kiek, sakysime, Paryžius yra ”Vo- 

. .kietijos dalis”, arba “Kijevas Vokietijos 
dalis.” Skirtumas tik tiek, kad Paryžiuj 
ir Kijeve Hitleris trumpiau viešpatavo 
ir žmones korė, negu lenkų šlėktos vieš
patavo Vilniuj, Lvove ir Gardine.

Kada baigėsi Pirmas Pasaulinis Ka
ras, kada pergalingos Talkininkų šalys 
ėjo prie atsteigimo nepriklausomos Len
kijos, kurios nepriklausomybę pati pir
moji Sovietų Rusija jau 1917 metais bu
vo pripažinus, tai Versaillėj Amerikos, 
Anglijos, Francijos ir kiti vadai apibrė
žė Lenkijos sienas, pasiremiant etnogra
finiais (tautų apgyventais plotais) fak
tais. Ir Lenkijai buvo nurodyta siena- 
rubežius su Rusija ten, kur ją skaito 
dabar Sovietų Sąjunga, tai yra taip va
dinama Curzono Linija. Bet Lenkijos 
imperialistai, gaudami pritarimo Franci- 
joj iš Clemenceau ir generolo Way gando 
ginklų pagalba, pavergė didelę dalį Va
karinės Ukrainos ir Baltrusijos, kur nei 
trečdalio gyventojų nesudarė lenkai. Pa- 

' vergė milijonus ukrainiečių ir baltrusių, 
o vėliau 1920 metais surengė generolo 
Želiįęovskio komediją, neva “buntą” prieš 
Lenkiją, ir pavergė Vilnių.

Lietuva negalėjo Vilnių atsiimti to-

Praeituose
- - _ - . _ . .. Atsiminimai ^įdo-ij^g ^uvo kalbama apie

šių su. Literatūros Draugi- mus ii jie dabai spausdina- Amerikos darbą ir Political bą, gamino cigarus. Pradėjo
_ (mi Liaudies Balse, tęsimais. Acfjon Committee. Nepai- organizuoti

rinkimuose į Suv. Valstijas. Jaunasis 
Samuel irgi dirbo tėvo dar-

jos veikla Kanadoje: »
Kaip pagyvinti Literatu-1 Lesevičius susirašinėjo dėl 

ros Draugijos kuopų veik- 'to su D-jos Centro Komite- 
lą? to sekretorium D. M; Šo-

Kaip ryškiau atžymėti lomsku ir Liaudies Balso 
Lit. D-jos 30 metų gyvavi- i redakcija. Bet dalykas dal
ino sukaktį, įvykstančią se-'ne pilnai išaiškėjęs ir tas 
kamais metais? i klausimas paliekamas neto-

Ką daryti su išleidimu dimai ateičiai galutinai iš- 
Ispanijos karo veterano E. i spręsti.
Zdanausko a t s i m i nimų,'
“Saulėtoj Ispanijoj’’?

Šitie ir kiti klausimai sto-! (kad ir
vi darbų dienotvarkyj.

Dėl jubilėjaus atžymėji- ' 
mo pramogų suruošimo sieliai, pasirodė, turėjo pa
klausimą palikti kitiem po- ruošę užkandžių

Gerai, 
.pradeda

kad kanadiečiai 
rūpintis leidimu 
nedažniu) savo 

| literatūros.
Po posėdžio draugai Ki-

ir jiedu

sant žmonių nusistatymą a
pie dalykus, užmetimas i Įsetigdamas stiprią unijos 
“svetimšalis” visai ne vie- i organizaciją, jis pradėjo 
toj ir visiškai neamerikoniš-1 kovoti gaminimą cigarų na- 
kas. Gerai, kad dauguma A- muose, ir kitus blogumus, 
merikos publikos nekreipė Kada Amerikos Federacija 
atydos į tuos užmetimus, i buvo organizuota 1886 m., 

Didelis skaičius Amerikos jis tapo pirmuoju preziden- 
darbo gabiausių viršininkų 'tu. Jam politika nepatiko, 
yra ir buvo vyrai svetimos kaip ir valdymas, jis tikėjo, 
kilmės. _ j kad tik savo pastangomis

Nestebėtina, bet girtina, unijos galėjo sulaukti pa- 
kad Amerikos svetimšaliai stovių naudų.
padarė tokią svarbią kon- Matthew Woll, imigran- 
tribuciją judėjimui, kuris tas iš Luksemburgo, gimė

■pakvietė visus posėdžio da-i^P tipinga,! amerikoniškas 1888 m. Woll atvyko į Suv. 
lyvius prie stalo ir visus P1’ ^P ariimai identifikuo--Valstijas 1891 m. Jis buvo 
gardžiai pavaišino. |tas su žmonių teisių prog- prezidentas International

Draugas Kisielius yra Is-iresu- . . 'Photo Engravers Union
panijos karo veteranas ir’ ^Praeitame.šimtmetyje di- per daugelį metų, ir nuo 
man su juo tik šiuo sykiu džiuma 37 milijonų imigran- 1929 buvo vice-prezidentas 

tų, kurie atvyko į Jungt. vienas iš veikliausių A-

sėdžiam.
Dėl pagyvinimo kuopų 

mitingų, dėl praplėtimo na
riuose savišvietos, nutaria
ma kuopų susirinkimuose 
skaityti paskaitas. Paskai
toms temų — tiek ir tiek. 
Kanados lietuviams svarbu 
susipažinti su Ka
nados istorija — kodėl 
nepagaminti paskaitos tuo 
klausimu? Kodėl Montrea-' 
lio lietuviams nesusipažinti i Verduną? Bet mano sanke- 

leiviai turi ką kitą galvoje: 
jie sako, “gal pasigausime 
taksį.” Na, ir, mano nuos
tabai, pasigavome taksį ir 
juo važiavimo iškaščiai be
ne vienam gerajam draugui 
Čeponiui teko panešti. Mat, 
jis toliausia gyveno — net 
Villa Lasalle miestelyj!...

XII. ..
Daug kanadiečių lietuvių 

dalyvauja Kanados politi
koje. Montrealyj yra stipri 
Labor - Progressive Parti
jos lietuvių kuopa; Toronte

giliau su kanadiškiais fran- 
cūzais, jų problemomis, jų 
siekimais ir troškimais? 
Kodėl nesusipažinti su Prū
sų Lietuva, dėl kurios pri
jungimo prie Lietuvos da
bar pačioje Lietuvoje kelia
mas klausimas? Kodėl kuo
pų susirinkimuose plačiau 
nepadiskusuoti kiekvieną 
Draugijos išleistą knygą, 
jos turinį? Vis tai savišvie
ta. Vis tai indėlis į kiekvie
no protaujančio žmogaus ži
nijos sandėlį!

teko arčiau susipažinti.
Apleidome Kisielius jau 

po 12-tos.
Naktis šaltoka, oras 

šiurkštus. Aš galvoju: kiek 
laiko mums ims sugrįžti į

Valstijas, buvo darbininkai merican Federation of La
ir davė svarbų elementą A- į,or vadų, 
merikos darbui. Lengva su- ...........................
prasti, kad iš jų tarpo išsi- roįę Amerikos Darbo Fe-‘ 
vystė tiek daug svarbių va- .aeracijoj.
dų........................................ ' Daniel J. Tobin, preziden-

Gal vienas iš geriausia tas International Brother- 
žinomų ir gabiausių, kuris hood of Teamsters, Chauf- 
turėjo , didžiausią įtekmę, ifeurs, Stablemen and Hel- 
buvo Samuel Gompers. Jis pers yra tos kilmės žmo- 
buvo vienas iš jsteigėjų ir ;gus. jjs gim§ Airijoj 1875 

dentas American 
tion of Labor.

Samuel Gompers
Londono prasčiausio j e da- merican Federation of La- 
lyje 1859 m. Jo tėvas gami- bor nuo 1935 m. Nors griež- 

'tai stovi prieš CIO, Tobin 
■tiki į darbo vienybę.
! Sidney Hillman gimė Lie
stu vo j 1887 m. Jis lankė žy- 
jdų seminariją. Dalyvavo 
|rusų revoliucijos judėjime 
ir buvo priverstas išbėgti 

i iš tos šalies. Atvyko į Jung. 
Valstijas. Vos 20 m. am

žiaus jis ėjo dirbti Hart, 
'Schaffner & Marx Kompa
nijoj, Chicagoje, kartu su 
imigrantais iš daug kitų 
'šalių. Dalyvavo garsiame 
• 1910 ‘streike’ ir jis sumanė 
Impartial Arbitration Pla
ną, kuris lošė tokią svarbią 
rolę pagerinti gyvenimo są
lygas drabužių industrijoj.

1915 m. jis buvo išrinktas 
pirmuoju prezidentu Amal
gamated Clothing Workers 
of America. Jo vadovystėje 
unija pastatė kooperatyvius 
namus New Yorke, įsteigė 
darbo bankus New Yorke 
ir Chicagoje, įvedė visokių 
pagerinimų.

[' Hillman padėjo organi
zuoti CIO ir jis yra svar
biausias dalyvautojas tos 
'organizacijos veikimuose, 
; Kartu su William S. Knud
sen, danas, jis buvo Office 
'of Production Management 
karo pirmose dienose.

iki jo mirties 1924 m. prezi- m. įr atvyko į Suv. Valsti- 
dentas American Federa- jas 1890 m. Jis tos organi- 

_ zacijos prezidentas nuo 
gimė! 1907 įr vice-prezidentas A-

no cigarus, ir buvo holan- 
dų - žydų kilmės. Samuel 
buvo tik 13 m., kada jo tė
vas su visa šeima atvažiavo

Amerikiečiai kovūnai vakariniame fronte. Jie čia bando išmušti nacius iš miško.

Kad Amerika visada sutiks su tokia Len
kijoj vyriausybe, kokią pasirinks Lenki
jos liaudis.

Gi Lenkijos liaudis yra Lenkijoj—Liub
line, Varšavoj, Krokavoj, o ne Londone 
šlėktos bėgliai!

Mums atrodo, kad taip vadinamas 
“Lenkų klausimas”, kuris daug kenkia 
Jungtinių Tautų vienybei ir karo lai
mėjimui ar tipas prie išsprendimo tokioj

dvasioj, kad bus patenkinti ir Lenkijos 
žmonės ir jų kaimynai. (Čia neina kalba 
apie ponus Londone ir tokius redakto
rius, kaip Grigaitis). Gali rėkti lenkai 
šlėktos, ponai iš ADF, Green 
ir įvairūs trockistai — jie istorijos rato 
nepasuks atgal ir lenkų imperialistų 
gaiš nepavergs kitų tautų, kaip jas 
galėjo Hitleris su tankų ir lėktuvų 
galba. pavergti.

na- 
ne- 
pa-



VALLEY UNDEVELOPED

FRIENDSHIP OF THE PEOPLE

SCREENS OF NYLON

industry, labor, farm,

It is a significant fact that dur
ing 
growth of production facilities in 
the nation, there has been almost a 
complete absence of the develop-

this period of tremendous

Nylon window screens which may 
well displace screens of metal wine 
are planned for after the war.

If a hole is made in such a 
screen with a pencil or any other 
sharp instrument it will disappear 
merely by working the material 
with the fingers. The Government 
is now using about 50,000,000 yards 
of this self-healing screen material.
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of that 
will it.

General De Gaulle signed a peace 
agreement for France with the So
viet Union. General De Gaulle is a 
Catholic. His visit to the Soviet 
Union and the signing of the peace 
between the two countries will do 
much In rallying Catholics to sup? 
port friendship between the two 
countries and a lasting peace after 
victory for Eastern Europe,

A PINT OF BLOOD 
SAVES' A LIFE 

OF AN 
AMERICAN SOLDIER.

“essential clothes
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and woman rushed into 
place shouting excitedly 
us vote right away, 
to have a baby. We”rc

appealing to Lithuanian 
to aid in re-building 

that thff»Nazis have de
ls an indication of how
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SOVIET LITHUANIA'S 
NEW LAND REFORM

German Colonists and Nazi Collaborators Lose Land. State 
Land Fund to Distribute Land to People

Prior to the 12th century, Lithuanian tribes were masters of 
their homeland. But 700 years ago, the Prussians invaded Lith
uania. A long war ensured. Lithuanians fought valiantly for 
their homeland against the Prussian invaders. Under the leader
ship of their Prince Vytautas, a decisive blow was dealt the 
Teutonic Knights near Tannenberg. Allied with the Lithuanians 
were powerful groups of Slavic0- y
warriors. In his struggle the (it organize 42 tractor stations, 
Lithuanians united strongly , where the Lithuanian peasants 
and founded the Lithuanian na- j rented the tractors on Very le- 
tion. However, the Prussians nient terms. Besides, 392 mo- 
succeeded in overpowering the dern ploughs were delivered to 
Lithuanian people and by the Die Lithuanian peasants. Over 
end of the 13th century the ,1000 pieces of other agricul- 
eastern Baltic was subjugated turai machinery came in. Also 
by the Teutons.

The peaceful communal 
der was wiped out. Feudal 
ciety was < 
Prussians. The German con
querors formed the ruling j 
class of noblemen and land-; 
lords. Native princes became; 
vassals and the population was 
subjected to a feudal way of 
life. Serfdom in Lithuania was i the Nazis stopped these first 

steps of the Lithuanian people 
to develap an independent na
tional economy. Not only the 

toil were 
countrv 'sto^en by the Nazis, but the 

; tractors and other agricultural 
I machinery were stolen and 
[taken to Germany. The horses 
were stolen or killed. The 
tractor stations were destroy
ed. Their homesteads burned 
down.

262 stud farms were organized 
orJwith a special breed of 3700 
S()_ | horses, that came from the 

established ” by"' the USSR- For the first time- not 
jonly the rich farmers, but the 
formerly poor peasants were 
able to have access to the use 

(of modern agricultural ma
chines.

The invasion of Lithuania by

WOMEN LAUNCH DRIVE TO 
END CLOTHING CRISIS.

A nation-wide campaign to force 
action on the present clothing crisis 
has been launched by the CIO Aux- 
illiarios and 12 other national wo
men’s organizations.

No housewife needs to be told 
what the clothing situation is — 
she has wasted enough time and 
money trying to get durable but in
expensive work clothes, children’s 
clothes and' house linens to know 
the situation backwards and for
wards. It’s always the same story. 
“No madam, we’re out of 
white shirts at $1.25. But. we 
some nice ones for $3.”

What the housewives 
told, in this campaign, 
they can do about thi: 
They are urged to ’ 
Congressmen, telling of 
experiences trying to get inexpen
sive clothes that will last more 
than one washing, and to urge that 
the War Production hoard and the 
Office of Price Administration act 
to see that 
produced ahead of luxuries, 
under tight ceiling prices 
quality.

A few steps have been 
this direction, as the recent OPA 
order on children’s clothing, 
this order admittedly will only 
ONE QUARTER of the need 
children’s cotton clothes.

TRUE STORY REPORTED IN 
THE PRESS OF LIBERATED 

LITHUANIA.
“Little Grandmol her,” they cal

led her. This day, she decided to 
take the long journey to the sacred 
shrine, (he “Austos Vartai,” to the 
holy place of worship she had visit
ed before, in the old capital city of 
Vilnius. Here she would meet many 
other religious people like herself, 
who before the Nazis came to their 
country, made journeys from all 
parts of Lithuania to this sacred 
place, the "Gates to Heaven.”

plain 
have

WHAT THE 6 TVA’S MEAN 
TO THE MINERS

By A. KRCHMAREK.

There is developing an alignment of forces in the nation, in and out of 
the labor movement, around .new problems. As victory approaches post
war problems are looming ever larger. The question of providing jobs for 
60 million workers is becoming more Jr.genr.

The overall answer to this prob-® --------------------- ------------ ---
lem is a tremendous expansion of I jnate this constant threat and dan- 
foreign and domestic markets. Thisjger anj would at the same time 
genera] proposition, however, must ■ provjde cheap power for the in- 
be worked out and tackled in a I (justries, farms and homes in the 
more detailed form. Its application i valley. Here again the UMWA 

require the combined efforts • leadership teams up with the coal 
and killed ' of entire nation. j operators claiming that such a de-

One angle ol this was tackled by. velopment of cheap power would 
President Roosevelt recently when throw “hundreds of minors out of 

, UUL lIK. .............. " . ~ .____ ” However the elimination of
She shouted at the establishment of TVAs in six fioocj hazards plus cheap power 

Grandmo- Die ^reat rNer basins of Amer-; would bring new industries into the 
unaii “I' *ca’ as as the immediate de- ya]jPy making posible the absorb- 
from the i veloPmcnt of the St. Lawrence Sea-1 tion of miners into other industries.

As she came nearer, she saw a: 
militiaman detouring all moving 
vehicles away from the road lead
ing l.o the shrine. “The Nazis closedi 
the road to the Shrine, i 
anyone who dared go there to wor-' 
ship. What are you doing here? I, , ... ... , r i. 1 . J < 4i at • he boldly projected a proposal for iwnrb.>Are you carrying out the Nazis J . worx.
way of life?” L.............
militiaman. “No Little 
ther,” replied the militiaman
am directing traffic away Lv... ...v, . . „ . ...
Shrine so that the people may wOr-wa< Pr°3cct- Everyone knows that 
ship in peace and qiiet." >c a Pr°8rai" would lift the face

"Who placed you here," she ask! l°f “ continent provide uncounted 
ed. • The Municipal Soviet Council khouaands °f J° >s HoIP ■” the 
of Vilnius,” he said. I development o the industries,

. She smiled and proceeded on her 'TCa,lh and wellbeing of the na- 
wav. muttering. "God bless our So-!11011,, The St Lawrence Seaway „......... . ....... ..................

would enable ships from the ports jment of new industries in the Ohio 
of all continents to dock in Cleve
land, Detroit and Chicago, making 
possible for these great industrial 
territories to have a more direct 
and effective contact with foreign 
markets.

I

From 20 
be given

land.
will
who apply for 

the conditions in

small owners, partisan fighters 
and their families, Red Army 
men and their families and 
other defenders of the Nation. 
It is suggested that persons 
who have shown efficient ma- 
nagment of farms during 1940 
and 1941 (before the Nazi in
vasion) should be given land. 
Some of the land will be used 
to organize State Farms to de
monstrate efficient farming
methods to the peasants.

The land will be taken away 
from the enemy, and turned 
over to the defenders of the 
Lithuanian nation. That is the 
keynote in the discussion tak
ing place in the press regard
ing the new land reforms.

In each village a committee 
of 15 is elected by people’s 
meetings to help in the distri
bution of the 
to 30 hectors 
free to those 
land and meet
the new land decree. The num
ber of hectors given depends 
upon the quality of the soil.

Tractors are beginning to 
come in to Lithuania from 
the other Soviet republics. Se
veral tractor stations have al
ready been set up. This report 
about tractor stations is only 
up to September 8th. Lithua
nian young people are learning 
to become skilled agricultural 
workers.

Newspapers published in 
Lithuania in August and Sep
tember, write about how trade 
is reviving in that country. 
The worthless German marks 
have been replaced by Soviet 
currency, which makes it 
easier for the peasants to ex
change their agricultural pro
ducts for necessities they buy 
in the city.

Industrial cartels are being 
re-established in the cities, in 
addition to factories that have 
been repaired and are now 
working. Shoe, food, clothing 
and other cartels are an 
sential aid to Lithuanian 

idustry, especially until 
mann iWas crea^€^* AH the land grab-1 facį01qes gOjng ancj 
manu- ■ German colonists i

;goes into this Fund. All the' 
of Lith-1 land that was held by Nazi col- 
Smetona 
hindered

abolished about 1862.
The demonation of Lithuania 

by the Russian czars, continu-l .
ed to hold back industrial de- i Proc^ucts 0 * e11 ' r< 4 zxl r» va K t r 4 h r\ r
velopment in that 
Lithuania is a country of rich 
raw materials and has access 
to the deep-water Baltic har-i 
bors. Up to 1940 there was no 
real opportunity to develop its 
basic industry 
nation cannot 
independence.

In the past 
burdened witht high taxes by I 
Lithuanian landlords, and by' .
payments that had to be made'has 81yen, heart, to the reslat- 
to foreign investors in the j the Llthuaman people,
form of high interest. The I Wlt\Tthe aid of the Red Army 
peasantry, the majority of the the Nazi lnvader has been 
Lithuanian population wereidrlven ^lom their 
poor and most of them could And now, the first act of 
not buy or rent modern agri- the Lithuanian Supreme Soviet 
cultural machinery. This held is to return the land, that the 
back a modem development in; Nazis had stolen, back to the 
agriculture and stifled the de-! people, 
velopment of basic industry in Land 
Lithuania. It held back the That is 
growth of that industry which į c|ecree 
makes machines with which j 
consumers goods are 
f actured.

In 1940 the people 
uania removed the 
dictatorship which 
national development.

By popular action 
people in 1940 Lithuania be
came a Soviet republic feder
ated to the Soviet Union. As a 
result of the friendly coopera
tion of nationalities in the 
USSR, for the first time, Lith
uania received real tangible help 

to develop its national economy. 
The other republics in the

without which a
have its national jI driven
.» i j labor.the people were •

' alition

The people killed or 
to Germany to

THE OPPOSITION BOYS
Yet we have powerful forces or

ganizing to defeat these timely and 
necessary projects, among the most 
active being the Coal Operators As
sociation and the John L. Lewis 
forces in the United Mine Workers 
of America. On this issue of na
tional importance, Lewis again de
monstrates his reactionary position 
and finds himself in alignment and 
collaboration with the most selfish 
and
For years he has been condemning 
“the government’s policy of scarci
ty,

existence of a 
of the United

war co
Nations

has 
soil.

to those who work it.
the
A State Land Fund

Valley. The coal operators and the 
Wheeling Steel Corp., have delib
erately discouraged the location of 
new industries here, because that 
would cause serious competition on 
the labor market.

It is the dream and ambition of
most miners Io got out and away 
from the mines. It is with a heavy 
heart that a miner takes his boy 
down into the pit for the first time. 
Thousands of young people leave 
the Valley to find opportunity for 
more congenial and less hazardous 
employment elsewhere. The mining 
and steel interests seek to tie them 
down and, in effect to keep the 
wage levels down, by curtailing to 
the maximum opportunities for em
ployment in other industries. They 
are supposed to be born into the 
mines.

The development of the TVA 
would make posible the growth of 
new industries in the Valley, pro
viding new jobs especially for re
turning veterans. New industries 
would create new uses and require
ments for coal. The improvement 
of working conditions and mine 
safety practices in the coal mines 

; would be greatly advanced because 
i of the pressure of the new condi- 

proposed 1 tions.
It is therefore essential that or- 

full productive j ganized labor undertake to unite

laborators, who left their coun
try with the retreat of the Na
zis, goes into the Fund. All 
land of individuals who wilful
ly aided the enemy will be 
taken from them and only 5 
hectors each will be given 
them. The rest goes into the 
Land Fund. All lands without 
ownership go into the Fund.

Distribution of land to the 
people is being made from the 
Land Fund. Those eligible to

USSR sent to Lithuania in j apply for land are: landless 
1941, 337 tractors and helped[ peasants, agricultural workers,

es- 
in- 
big 

new
ones are built in the process of 
rebuilding and later develop
ing the new modern industry 
for Lithuania.

The new policy of the USSR 
which enables each separate 
republic in the Soviet Union to 
enter into economic and cul
tural relations with other 
countries, will help Lithuania 
develop its own economic and 
cultural life. The coalition of 
the democratic nations for a 
policy of post-war peace will 
enhance this development.

Lithuania as a Soviet Repub
lic, is growing as an indepen
dent nation.

Once the common people know 
of the power they possess you can
not beat them.

The energy, the spirit, the loyal
ty, the purpose and the unity for 
the war effort of the common 
people that was turned into the 
channel of political action on Nov. 
7th, showed tangible results.

The little people were the big 
people on Nov. 7th because they 
were out to accomplish that which 
they thought was furthering the 
wan effort. And they did the job.

Take Union labor for instance. 
Their members, officers, friends, 
office help and relatives turned out 
in every city, town and hamlet of 
this great country of ours to help 
the people exercise their demo
cratic right. They rang millions of 
doorbells, they trudged up and 
down the stairs of apartment 
houses, cared for babies while mo
thers voted, took the aged and the 
sick to polling places. They learn
ed in that one day, that democracy 
is wonderful and you can’t beat the 
people.

They met the people and their

reports were very enthusiastic. 
They found people doing the same 
things they do and they found 
people having tile same high hopes 
motivated by the same high pur
poses.

How enthusiastic the little people 
were to exercise their rights, is 
shown in this one of thousands of 
little incidents that occured on 
that memorable day. In Chicago a 
young, man 
the polling 
"quick, let 
we’re going
naming it Franklin.”1 An hour later 
he called in “We’re calling it 
Eleanor.”

All in all, the election results 
come as a stunning rebuke to the 
red baiters, and to the commercial 
newspapers, who wallowed in an 
orgy of red baiting from the start 
to the finish of the election cam
paign, until it became questionable 
whether any of them knew how to 
throw a fair punch. Union labor 
and its political arm, the P.A.C., 
on the contrary stuck to the issues 
and conducted its campaign aggres
sively, yet on a very high level.

Reaction received
November 7th, but
knocked out. Do not let 
that even for a brief 
Through its radio ,and 
mouthpieces it will now be bent
upon the task of dividing, labor, 
with hints that the President will 
be forced to walk a tight rope. The 
President doesn’t have to do any 
such thing. All he has to do is to 
continue to be the President of all 
the people as he has been in the 
past.

This time labor was more active 
than in past election campaigns. 
But the majority ‘of the American 
little people went to the polls on 
November 7th and also cast their 
vote for FDR.

The hint that Unions are now 
out for petty patronage is aimed to 
destroy the unity between organ
ized and unorganized labor and 
between labor and the small people 
and farmers.

Union labor’s payoff comes by 
putting President Roosevelt’s pro
gram of total victory and lasting 
peace with 60 million jobs, into a 
working order and keeping vigi
lance to see that no one destroys 
that program. The little people can 
be made 
peace to

or as he sneeringly puts it, 
"Henry Wallaces little-pig killing 
plan.” But his opposition to the 
TVA and the St. Lawrence Seaway 
is definitely based upon a program 
of scarcity which Lewis has so vio
lently ridiculed.

It is necessary to emphasize from 
the outset that the maintenance of 
full production of coal and of min
ers’ jobs cannot be based upon a 
program of scarcity, as 
by Lewis, but rather upon the de- j 
velopment of the 
capacity of the nation and the Sea- j the entire community for the real
way project would most certainly! ization of such a vast project. It 
be a step in that direction. The in-1 must become not just a labor pro- 
tėrsts of the nation and the miners gram, but rather a people’s pro- 
are not being served by the Lewis gram, uniting every section of the 
opposition, instead the min ci’s population, 
should support such a program for and small business.
their own welfare. ‘ I With such a movement behind

The proposal to develop an Ohio I him, President Roosevelt will feel 
Valley Authority is of extreme im- [ encouraged to tackle even more re- 
portance for a number of reasons. | solutely the difficult tasks of post- 
The Ohio River has periodically1 war security. Not a program of 
been causing tremendous property; scarcity but a program of plenty 
damage and human suffering, must be the key watchword. On 
through uncontrolled floods. The! this issue the miners will see the 
construction of dams and hydro- facts more clearly than their lead
electric power stations would elim- ers and will act accordingly.

ANOTHER $100 FOR 
LITHUANIAN ORPHANS

“November 22nd was a happy day 
for my wife and myself because on 
that day we received a letter from 
our folks from Soviet Lithuania.” 
So writes Mr. and Mrs. Jasilionis 
of Binghamton, N. Y. to the Com
mittee to Aid Lithuania.

“Our hearts are filled with joy to 
learn that our dear ones are alive 
and are helping to byild a happier 
life, now, in Soviet Lithuania. To 
show that we share our joy toge
ther with the peoples of liberated 
Lithuania we are enclosing herewith 
$100 for the 8th drive for relief of 
the people of Lithuania. This is our 
second one hundred dollars to your 
Committee.”

This is only one of the many en
thusiastic letters the Committee to 
Aid Lithuania is receiving these 
days, after the receipt of, news from 
Lithuania, 
Americans 
everything 
strayed. It
the friendship between Lithuanian 
Americans and the people of libe
rated Lithuania is growing. It is

part of the spirit of the Teheran 
„conference concord to which the 
President of our country has at
tached his signature.

The 7th shippment of the Com
mittee to Aid Lithuania went out 
on November 25th. Much of the 
clothing sent was new. Lithuanian 
communities contributed the funds 
and bought the clothing. In addition 
there was over 5000 pairs of shoes; 
nearly 10,000 pounds of slightly
worn women’s dresses; over 6000
overcoats for men; nearly 7000 wo
men’s winter coats , and fnany
pounds of other clothing. The cloth
ing was all mended and cleaned by 
volunteer workers.,

The 8th shipment is now in pre
paration. It will be a Christmas 
gift for the orphans in Lithuania.

In Defense of 
Mrs. Taylor

A federal and state probe to 
arrest and punish white hood
lums who attacked Mrs. Recy 
Taylor, wife of a Negro sol
dier, near Abbeville, Ala., is 
sought by AFL postal clerks, 
members of the National Fede
ration of Post Office Clerks, 
Local 251, Brooklyn.

The local appropriated $10 
to aid the work of the Commit
tee for Equal Justice for Mrs. 
Taylor, which is acting on her 
behalf, and sent letters to Ala
bama Gov. Chauncey Sparks 
and Attorney Gen. Francis X. 
Biddle asking their interven
tion. Mrs. Taylor, a young 
mother, was attacked months 

Her attackers, though
said to have been identified,

Biruta Ramoška, soprano, appears 
as soloist with the Rochester Civic 
Orchestra, December 30th at the 
Eastman Auditorium, Rochester, N. 
Y. The program consists of select
ions from the popular works of 
Oscar Straus and will be conducted 
by the eminent Mr. Straus himself.

Miss Ramoška first came to 
attention of Mr. Straus when 
attended a performance of 
“Chocolate Soldier” in which
starred as Nadina. So impressed 
was he with her voice and her ca
pabilities that he requested her for 
his Canadian tour last season. The 
tour was repeated by popular de
mand during the summer with 
Miss Ramoška again sharing 
nors and acclaim second only 
the great Maestro himself.

In addition to Miss Ramoska’s
gular radio program, her activities 
for this season include a number

A plea 
save every 
wrapping for salvage was made by 
J. A. Krug, chairman of the WPB.

“Paper is too precious this year 
to be burned,’” he said, “for paper 
is a weapon with \Vhidh we«all can 
wage war for the American way of 
life. Paper is valuable — more va
luable for many purposes than mo
ney — because money alone cannot 
purchase the paper 
for many military 
tasks.”

Any and all typos 
are desperately needed, Mr. Krug 
emphasized.

Buy a Bond For 
Christmas

CHRISTMAS IN THE TROPICS.
“Although some of us in the 

Armed Forces who are stationed in 
the tropics from the Caribbean to 
the South Pacific have not seen a 
white Christmas for two, three and 
four years, we can stilb picture the 
ones we have spent with our fami
lies and friends, 
the hardest to 
home.

“We in the
you on the home front are doing 
your utmost to bring about a quick 
and everlasting peace. One of the 
surest ways I know of bringing this 
about is by everybody investing in 
War Bonds and greater production.

“Let us all join in prayer that 
the coming year may bring Victory 
and the return of servicemen to 
their native land and the resump
tion of a normal and happy life.”

Pfc. Herman Epstein, 
UE Local 1225.

By J. PALECKIS.
Chairman, Presidium Lithuanian Supreme Soviet

The friendship of the Soviet peoples has been a fundamental 
source of power for the Soviet Union and its Red Army. When 
the Nazis launched their predatory attack upon the USSR, they 
believed that our multi-national State had been built on sand, 
that the Kazakh could not be the friend of the Russian, the 
Georgian of the Ukrainian, the Tatar of the Byelorussian, and 
the Uzbek of the Lithuanian. It was this belief that prompted 
Goering to write in his so-called® 
Green Book:

“In the Baltics Germany’s in
terests must be served by the dif
ferences between the Lithuanians, 
Estonians, Latvians and Russians. 
In the South our interests must be 
served by the possible differences 
between the Ukrainians and Rus
sians. In the Caucasus we must 
avail ourselves of the contradictions 
between the natives
gians, Armenians, Tartars and Rus
sians.”

The Nazis believed that the 
wrangling between the peoples of 
the USSR would begin as soon as 
the German army achieved its first 
major military successes, that there 
would be uprisings, that the coun
try would be divided against itself 
and that this would facilitate the 
advance of the' German invaders all 
the way to the Urals. The Nazis 
measured the Soviet people by their 
own standards. They also applied 
their own measure when they esti
mated relations between the Soviet 

to turn to their 
national dif- 
imagined ex

Union, in the 
had done in

peoples. They hoped 
own advantage the 
ferences which they 
isted in the Soviet 
same way as they
Western Europe. This was not to 
be.

During the years of Soviet power 
a great change had taken place in 
the lives and relations of the peoples 
in the Soviet Union. No stone re
mained of that prison of nations 
which was Tsarist Russia. The So
viet Union became a large and 
friendly family of nations. The close 
friendship of the Soviet peoples is 
indeed the cornerstone of the Soviet 
system, the source of limitless 
power for the USSR, which has 
been strenghtened rather than 
weakened by the hardships of war.

The sudden onslaught of superior 
enemy forces, the temporary re
verses of the Red Army, the tempo
rary loss of considerable Soviet ter
ritories, the withdrawal to the {in
terior 
gender strife among the Soviet

peoples. Quite the opposite occur
red. The reverses of the Red Ar
my rallied the family of Soviet 
peoples into a single indivisible 
camp that has selflessly supported 
its Red Army and Navy. Never has 
the Soviet home front been more 
stable than it is today.

I
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DETROITO ŽINIOS

Sniegu apdengtas Fujiyama kalnas parodo Amerikos bomberiams kelia j Tokyo.

pasiskubinti į pagalbą. Bridgewater, MassMontello, Mass
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ir seserų
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TELEPHONE 
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įsitėmykite, 
įvyks ne sek-
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ką jūs esate

NOTARY 
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aukavo: L. Monkie- 
J. Kazlau, M. Ra 
M. Sabaliauskienė

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Aplankykime jį, 
laikas leidžia.

Jočioniui

Kūčių Vakarienė
Praeitą savaitę, kada aš mi

nėjau apie kūčių

$15. O. Giraitienė

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

■•v, j-

kuo daugiausia

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turimo 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
viena skirtingą patrovą. Ką reikalingais daiktais ir pasiun- 
jau jos gamina, aš nei nerašy- te Lietuvon. Taipgi, per pasi- 
siu, kad sužinoti, geriau patys i rūpinimą komiteto, mūsų- ge- 
ateikite ir persitikrinkite ar ros valios žmones suaukojo ne- 
gaspadinės meluoja ar ne, kad | toli penkių šimtų dolerių pini-

MATTHEW P. BALLAS
, (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499.

nėšio. Tai trumpas laikotarpis 
dėl tokio didelio ir svarbaus 
darbo, bet kadangi mes turime 
ir daugiau kitų organizacijų 
vajų ir darbų, todėl manau, 
kad mūsij energingi detroitie- 
5iai-ės ne prastai atsižymės.

Kalbant apie vajų dienraš
čių, man labai smagu prisimin
ti tas, kad Detroite vis išdygs
ta naujų vajininkų. Turėjome 
gražias pasekmes praėjusiais 
metais su drauge V. Smalstie- 
ne ir M. Smitrevičiene, jos at
liko milžinišką ir garbingą 
darbą, šį vajų tęsiant vėl išdy
go nauja ir energinga vajaus 
konkurentė draugė Marcelė 
Janulienė. Gal būt šią draugę 
mažiau kas žinojo, kaip d. 
Smalstienę, todėl jai dar ne 
taip sekasi, bet už jos ener
gingas pastangas mes turime 
duoti pagarbą, kad darbuojasi 
kiek išgali.

Taipgi verti pagyrimo ir ki
ti vajininkai: d. J. Gugas, Jo
nas Luobikis, Juozas širvins- 

I kas, M. Tvaskienė ir dar ke
letas kitų, kurie savo vardo 
viešai negarsino. Nors vajus 

Vajus ir Vajininkai greit baigsis, bet žinokime, 
Su pabaiga gruodžio mene-į kad mūsų vajininkai dirbs dėl 
>, manau, baigsis Vilnies ir i laikraščių ir užsibaigus vajui. 

Laisvės dienraščių vajus, kuris i Dirbkime, kiek galime ir aš 
tęsėsi nuo pradžios spalių mė- dirbsiu sykiu. Alvinas.

Sunkiai Serga Jurgis Jočionis

Jau beveik mėnuo laiko, 
kaip susirgo Jurgis Jočionis. 
gyvenimo vieta 517 Fairwood 
St., Ferndale, Mich. Jis tuojau 
likosi atiduotas į Ardmore li
goninę, 814 West 9 Mile Rd.

Kadangi, detroitiečiams ne
labai patogi vieta privažiuoti, 
todėl, gal būt, ne gana draugų 
aplankome jį, bet Jurgis yra 
užsipelnęs didelę pagarbą nuo 
detroitiečių. Jis turi gilius įsi
tikinimus progresyvio veikimo 
ir darbininkiško judėjimo. Jis 
yra narys LDS 86 k p. ir LLD 
52 kp. Taipgi skaitytojas ir rė
mėjas mūsų spaudos. Apie d. 
Jočionį labai daug ką galė
čiau pažymėti, nes aš jį gerai 
pažįstu ne tik kaip ypatą, bet 
taipgi jo Muoširdumą ir drau
giškumą. Todėl, labai gaila, j 
kad mūsų draugui prisiėjo sun-! 
kiai susirgti ir pergyventi ne
malonumų, 
kuriam tik

Draugui Jurgiui 
linkime susveikti.

J. ir M. Alvinai.

W. Zaltauskas, M. Staugaitie- 
nė, M. J. Walavicius ir A. J. 
Kasputis. R. Vaitkienė $4 ir 
po $3 aukavo: O. Kazlaus
kienė ir O. žukienė.

Po $2 aukavo: C. Miller, E. 
Bolienė ir C. Czczeuski. Po $1 
aukavo: J. Kazlauskas, J. Ar- 
bavičius, Draugė, W. Brazaus
kas, M. Rebinskienė, B. Mule- 
ranka, Hartford ietis ir K. Nak- 
tinienė 50c. Viso surinkta 
$303.25. Visiems aukavusiems 
širdingai ačiū.

M. B.,
Kliubo Korespondentė.

Gruodžio 3 d. įvyko pra
kalbos. Rengė LLD Moterų 
Kliubas. Kalbėjo K. Petrikie- 
nė. Ji kalbėjo dienos klausi
mais ir ragino teikti pagalbą 
Lietuvoj mūsų broliams ir se
sutėms. Ji labai gerai išaiški
no padėtį.

Drg. V. Kazlau pirmininka
vo. Jis atsikreipė į susirinku
sius aukų, kad būtų galima 
nupirkti Lietuvos žmonėms 
drabužių ir kitų reikmenų. Su-! 
sirinkę labai nuoširdžiai auka-! 
vo, tuojau sudėjo virš trijų | 
šimtų. Mes, Moterų Kliubas, i 
sakome širdingai visiems ačiū!!

Po prakalbų turėjome ska-| 
nią vakarienę, valgį sunešė 
draugės kliubietės, garsinimai, 
kalbėtojos kelionės lėšos, sve
tainė bus apmokėta iš kliubo. ■ nėjau apie kūčių vakarienę, 
Visos surinktos aukos eina tie- mažai apie ją žinojau. Dabar 
šiai Lietuvos žmonių pagalbai, paaiški, kad moterys ren-

Vakarienei aukavo reikme- giasi prie šios vakarienės ne 
nų: O. Šilks iškepė pyragą, juokais, šią vakarienę rengia

Iš Mūsų Draugijinio Judėjimo

Nors šiais laikais, iš priežas
ties dabartinio karo, mūsų gy
venimas yra dikčiai apsunkin
tas, tačiau randasi nemažai 
jautrių žmonių, kurie to visko 
neatboja. Jie ne tik, kad no
riai atlieka savo užduotis na
miniame fronte, bet dar liku
sį savo laiką pašvenčia gelbė
jimui kitų. Tokių žmonių yra 
ir tarpe mūsų lietuvių.

Mūsų kolonijos lietuviai, 
kaip ir kitur, yra pasidalinę į 
priešingas sroves. Pažangesni 
lietuviai visuomet remia bile 
progresyvį judėjimą, šiomis 
dienomis jie turi sutverę Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto vietinį skyrių. Į jį įeina 
nemažai žymesnių veikėjų, 
kurie yra pasiryžę tęsti tą lab
darybės darbą šiame kritiška
me momente.

Lapkričio 27 d., Lietuvių 
Teatrališko Ratelio veikiančio 
komiteto nariai laikė savo su
sirinkimą ir svarstė šios žie
mos sezono dailės veikimą. Po 
trumpo apkalbėjimo prieita 
prie išvados, jog reikia turėti 
bent vieną dailės vakarą arba 
teatralį parengimą šią žiemą. 
Tam tikslui tapo paskirtas te
atrai is veikalas, tai yra labai 
juokinga komedija, kuri užsi- 
vadina: “Dėdė Atvažiavo.” 
Rolės jau paskirtos ir akto
riai tuojau pradės turėti pra
timus (praktikas). Pirmos 
praktikos įvyks gruodžio 22 d., 
Liet. Taut. Namo.

ketvirta^., Gruodžio 21, 1$43

Dar nėra visai metų laiko, 
kaip komitetas pradėjo savo 
įtemptą darbą, o vienok jau 
labai daug nuveikė Lietuvos 
žmonių gelbėjimo reikale. 
Abelnai paėmus visų metų 
triūsą, pasirodo, jog per pasi
darbavimą šio komiteto, tapo 
surinkta keletas tonų padėvė
tų drabužių, kurių sutaisyta 
keletas d'esėtkų didelių punde
lių ir pasiųsta Lietuvos žmo
nėms. Per pastangas šio ko
miteto žmonės supirko dauge-

Liuosybės Choro nariai la
bai susirūpinę, kadangi jų mo
kytojas, Geo. Steponavičius re
zignavo.., K 
nesurado. Bet yra vilties, kad 
choro valdyba pasirūpins su
rasti kitą mokytoją ir choras 
vėl susitvarkys. Būtų gerai, 
kad jie susitvarkytų greičiau, 
pakol nariai dar nenustojo 
ūpo... X. Kareivis.

Pagalba Lietuvos Žmonėms

Mūsų miestelio lietuviai nuo
širdžiai teikia pagalbą Lietu
vos žmonėms per Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetą. Mes 
šeštam Siuntiniui sukėlėme ar
ti $600. Ir Septintam Siuntiniui 
pasiuntėme $300. šimtą dole
rių aukavo Bridgewaterio Liet. 
Piliečių Kliubas ir $200 
Bridgewaterio K o o p e ratyvė 
Draugovė, kuri išdirba Over- 
Globe čeverykus.

ši Draugovė pirmiau auka
vo $500, paskirdama $300 ci- 
garetams Amerikos kareiviams 
ir $200 cigaretams Raudono
sios Armijos kovūnams. Bet 
kaip dabar, cigaretų yra sto
ka, tai vietoj jų nupirko 145 
poras čeverykų. Pati Draugo
vė; pardavė tuSs čeverykus la
bai žemomis kainomis. Mana- 
džeris turėjo daug vargo, kol 
gavo ženklelius pardavimui

naujų apsiavų. Bendrai, ši 
Draugovė jau paaukavo šiems 
prakilniems reikalams $700.

Dabar eina vajus už aštun
tą siuntinį, jam jau sukėlėme 
$42, tai tik pradžia. F. Kaze- 
liunas priėjo prie manęs ir sa
ko:

—Štai $30, tai pagalbai Lie
tuvos žmonių, mat, šį mėnesį 
sueina metai laiko, kaip mirė 
mano žmona, tai suteikiu pa
galbą Lietuvos žmonėms, ku
riems taip labai reikalinga.

Drg. Kazeliunai ilgą laiką 
gyveno Montello mieste, ten 
priklausė prie draugijų, o kė- 
letas metų gyvena Bridgewa- 
teryj ir F. Kazeliunas priklau
so prie Liet. Literatūros Drau
gijos. Jo žmona buvo nuoširdi 
ir draugiška. Jie gražiai išauk
lėjo sūnų, kuris tarnauja Ame
rikos armijoj.

S. Kirslis septintam siunti
niui aukavo $25, o dabar vėl 
su $5 prisidėjo. Jis kada tik 
atsinaujina Laisvės prenume
ratą, tai visada dar prideda ir 
aukų. Prie šios sumos Kalve
liai prisidedame su $5 ir Na
vickai su $2, kas ir sudaro 
$42. Pasistengsime ir daugiau 
sukelti aštuntam siuntiniui, nes 
Lietuvos žmonėms pagalba yra 
labai reikalinga.

J. Kalvelis.

REIKALINGI
Laboratorijos
Pagelbininkai

Vyrai ir 

fizikiniam

moterys reikalingi 

patikrinimui 

sudėtinių ir

ter-

elek-mostatiškų 

trinių junginių. Baigę 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių i 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

High

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

PIRKITE KARO BONUS

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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kaipo paminėjimui kliubo 4- ir gamina 12 gaspadinių, kiek-i lį specialią dėžių su gyvenimui
rių metų nuo susitvėrimo. M. 
Kamoškienė aukavo bonką 
degtinės, kitos atsinešė valgių, 
bet nenoriu vietos užimti laik
raštyje visų surašydama, ką 
atnešė, atnešė sekamos: M. 
Raulinaitienė, H. Perašiunienė, 
M. Vilkas, O. Giraitienė, V. 
Kazlau, M. Bemett, L. Mon- 
kienė, L. Žemaitienė, M. Mu- 
lerankienė, 
kienė, M.
visoms!

J. ir V. Kazlau ir jų duk
relė Vanda sutaisė siuntinį ap
rengti Lietuvoj mergaitei. J. 
ir M. Bamett sutaisė aprengti 
berniukui drabužėlius.

Aš manau, kad ir daugiau 
atsiras tokių, kurie po labai 
daug aukavo, bet yra ir tokių 
kurie mažai arba ir visai dai 
neaukavo, o gali paaukoti pa 
galbai savo brolių 
Lietuvoje.

Kas Kiek Aukavo 
Pagalbai

Aukavo sekamai:
ii ir Mr. ir Mrs. Sau- 
po $25. J. Veiveris ir

Navickas po $20 ir O. ir 
J. Šilkai 
$12.

Po $10

ši vakarienė bus 
viškiausių kūčių, 
kada valgę.

Tik, draugai, 
kad ši vakarienė
madienio, bet šeštadienio va
kare (subatoj), 23 d. gruo
džio, 8 vai., 318 Broadway, 
So. Bostone. Ateikite patys ir 
atsiveskite 
draugų.

gaiš. Retas kuris davė mažiau 
kaip penkinę, o daugelis auko
jo po dešimtinę ir daugiau. Da
lis tų pinigų yra suvartota nu
pirkimui naujų drabužių ir če- 
verykų, ypatingai vaikams vi
sokių drabužėlių. Tik tokiu bū
dų mes galime sušelpti Lietu
vos žmones ir išgelbėti juos ir 
jųjų vaikus nuo gręsiančios 
mirties.

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

funeral Home

GREEN STAR BAR 4 GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
Ha H

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

moškienė,
A. Lingienė, J. ir M. Margai
niai $6.50 ir J. Beržinis $6.

Po $5: A. Totorė lis, D. 
Kuktis, A. Ramanauskienė, M. 
Bernotienė, M. Naktinienė, M 
Jahnson, F. Petrašiunas ,0. Vi-i 
sockienė, V. Staugaitis, O. Lo- 
pato. V. J. Valley, K. Vilkas, 
J. J. Repšys, J. Vasiliauskas,;

. WasilienS, M. Raulinaitienė,

Maine Valstijoj Laisvės Vajus
Kaip kitų miestų ir valstijų 

Laisvės vajininkai smarkiai 
lenktyniuoja ir veikia, kad pa- 
skleidus dienraštį kovai prieš 
tamsybę, taip ir Maine valsti
joj.

Iš Levvistono drg. J. Žilins
kas jau užėmė aukščiausią po
ziciją atnaujinime Laisvės, ot, 
jeigu surastų keletą naujų 
skaitytojų, tai pergalė vilio
tų jį mūsų valstijoj.

Bet reikia atsiminti Mexico 
ir Rumford vajininkus, mat, 
pereitais metais jie pasiekė 
aukštumą. Gal tada jie turėjo 
daugiau pagelbininkų ? O gal 
dabar drg. Žilinskas gavo dau
giau pagelbininkų ?

Čia vajininkai ir parodo sa
vo strategišką gudrumą, gerai 
skleisdami darbininkišką ap- 
švietą, gerą mūsų dienraštį.

Jauna Mergaitė.

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

1 tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu- B 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.

/

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

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 jan tams.)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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Mūsų LPT Komitetas auga ir 
i stiprėja. Kiekvieną susirinkimą 
I ateina ir prisideda naujų vei
kėjų. Mūsų programa yra aiš- 

' ki ir vieša. Todėl šio komiteto 
nariai atsišaukia į visus mūsų 
miesto lietuvius’ir kviečia juos 
į bendrą darbą gelbėjimui mū
sų brolių, seserų bei giminių 
karo sunaikinto j Lietuvoj. Da
bar ne laikas ginčytis dėl re- 
ligijinių arba politinių įsitiki
nimų, kuomet mūsų tautos 
žmonės miršta nuo bado ii' šal
čio! Taipgi yra kviečiami ir tie 
mūsų tėvynainiai, ką visuomet 
kalbėdavo apie tėvynės mei
lę. . . Tegul dabar parodo sa
vo patrijotišką širdį labdary
bės darbuose...

Dabar eina vajus pirkimui 
Lietuvos vaikams drabužių, 
per tai kiekvienas lietuvis tu
rės progą aprengti nors vieną 
verkiantį Lietuvos našlaitį. To
dėl nelaukite masinio mitingo, 
o ateikite į mūsų komiteto su
sirinkimus ir pasiteiraukite, 
kaip būtų geriau ir greičiau

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Vokietijos Centrus Binghamton, N. Y HELP WANTED—MALE 

REIKALINGI VYRAI
HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
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Londonas. — Antradienį 
net 1,800 Anglijos ir Ame-| 
rikos lėktuvų bombardavo 
Vokietijos pramonės ir ko
munikacijos centrus. Ame
rikos lėktuvai puolimus da- j 
re ant Cologne, Coblenz ir 
Mainz. O anglų lėktuvai 
triuškino Duisburg, Munich 
ir Ulm. oA
Nukirto 48 Priešo Lėktuvus

I

Šis ir Tas
Gruodžio 16 d. įvyko vestu

vių pokylis, neseniai susituo
kusiems jaunavedžiams Helen 
Stankus ir King Pursel. Jauna- 
vedis yra jūreivis, tarnaująs 
šalies ginkluotose jėgose. Ves
tuvių pokylis įvyko Lietuvių 
Svetainėje, o rengėja buvo jau
navedės motina Katrina Stan
kus. Pokylio dalyviai suneše 
gražių- dovanų jaunavedžiams 
ir palinkėjo laimingo gyveni
mo.

Roma. — Šimtas vokiečių 
lėktuvų bandė sulaikyti A- 
merikos bomberius nuo pa
siekimo Silezijos sintetinio 
žibalo fabrikų. Tačiau na
ciai tik tiek laimėjo, kad 
neteko 48 lėktuvų. Mūsų 
bomberiai prasiskynė sau 
kelią ir tikslą pasiekė.

šiemet žiemos oras geras, 
tai ir žmonės mažiau serga šal
čių ligomis. Tas pasitarnauja 
karo pabūklų gamybai ir ben
droms karo rėmimo pastan
goms ir, žinoma, socialiam vei
kimui, kuris surištas su tais 
pačiais reikalais.

šis karas reikalauja didelio 
pasišventimo, bet ar 
lies žmonės kreipia 
atydos? Ne! Pilnos 
žmonių, šliaužioja po
ves ir jieško “bargenų, 
tingai gražioji lytis. Tos, ku
rios galėtų eiti ir dirbti į karo 
dirbtuves, gražiai špacyruojasi 
po gatves, nes vyrelis nepras-1 
tai uždarbiauja su viršlaikiais.
Kam. dirbti? Daug ir vyrų tin- ir laivynas pareiškė, 
giniauja. Jaunuoliai bando mes jau turime 23,391 lėk- 
apiplėšimus daryti. Atrodo, ka- tuvų perdaug. Iš jų 6,239

šios ša- 
didelės 
gatvės 

krautu- 
ypa-

Pirmieji paveikslai iš Athenų, kurie parodo kovą tarpe anglų ir graikų patrijotų. 
Viršutiniame paveiksle parodoma anglai parašiutistai pasiruošę pulti patrijo- 
tus, o apatiniame—anglų tankai miesto gatvėje prieš patrijotus.

Teko pasisveikinti su Vincu 
Gudausku, neseniai sugrįžusiu 
iš armijos. Jis paliuosuotas iš 
tarnybos ir gyvena civiliu gy
venimu,

Kiek pirmiau teko matytis 
su Justinu Juzbainiu, irgi pa- 
liuosuotu iš kariuomenės. Jis, 
sakėsi, buvęs Italijoj sužeistas.

Seržantas Aleksas Repčys 
sveikina binghamtoniečius iš 
Italijos. Joseph Chase, buvęs 
ilgą laiką užsienyj, dabar ke
li mėnesiai buvoja šioje šalyje. 
Jo seserys sakė, kad Juozas 
žadėjęs sugrįžti Kalėdoms pa
sisvečiuoti į namus.

Albert Morkūnas irgi lau
kiamas sugrįžtant į namus Ka
lėdoms.

Neseniai lankėsi pas savo 
namiškius karys George Čepo
nis. Jis buvo parsivežęs ir sa
vo merginą, kilusią iš Yon-

-----------------------------------------

REIKIA ™
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO H KARO 

VETERAN AL
Kreipkitė* tiesiai j Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(307)

Piktu žodžiu žmogaus ne
įtikinsi, bloga valia jo nelai
mėsi, bet teisybe, nuoširdu
mu ir išmintingumu tapsi 
jo myliniu bičiulium.

Yra

OFISO MERGINOS IR 
PASIUNTINĖS

darbai High School merginoms su work
ing papers daliai ar pilnam laiku),

KREIPKITĖS J PERSONNEL DEPT.
THE EAST NEW YORK 

SAVINGS BANK 
Pennsylvania ir Atlantic Aves. 

BROOKLYN.
(299)

VIRĖJA IR NAMAMS DARBININKĖ
Patyrusi. Ideališkos aplinkybės. 1 Vaikas. 

Gera Alga.
KREIPKITĖS PO 910 OCEAN AVE., 

BROOKLYN.
__________________________ <222

TARNAITĖ. DALIAI LAIKO.
Rytais. Radio City Retai! Krautuvei.

SOUTHERN HIGHLANDERS
610—5TH AVE.

(301)

MERGINOS!!
MOTERYS!!

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

laiko ; Gera alga i Puikiausia progą! 
Mokintis madingų daiktų pardavimo.

BUTLER BROS.
860 BROADWAY, PRIE 17TH ST.
. ___________________ M

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

ĮVAIRIOS žinios
Washingtonas. — Armija 

kad

ro aktyvas perdaug pasyvus, j jau parduota privatiškiems ciahų taksų, 
nes tą labai gerai įrodo mūsų žmonėms dėl naudojimo.
karo vadovybė.

Sovietai mobilizuoja žmo
nes ideologiniai remti šio karo 
pergalę. Vokietijos fašizmas 
irgi bando ideologiniai, bet 
klaidingai žmones mulkina. 
Šios šalies valdžia leidžia pasy
viai kitiems linksmintis, o ka
ro fronte dėlei stokos amuni
cijos daugiau žūsta mūsų bran
gių jaunų žmonių !

Dabar atėjo Kalėdų biznis, 
žmonės, tarytum, iš pasiutimo 
laksto po krautuves, jieškoda- 
mi visokių daiktų-daiktelių, 
na, o spekuliantai, pasiraitoję 
rankoves šluoja pinigus į sa
vo sterblę. Jiems rugiapjūtė. 
Ir mūs laisvi žmonės negali 
atsikratyti nuo tos Kalėdų 
spekuliacijos. Jei neperka do
vanos, tai turi pasigerti ir pa- 
ūliavoti. Kalėdos, senovės pa
sakos išmislinta šventė. . .

Draugės ir draugai, mes esa
me kare; Lietuva karo nuterio- 
ta, žaizdomis vaitoja. Tiesa, 
mes dirbame sušelpimui, bet 
neužtektinai.

Ateinantį sekmadienį, 24 d. 
gruod., mes šaukiame visuoti
ną organizacijų ir Veik. Ko
miteto susirinkimą, Liaudies 
Name, 3-čią valandą po pietų. 
Dalyvaukite visi.

Gyvename svarbų momentą. 
Po karui pasaulis bus laimin
gesnis visuomeniniai.

Rep.

( Wellington, N. Z. — Nau
jos. Zelandijos valdžia siū
lo parlamentui panaikinti į- 

' statymus, diskriminuojun- 
Icius prieš chiniečius. Iki šiol 
chinietis ateivis turėjo mo
kėti apie 500 dolerius spe-

Maskva. — Jau prasidėjo 
žiemos šalčiai. Laukiama 
didelių šalčių ir su jais su
sijusių žmonėms neparan- 
jkumų.

Washington. — Tris
Ikius vokiečiai bandė

Londonas. — Poniški len
kai sako, kad Stettiniuso 
pareiškimas yra atkreiptas 
prieš premjerą Churchillą. 
Girdi, Churchill laukė, kad 
Ameriką atvirai užgirtų jo 
poziciją, o Stettinius to ne
padarė.

Bostonas. — Čionai 
buvo paimtas vokiečių 
vas. Jis tapo pagautas 
Greenlandijos. Pasiekti Bo
stoną ėmė 30 dienų. Laivas 
yra 180 pėdų ilgio.

lai- 
prie

Chungking. — Naujasis 
■Amerikos ambasadorius 
Hurley sako, kad Chinija 

j yra nenugalimas kraštas. 
Jis prisipažino, kad jis da
lyvavo pasitarimuose tarpe 
Chiang Kai-šeko valdžios ir 
komunistų atstovų dėl susi
taikymo.

Washingtonas. — Aukš- 
'čiausias Teismas patvarkė, 
kad priešingas konstitucijai 
bile koks susitarimas tarpe 
unijos ir darbdavių, kuris 
■atkreiptas prieš negrus. Tai 
smūgis negrų priešams ir 

i baltiesiems šovinistams.

Dienraščio Laisves Bendroves

Dalininkų Suvažiavimas ir
BANKIETAS

Sausio - January 28, 1945
GRAND PARADISE HALL

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

Bankietas 7 vai. vakaro
Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva

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

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai iškaityti)

Londonas. — Amerikos 
i oro jėgų 650 bomberių dau- 
Ižė Vokietijos geležinkelių 
i centrus. Koncentruotai bu
lve bombarduojami Ijmui- 
den ir Ludwigshafen.

sy- 
už 

; Greenland!jos prie šiaurinio 
i poliaus įsisteigti oro obser- 
vatoriją ir visus tris sykius 

■juos sučiupo Jungt. Valstijų 
pakraščių sargai.

Ralph Kaminskas svečiavo
si pas savo motiną.

Ana Baka sakėsi, jog jos 
vyras randasi Anglijoj, o bro
lis Petras Mikolajūnas — Pa- 
cifike. Juozapaitienės sūnus 
Alf. Šulskis kariauja prieš vo
kiečius, o Petras Juozapaitis— 
prieš japonus. Povilo 
jūno sūnus Alfonsas 
užsienyj ir atsiuntė 
kalėdines dovanas.

Mikola- 
randasi 

seserims

pardavė

Maskva. — Rašytojas E- 
įrenburg pasmerkia tuos, 
kurie bando išlaisvintuose 
kraštuose fašistus pavaduo
ti pusiau-fašistais. Tai esąs 
bandymas įvesti naują -fa
šizmą. Nors aiškiai nėra 
pasakyta, bet manoma, jog 
tai yra taikoma anglams

Newport News, Va. — 
i Uoste kilęs gaisras sunai- 
'kino vieną laivą, nusinešė 
vieno jūrininko gyvybę ir 
keturioliką pasiuntė į ligo
ninę.

Washington. — čionaiti- 
niai karininkai teigia, kad 
vokiečiams nepavyks per 
dabartini jų ofensyvą įsi
veržt Fra nei,i on g iliau kaip 
50 iki 70 mylių.

Eva Palilionienė 
“beer garden’ biznį, šis biznis 
buvo lietuvių užeiga per 30 
metų. Čia bizniavojo Palilionis, 
Čarna, Judikaitis, Tomkevičius 
ir Palilionienė — pasivaduoda
mi. O dabar nupirko ukrainų 
tautybės žmones.

Literatuos Draugijos kūčių 
vakarienė įvyksta gruodžio 23 
d. Kuopos nariai, norį pasvei
kinti draugijos Centro Komi
tetą su naujais metais, kvie
čiami pasimokėti tą vakarą 
duokles už, 1945 metus. Vaka
rienė įvyksta Lietuvių svetai
nėje, tikietas asmeniui $1.00.

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

Gyvenimas ir Darbai ................._
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynėjc .................. .
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę 

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

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

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslepiąs ._..

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

paveikslais ................................
Istorija Abclna, 500 pus]......................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

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

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

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

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

be kito pagelbos ...................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

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

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

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

Pekla, su paveiksi, 
vietoj ji randasi

ŽOLIŲ

50c
15c
10c

30c
25c
25c
25c
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25c 
$1.25

20c
25c
35c

$2.50 
10c 
15c 
25c 
10c

35c

30c

$1.00

30c

Maskva. — Pravdoje ra
šo Dr. Stefan Yendrikows- 
ski iš Lenkų Tautinio Ko
miteto ir sako, kad Lenki
jos rubežius turi siekti iki 
Oder upės. Jis teigia, kad 
šitokiam rubežiui tarpe 
Lenkijos ir Vokietijos pri
tars Tarybų Sąjunga ir 
Franci j a.

Wildwood, N. J. Policis- 
tas Edwin Broseman nušo
vė savo pačią ir jos meilužį 
ir pats nusišovė. - Jo pati 
Margarieta buvo 37 metų 
amžiaus, o jos meilužis, pa
leistas sužeistas jūrininkas, 
Semsey, 32 metų.

Londonas. — Anglijos o- 
ro jėgos darė užpuolimą ant 
vokiečių industrinio ir gele
žinkelių centro Ulm.

10 iki 12 vokiečių divizijų 
dalyvauja ofensyve prieš 
talkininkus Belgijos-Luk- 
se m bu r go fronte.

New Kensington, Pa
LDS 10 Kp. Nariams Svarbu
Pranešime visiems LDS 10 

1 kp. nariams ir narėms, kad su
sirinkimas už sausio m. įvyks 
24 d. gruodžio, nedėlioj, kaip 
2-ra valanda po pietų, Slavų 
svetainėje.

Todėl malonėkite visi ir vi
sos dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus aptarta daug svar
bių reikalų ir taipgi bus renka
mas naujas finansų raštinin
kas. Senasis atsisako dėl tam 
tikrų priežasčių.

Kviečia visus,
Fin. raąį» J. YesacLavičia.

DUOKIM SAVO DIENRAŠČIUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

LAISVĖS ADMINISTRACIJA.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
Kūčių Vakarienė, rengia ALDLD 

20 kp. įvyks gruodžio 23 d., 6 v. v. 
Lietuvių salėjo. Vakarienė kainuos 
$1. Bus skanių gėrimų, 
kitų pamarginimų. Įžanga 
siems. — Rengėjai.

žaislų ir 
veltui vi- 
(299-300)

Parodo, kokioj 
ir kaip kankina

ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............

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

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

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

apdegintų, nubrūžijimų, .....
įsikirtimų ir 1.1..............................

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

• 85c
60c 
60c 
85c 

' 60c
60c

60c 
85c 
85c
85c r
60c j 

60c Į 
60c ;

$1.25: 
85c

$1.25

PHILADELPHIA,
Kom.

PA.
Veikiančio Kom. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, gruodžio 24 d., 
3 vai. dieną. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Draugai, per du 
menesiu nebuvo galima sušaukt su
sirinkimo dėlei parengimų ir masi
nių susirinkimų. Labai daug yra 
svarbių reikalų, kuriuos turime ap
tart. Žinoma, dabar šventės, bet ka
ro metu, organizaciniai reikalai 
taipgi svarbūs, tad dalyvaukite. — 
A. J. S. (299-300)

MEDUS

MONTELLO, MASS.
Draugiškas parengimas įvyks 

gruodžio 23 d. Pelnas skiriamas 
dienraščiui Laisvei ir Lietuvos Pa
gelbės teikimui. Liet. Taut. Namo 
apatinėj salėje, 8 Vine St., 7:30 v. 
v. Kviečiame visus lietuvius daly
vauti. Kurie atsinaujins Laisvę, ar
ba yra atsinaujinę, ir tie, kurie 
naujai užsirašys, tiems Geo. Šimai
tis ką nors gero užfundys. Bus val
gių, užkandžių ir gėrimų šiame 
sirinkime. — Merry Christmas! 
Kom. (299-300)

su-

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 
labai daug svarbių dalykų nutarti. 
— 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 
rinkimas valdybos 1945 metams. — 
V. K., sekr. (298-299)

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ (v

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

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

Taipgi galite užsigakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

1

2

3

4

iWr.

būti- 
žmo-

svei-

-Aidi- įštįfeul&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.
__________________________ 2222

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

R.

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
T. C. Shipbuilding Corp.

Delaware Ave. & State St., 
CAMDEN, N. J.

REIKIA VYRO
48 VALANDOS—$40

Patyrimo Nereikia 
Dabar Karinis Darbas 

Geras Po Karo
EVERGREEN 8-5450

VYRAI!

Skaitydamas 
sybę žinosi, ir 
kesi užduoti

900 Broad St. 
100 Central Ave.

ARBA matykite mūtų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

SANDĖLIO VYRAI 
45 Valandos. 5 Dienų Savaitė 

Nuolatinis Darbas. Gera Alga 
Būtina Pramonė

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

. ____________ (300)

BALTIMORE & OHIO LR.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

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

PHILADELPHIA, PA.
____________________imi

VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU 

KAIPO

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMĄMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedaht Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 6

WESTERN
ELECTRIC CO.

Newark, N. 
Kearny. N. J.

atstovą i USES 
Newark, N. J.

Jersey City, N. J
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John Paškauskas Par
vyko iš Kariškos Tarny
bos Atostogų pas Tėvus

tėvai tikisi labai, 
pirmų 

1940 metų. Jonas, 
jaunametis vaikinė- 
kariškon tarnybon 

gruodžio 23-čią,

Marinų korporalas Jonas 
Paškauskas 8-tą dieną šio mė
nesio parvyko trim dešimtim 
dienų atostogų pas tėvus, Elz
bietą ir Petrą Paškauskus, gy
venančius 621 Metropolitan 
Avė., Brooklyne. Grįš atgal 6- 
tą sausio.

Linksmi
labai linksmų Kalėdų, 
tokių nuo 
dar visai 
lis, išėjo 
liuosnoriu
1941 m. Jis buvo įstojęs tuo
jau po atakos ant Perlų Uos
to. Nuo to laiko nebuvo buvęs 
namie Kalėdomis. Pastaruosius 
du metus ir 4 mėnesius išbuvo 
Pacifike. Buvojęs 16-j e salų, 
dalyvavęs kelių salų mūšiuose, 
bet laimingai išėjęs be sunkių 
žaizdų. Jaučiasi gerai ir at
rodo paaugėjęs, nors tikrina, 
neužaugęs aukštyn. Ir namie 
rado šio to naujo — malonią 
brolienę. Jo brolis, Robertas, 
kol kas paliktas namie dėl 
svarbaus darbo karo industri
joj, vedė prieš apie trejetą 
mėnesių.

Jono tėvai yra draugiški 
Laisvės kaimynai ir geri Lie
tuvos žmonių draugai. Motina, 
veikli kliubietė, tankiai pa
gelbsti suruošime ban k i etų ir 
ne kartą yra apdovanojusi Lie
tuvos vaikus.

—Mano draugė A. Kanopie- I 
nė pasiuvo-atnešė gražių suk-! 
nelių mergaitėms, o aš nebe
spėsiu šį kartą, — apgailesta
vo ji, duodama $1 šiam siunti
niui dovanų Lietuvos vaikams

I

LLD 1-ma Kuopa Ruošiasi Gerai 
Pasveikinti laisvės Sąskridį

kietus įsigyti iš anksto. Kaina 
50c. Katrie ir nemanote būti 
parengime, pirkite tikietą tiks
liai aukodami 50c Lietuvai.

Pirmos kuopos valdyba pali
ko ta pati: Org. A. Mureika, 
užrašų sekr. K. šolomskienė, 
finansų sekr. G. Wareson, iž
dininkė K. Rušinskienė, kores
pondentu ir knygių m A. Mu
reika.

Pilnai užsimokėjusių narių 
1 kuopa turi 134. Ižde pinigų

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 1 kuopos susirinkimas, 
įvykęs gruodžio 14-tą, buvo 
vidutinis. Iš kuopos valdybos 
raportų pasirodė, kad kuopos 
reikalai vedami tvarkoje.

Iš Pabaltijos keturių tautų 
konferencijos raportavo Gav- 
rilovičius, pažymėdamas, kad 
konferencijoj dalyvavo 32 de
legatai, padarė tinkamus tari
mus ir pasižadėjo daugiau 
dirbti ateityje.

A. Mureika raportavo iš Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Br.ook- 
lyno Komiteto, pažymėdamas, 
kad drapanos, čeverykai ir ki-

tarta parinkti pasveikinimų su
važiavimui. Aukų rinkėjai: K. 
Rušinskienė, L. Jakštas, S. 
Griškus.

Nutarta surengti prakalbas 
ir judamus paveikslus ir iš
rinkta tam tikslui komisija.

Laiškas nuo Komiteto Atei
viams Ginti pažymėjo, kad 
Ernest Fox, priešfašistinis ko
votojas, jau du ir pusė metų 
laikomas kalėjime. Jo pasvei-

i kinimui ir laisvinimui čia pat

Buvo skaitytas laiškas nuo 
dienraščio Laisvės, kviečiantis 
į dalininkų suvažiavimą. Nu-

Elizabeth Taylor, Mickey Rooney, Donald Crisp, Anne Revere scenoje iš spal
votos, gražios filmos “National Velvet,” Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th 
St., New Yorke. Teatro didžiojoj scenoje smagus, gyvas cirko rūšies aktas 
“Star Bright” ir religiniais motyvais paremtas spektaklis “The Nativity.”

Tradiciniame Komunis
tą Kliubo Vakare Lauks

Ir Jūsų Ateinant
Lietuvių Komunistų Kliubas 

jau kelinti metai prieš šventes 
surengia savo darbo metų už
baigtu ves, kuriose visuomet 
šauniai pasilinksminama su se
nais draugais, su naujais talki
ninkais ir prieteliais dabarties 
darbuose. O kadangi eilė kitų 
organizacijų turi savo metų 
užbaigtuvių bankietus Naujų 
Metų išvakarėse, komunistai, 
pagerbdami visas organizaci
jas ir jų tradicijas, nesiskver- 
bia į tą visų vakarą, bet sa
vąjį rengia išvakarėse pirmes
nės šventės.

Toji iškilmė įvyks jau šio 
šeštadienio vakarą, gruodžio 
23-čią, Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Į ją kvie
čiami nariai su savo šeimomis 
ir draugais ir visi kliubo rė
mėjai ir prieteliai, visi mėgs
tantieji šeimyniškai draugiška
me pobūvyje praleisti vakarą.

Nors pripuola kūčių išvaka
rėse, tačiau vaišėms čia bus ir 
ko daugiau, apart šieno. Greta 
karalienės silkės su bulvėm, 
čia bus ir mėsiško, Misevičie
nės su jo pagęlbininkėmis na
mie pagaminto kepsnio ir vis
ko kito, ko reikia smagiam pa- 
žmoniui, pasivaišinimui. Atei
kite. Pakvieskite savo drau
gus. L. K. N.

Majoras LaGuardia pasirašė, 
Įstatymą, kuriuomi į miesto Ii-i 
gonines bus samdomi ir ne pi- pasirandavoja 3 kambariai, for- 
liečiai internatai, slaugės, dak-Į nišiuoti ir nefornišiuoti; šviesūs. Pa- 
I • i geidaujama, kad atsikreiptų du as-
Ldia‘ jmenys. Dėl daugiau informacijų,

tz 4...- i d kreipkitės po antrašu: 205 LindenKeturios dešimt sesios Ber- j Awp Jerst,P c|(y N j (298.299) 
niūkų Skautų Trupės apdova-i -------------
notos specialiais požymiais už Į Pasirandavoja 4 kambariai, švie- 
išpildyma savo kvotos šeštosios sūs- East New Y™'k s.?kcii2i Ercip" 
tz T-. '-, i • • kites pas Juozą Butvilą, 539 LoganKaro Paskolos vajuje. Į Sl„ Brooklyn, N. Y. (298-300) •

RANDAVOJIMAIPrasiskolino Punktus, 
Suspendavo, Įstaigą
Restauranas '“King of the 

Sea,” 879 Third' Ave., New 
xYorke, suspenduotas visam 
maisto padalinimo laikui už 
prasiskolinimą 90,084 raudo
nųjų punktų.

Kaltintojai mano, kad įstai
ga ne labai prisilaikė savo 
vardo, vartojo daug ko kito, 
ne jūrų maisto, jeigu tiek 
punktų skolon pravalgė. Įstai
gos vedėjai sako, kad jie 
punktus suvartojo sviestui ir j 

■ riebalams. Kaltintojai sako,' 
kad, pagaliau, nesvarbu, ką | 
valgė, bet punktų trūksta ir 
turės apsieiti be padalinamo 
maisto, jeigu per tris savaites 
neatsiteis punktų skolą.

tos dovanos plaukia labai gau
siai. Septintame Siuntinyje bu
vo subėluota 50 belų, o belas 
sveria iki 7 šimtų svarų. Su
dėta apie 17 tonų drapanų ir 
87 skrynios su kitokiom reik
menimis: čeverykais, muilu ir 
kitom.

Dabar rengiama 8-tas Siun
tinys, vadinamas Kalėdų dova
nų siuntiniu. Superkama Lie
tuvos našlaičiams vaikučiams 
drapanėlių, maisto. LPTK pra
šė, kad, kas gali, nupirktų ber-■ aukavo šie dd.:

’’ J * G. Wareson ir K. Balčiūnas 
po $1. J. W. Tamsonas, M. 
Sapiega, L. Jakštas, A. Mu- 
peika po 50c. K. Rušinskienė 
J5c. Viso $4.25.

Draugas D. M. šolomskas, 
užbaigoje susirinkimo pasakė 
jausmingą prakalbą apie bu
vusią Lietuvos padėtį, jos skur
dą, kančias ir kovą prieš ru
duosius Lietuvos tironus vokie
čius, kurie norėjo išžudyti Lie
tuvos žmones. Jo prakalba pa
darė labai gilų įspūdį klausy
tojų jausme. Tokios prakalbos 
yra labai reikalingos išgirsti 
kiekvienam lietuviui Ameriko
je.

1 Kuopos Korespondentas.

niukui ar mergaitei visą eilutę 
drapanėlių. Jas surišti į pun
delį, įdėti savo antrašą Ame
rikoje ir kokioj vietoj gyve
nęs Lietuvoje. O katrie negali 
supirkti, tie pagal savo išgalę 
paaukoja pinigais,- prašydami 

' LPTK patarnauti jiems supir- 
i kime.

Nuo teatro “Prieš Srovę” vi- 
jsas pelnas ir aukos paskirta 
Lietuvos žmonėms.

Sausio 13-tą, 1945 m., įvyks 
koncertas ir balius Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainėj, 
280 Union Avė., Brooklyne. 
Visas pelnas taipgi skiriamasDovanos Lietuvos j Lietuvai. Todėl malonėkite 

Į koncerto ir baliaus įžangos ti-
Žmonėms

Per LPTK Brooklyno skyrių 
gauta: Nuo C. K. Bready 
(Briedis), ALDLD 50 kp., 
Brooklyne — $25.00.

F. Kunz, brooklynietis, $5.
Ona Yakštienė, eastnewyor- 

kietė, $1.
K. Rušinskienė, 
Brooklyno Skyriaus 
Fin. Sekr.

Vaidas Alinėj Baigėsi
Areštu

Tarp Lietuvių
Sgt. Alfonsas Bonkevičius 

parvažiavo atostogų gruodžio 
10 d. Jis svečiuosis pas tėvus 
iki gruodžio 26 d. Tarnauja 
Nebraska valstijoje.

Drabužių 
pasigedo 

talkininkės Mary

Laiškai Karo Kaliniams

i MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Frank Baranowski, 20 metų, 
54-38 72nd St., Maspetb, tapo 
areštuotas Įkaltinimu, kad jis 
apdaužęs ir apiplėšęs S. Kar
velį, gyvenantį 64-28 58th Rd. 
Baranowski sulaikytas po $500 
kaucija tolimesniam kvotimui.

Stasys Karvelis apsiskundė 
policijai, kad jam su Bara- 
nowskiu taikosi būti vienoj su- 
siedijos alinėj prie baro. Ba
ranowskis pradėjęs jieškoti ant 
baro savo dešimkės. Nerasda
mas, pradėjęs kaltinti Karvelį 
paėmime tos dešimkės. Kar
velis pasisakė neėmęs ir išėjęs 
namo. Jam priėjus iki 64th St. 
ir 56th Drive, Baranowskis jį 
pasivijęs ir vėl pradėjęs kal
tinti už dešimkę.

Karvelis pasakojo, kad jis, 
Įtikinimui Baranowskio. jog jo 
pinigų neturi, išsiėmęs pini
ginę ir atidaręs ją parodęs $20 
ir dvi penkinęs. Baranowskis 
keletą kartų jam sudavęs ir 
atėmęs iš jo tuos $30.

Lietuvos žmonėms
Centro darbininkai 
darbščios
Wilson. Pasiteiravus, sužinota,

; kad jos vyras Petras Wilson 
! (Vasiliauskas) vis dar tebesi- 
i randa ligoninėje ir kad lanky
mas kasdien, greta priežiūros 
namų ir dviejų malonių maža
mečių dukrelių, paima jos lai
ką ir jėgas. Be kitko, jai dar 
daug laiko paima ir jieškoji- 
mas cigaretų — ne sau. Ligo
niui jos vyrui mylimiausia do
vana esanti cigaretai ir jinai 
nori nuolat jį lankyti su ta do
vana, o dabar sunku gauti.

Pastaruoju laiku pagreitin
ta susisiekimas su belaisvei! 
^paimtais amerikiečiais. Namiš
kiams nebereikia laukti, koi 
gaus pastovų antrašą. Kaip tik 
sužino, kad jų karys pateko 
belaisvėn Vokietijoje, tuojau 
gali rašyt, adresuojant : (laips
nis ir vardas-pavardė), Uni
ted States Prisoner of War m 
■Germany, c/o International 
Red Cross Directory Service, 
Geneva, Switzerland.

šis antrašas naudojamas tik 
iki tol, kol gauna pastovųjį 
antraša. C

Paruošiama 226 Čiuoži 
nėjimo Aikštelės

Leitenantas Ray Houseman, 
25 m., atlikęs 88 misijas su 
lėktuvais Pacifike, bet nieko 
nepametęs apart bombų. Pri
buvęs New Yorkan jis pamėtė 
rankinuką su dovanomis na
miškiams ir draugų šeimy
noms.

Dėkoja Laisvei ir Vi
siems už Priejautą

Ačiū dienraščiui Laisvei aš 
buvau aplankyta iš tolimų 
miestų užuojautos laiškeliais ir 
dovanom. Iš Binghamton Mrs. 
Nastazija Mekelionienė pri
siuntė gražias dovanas. Mr. ir 
Mrs. Navalinskai iš Philadel- 
phijos, taip pat Garšvai iš Bos
tono prisiuntė po užuojautos 
laiškelį. Tai brangi Laisvė ma
ne taip toli pagarsino. Nega
liu visų paminėti, tik tariu la
bai ačiū visiems bendrai — 
Moterų Kliubui ir visiems ki
tiems už laiškelius, dovanas ir 
asmenišką lankymą. Laisvei 
pasiunčiu $5 dovanų.

Aš randuosi namie ir sveiks
tu, tik reikės laiko, kol gerai 
sutvirtėsiu. šiuo tarpu dar ran
ka dreba rašant.

Mrs. Stasunas.

i
Adam Hats Kalėdoms

Daugiau vyrų Jungtinėse 
Valstijose dėvi Adam Hat, ne
gu kurią kitą skrybėlę. Tai, ži
noma, yra užtarnautas kompli
mentas jos išdirbėjams. Reiš
kia, kad jos ilgai laikosi. Nau
dingų dovanų metais, kaip šie
met, nerasi tinkamesnės dova
nos vyrams, kaip Adam Hat.

Ypatingai patogu yra tą 
skrybėlę duoti dovanoms dėl 
to, kad gali pirkti ne pačią 
skrybėlę, bet dovanos certifi- 
katą. Su tuo certifikatu patsai 
apdovanotasis vyriškis gali pa
sirinkti pats sau skrybėlę pa
rankiausioje jam Adam Hat 
krautuvėje, kurios 
kožnoje susiedijoje.

randasi
Sk.

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

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

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

i S* RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

Vaikam Popieros Rinkė
jam Teatro Diena

Įvertinimui vaikų popieros 
rinkėjų pastangų nustatyta 
specialė diena visus pasidarba
vusius leisti į teatrus veltui. 
Tai bus vasario 19-tą. Tikietus 
veltui gaus surinkusieji ne ma
žiau 100 svarų nuo šio mėne
sio 15-tos iki sausio 31-mos.

Labai nuoširdžių, gražių ir 
vertingų atnešama kalėdinių 
dovanų Lietuvos vaikams. De- 
sėtkai jų gauta Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komiteto cen
tre, 417 Lorimer St.

Nežiūrint sunkumų supirkti 
bent ką prieš šventes, dauge
lis žmonių pašventę daug lai
ko greta stambių išlaidų tam 
tikslui. Daug, daug tėviškos- 
motiniškos šilumos nuneš tos 
dovanos karo išvargintiems 
vaikams-našlaičiams.

Štampas ir Punktai
Pasilieka ir toliau tie patys.
Raudonos stampos baigiasi 

su S5. Mėlynos su B2. 
raus su 34-ta. Batų su 
trečioj knygelėj.

Cuk- 
3-čia

Ariel Latorre ir Marco Her
rera, 30 m. vyrai, pagauti ban
dant apvogti apartmentą 180 
E. 75th St., New Yorke, na
miškiams išėjus vakarauti.

Parkų Departmentas priruo
šė 226 čiuožinėjimo aikšteles 
miesto parkuose ir žaismavie- 
tė. Didžiosioms parūpinama ir 
muzika.

Didžiosios su muzika aikš
telės įrengtos: 59th St. ežerė
lyje Central Parke; ežerėlyje 
netoli laivukų stoties Prospect 
Parke; Kissena Parko ežerėly
je; Van Cortlandt Park ežerė
lyje ir Clove Lake Parke. .

Daugelyje kitų vietų, kur 
nėra ežerų, čiuožyklos priren
giama tiksliai užleidžiant slė
nį vandeniu. Išlyginimui iška
poto paviršiaus tankiai iš nau
jo aplieja vandeniu ir sušaldo.

Mažiesiems čiuožikams pa
ruošta žaismaviečių prūdeliai.

Eisiantiems į teatrus Kalėdų 
dieną: Radio City Music Hall 
visos apatinio aukšto sėdynės 
esančios išparduotos jau nuo 
rugpjūčio mėnesio.

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas

Prieinamos Kaimos

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIA1

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ

Vaikai Broliškame Darbe
Berniukų skautų organizaci

ja pradėjo išdalinimą žaislų 
biednuomenės vaikams, esan
tiems prieglaudose ir ligoninė
se. Daugelį žaisliukų skautai 
patys gaminę, medžiagas pirk
dami popieros rinkliavoje už
dirbtais pinigais.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

, Tel. «Tagg 2-3842

J. GARŠVA
; GRABORIUS-UNDERTAKER

'' Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka-
rietas veselijom, krikštynom 1

Ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ^are

Penktadieniais uždaryta

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

•
 Iš senų 

naujus 
k Lis *r 

sudarau 
Hrikoniškais.

■ kalui esant 
■ padidinu tokio 
v 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

A HowTo £4 |<r

SIS®
SHOP AT LIPTON’S

Daimonto
Žiedai nuo

Vyriškas 
Žiedas

$19.95
aukštyn

$19.95
ii aukštyn

birthstone
Žiedai $(|,95
Ir aukštyn

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

Už Mažus
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairiu 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

LIPTON, Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




