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THE LITHUANIAN DAILY
Dr. Gallup buvo pašauktas 

Washingtonan. Senatoriai jį 
klausinėjo apie “Public Insti
tute” veiklą. Gallup prisipaži
no, kad jo vedami šiaudiniai 
balsavimai rodė vienaip, o jis 
skelbė kitaip.

T)r. Gallup du nuošimčiu nu
ėmė nuo Roosevelto ir uždėjo 
ant Dewey’ Tai apgavyste pir
mos klasės. “Daktaras” tuomi 
didžiuojasi ir žada taip elgtis 
ir ateityje.

No. 2 LAISVĖS ANTR ™‘tJ27. 1trJm,;R9«7SJrret Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Sausio-January 3, 1945 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXV. Dienraščio XXVII.

TALKININKAI SUPLEŠKINO ŠIMTUS VOKIEČIŲ LĖKTUVŲ

Londone sėdi Graikijos ka
ralius George II. žmonės jo 
nenori. Visos politinės partijos] 
reikalauja jo pasitraukimo. 
Bet jis nori grįžti Graikijon ir 
vėl tą šalį valdyti. į

Vargšas Jurgis nesimokinai 
iš karalių istorijos. Jis galėtų 
lengvai surasti, kad ne vienas 
toks karalius yra netekęs ka-, 
runos ir galvos. Gudresnieji į 
daugiau rūpinosi galva, negu 
karūna, todėl jie pasitraukė1 
prieš audrą. George II kiša sa-j 
vo galvą.

Premjeras Churchill bando 
ją išgelbėti, patardamas Geor
ge II užleisti vietą ai.ch i vysk li
pui ir laukti plebiscito.

TEIGIAMA, KAD BUDA
PEŠTAS NETRUKUS BUS 
APVALYTAS NUO NACIŲ

London, saus. 2. — Rau
donoji Armija ištaškė sep
tyniolika hitlerininkų des
peratiškų bandymų prasi
veržti laukan iš apsupto

Francijoj sulaikyta du kari
ninkai ir du šimtai kariu. Visi 
amerikiečiai. Kai jų draugai 
įvairiuose frontuose kraują lie
jo, tai šitie žulikai vogė ciga- 
retus ir pardavinėjo “juoda
jam turgui.” Taip jie užsidir
bę net du šimtu tūkstančiu do
lerių !

Tai vagys ir išdavikai. Jie 
užsitarnauja aštriausios baus
mės. Su jais mūsų armija tu
rėtų padaryti tokį pavyzdį, 
jog daugiau panašūs 
ninkai” niekada 
pasirodyti mūsų 
spėkose.

zbitki- 
n'ebeišdrįstų 
ginkluotose

Nacių žvėriškumo pradeda
me paragauti ir ąmerikiečiai. 
Mūsų valstybės sekretorius 
Stettinius pasiuntė per Šveica
riją Hitleriui protestą. Naciai 
mieste Malmedy, Belgijoj, nu
žudė 115 amerikiečių karo be
laisvių.

Vargiai naciai kreips dėmė
si į tą protestą. Juos pamokins 
ir pataisys tiktai sūdnoji die
na. O ji ateis — gal už kelių 
mėnesių, gal už metų.

Budapešto, Vengrijos sosta- 
miescio, ir per dieną paėmė 
dar bent 200 blokų miesto 
abiem pusėm Dunojaus u- 
pės. Raudonarmiečiai yra 
užėmę jau pusę to 1,000,000 
gyventojų didmiesčio. Ne
oficialiai teigiama, kad vo
kiečių ir vengrų valandos 

New York. — Federalės; Budapešte jau suskaitytos, 
valdžios seklių galva, Edgar Soviėtų kariai be paliovos, 
Hoover pranešė, kad šiaur- audringai pila artilerijos, 
vakarinėse Amerikos valsti- skystųjų liepsnų ir oro bom- 
jose buvo atrasta trys ja- bu Ugnį į hitlerininkus de- 
ponų baliūnai. Vienas jų, gančiame ir griūvančiame 
nusileidęs Oregon valstijoj, Budapešte, 
buvo toks didelis ir taip pa- C

TRYS JAPONŲ BALIONAI 
AMERIKOJE Ši milžiniška vokiečiu kanuolė Vilniaus gatvėje tapo su

gadinta Raudonosios Armijos smūgių.
—L. P. T. KOMITETAS.

Čechoslovakijos fronte 
statytas, kad jis galėjo ga-[Raudonoji Armija užėmė 
benti priešų agentus bei geležinkelio stotį Rapovce ir 
sprogimus, kaip paaiškino i 14 kitų gyvenamųjų vieto- 
E. Hooveris. . Ivių. i

SUIMTI DU VOKIEČIŲ 
ŠNIPAI, SUBMARINU

ATSIŲSTI AMERIKON
New York. — Valdiniai [tomai rašą atramentai ir 

FBI sekliai šiomis dienomis l kiti šnipiški prietaisai.
New Yorko apylinkėje su-' Colepaugh yra Amerikoje 
ėmė du nacių agentus, ku-įėjęs mokslą, lankęs Massa- 
rie buvo submarinu įgaben-[chusetts Technologijos In
ti į Maine Valstiją pernai , j sti tūtą Bostone ir trumpą 
lapkr. 29 naktį. : laiką tarnavęs Jungtinių

Į Vienas iš ųdvieju šnipų, įlsJijų ’aivy^ kar«.Pra- 
Wm. Curtis Colepaugh (ki- d?10f sebras G’mPel

■ --- - pirmiaus 7 metus dirbo
kaip radijo inžinierius Pie- 

i tų Amerikoje pirma, negu 
Erich'Gimpel "(kitaip Ijis i Hitlerio SS šni-

Francijoje žmonės įsilaužė į 
kalėjimą, paėmė šešius nuteis
tus mirtin hitlerinius šunes ir 
sušaudė. Mat, buvo nugirsta, 
kad valdžia rengiasi mirties 
bausmę pakeisti kalėjimu!

Panašus atsitikimas neseniai 
buvo Italijoje. Tai ne gerai, 
žinoma, kad prie tokių eksce
sų prieinama. Bet šitie eksce
sai Italijoje ir Francijoje yra 
persergėjimas valdžioms, kad 
parsidavėliai Hitleriui turi bū
ti sumedžioti ir nubausti visu 
aštru mite

taip Wm. C. Caldwell) yra 
gimęs Niantic’e, Connecti
cut valstijoj, 1918 m. Ant-1 
ras, '
Ed. George Green), gimęs 
Vokietijoj, yra 35 metų am
žiaus.

Jiedu atsivežė $60,000 a- 
merikiniais pinigais, turėjo 
gabiai suklastuotus gimimo 
metrikus, karinės registra
cijos korteles ir kitus po
pierius. Pas tuos nacių šni
pus rasta revolveriai, nema-

pų ir Šabotažuotojų organi
zaciją.

Abiem gręsia mirties 
bausmė. Pirmą kartą naciai 
buvo atsiuntę submarinu 8 
savo šnipus į Ameriką 1|942 
metų rudenį. 6 iš jų liko su
šaudyti, vienas nuteistas i- 
ki gyvos galvos kalėti, ki
tas nubaustas 30 metų ka-. 
Įėjimo.

AMERIKIEČIAI VIENUR 
GRUMIASI PIRMYN, KI
TUR ATMUŠA NACIUS

Lietuvos Rašytojai ir Ar 
tistai Sveikina Amerikos 
Lietuviiiš Naujais Metais

“Sovietfobija” Amerikoje 
jau seniai plačiai priimta ma
da. Kas nori, tas gali ant tos 
talkininkės spjaudyti bei tul
žį lieti. Jei paimsime lietuviš
kąją kryžiokiškąją spaudą, tai 
nieko daugiau joje ir nerasi
me.

Bet paskutiniais laikais 
smarkiai prajėjo kilti dar vie
na “fobija,” tai baimė Angli
jos. Churchill jau rišamas su 
Stalinu, Tarybų Sąjunga ir An
glija prieš Ameriką!

PO POROS METŲ BŪSIĄ 
DAUGIAU CIGARETŲ 
Washington. — Karinė

Maisto Administracija leido 
cigaretų fabrikantams 12 
procentų daugiau naudoti 
cigaretinio tabako. Šiemeti
nis tabako derlius didesnis 
už pernykščių. Bet rūkyto
jai turėsią palaukt pusant
rų iki dvejų metų iki susi
lauksią daugiau cigaretų, 
kaip- pranešama iš Wash- 
ingtono.

laivoeksplozija
Perth Amboy, N. J.— ži

balinio laivo eksplozijoj 2 
asmenys tapo užmušti, 8 be 
žinios dingo ir bent 6 liko 
sužeisti.

Apie 12 Milijonų Vyrų 
Tarnauja Ginkluotose 

Amerikos Jėgose
Washington. — Ginkluo-

Jungtinių Valstijų jė-tose 
gose dabar yra 11,900,000 
vyrų,
miliono tų, kurie jau palei
sti iš tarnybos arba nukau
ti.

Armijoj yra 8,100,000 vy
rų, o laivyne, marininkų 
korpuse ir krantų sargybo
je 3,800,000.

1940 m. metais Amerika 
teturėjo tik 700,000 karei
vių ir jūreivių.

neskaitant pusantro

Websterio žodynas sako: 
“Fobija” yra graikiškas žodis. 
“Phobos” reiškia baimę. O “fo
bija” reiškia tiesiog beprotiš
ką ko nors baimę.

Beprotiška baimė Tarybų 
Sąjungos! Beprotiška baimė 
Anglijos! Tai hitleriniai nuo
dai. Juos šinkavoja spauda ir 
oratoriai.

Londono savaitraštis “Eco-

Išlaisvintos Lietuvių tautos rašytojai ir artistai siun
čia šiltus, sveikinimus savo broliams lietuviams antra
pus vandenyno.

Sunkiaisiais hitlerininkų okupacijos laikais, Lietuvos 
žmonės žinojo, kad Amerikos lietuviai remia juos kovo
je delei Tarybų Lietuvos atvadavimo, ir tas žinojimas 
dar labiau stiprino jų pasiryžimą kovoje.

Ranka rankon su savo tauta ir kitomis Tarybų Są
jungos tautomis mūsų rašytojai, artistai ir aktoriai ko
vėsi už savQzgimtojo krašto laisvę. Raudonoji Armija 
jau išlaisvino Lietuvą. Mūsų žmones vėl gavo plačiau
sias galimybes auklėti tautinę savo kultūrą. Lietuvos ra
šytojai ir menininkai su entuziazmu stojo darban kurti 
naują, laimingą Tarybų Lietuvą.

• Brangūs draugai, mes linkime jums laimingų naujų
jų metų! Lai 1945 metai bus galutiniais hitlerizmo su
naikinimo metais, o brangiajai mūsų Tarybinei Lietu
vai gerovės metais!

Pirmininkas Tarybų Lietuvos Rašytojų Sąjungos,
Prof. Kostas Korsakas.

Rašytojai:
Kazys Boruta,
Teofilius Tilvitis, 
Petras Vaičiūnas, 
Juozas Jurginis, 

Tapytojas 
Baidokas.

Vadai Valstybinio Filharmonijos Orkestro:
Pečiu ra,
Daugvietis.

Aktoriai:
Kipras Petrauskas, 
Grybauskas, 
Antanas Sodeika, 
Kalbauskas.

Radijo Komiteto Pirmininkas
Juozas Baltušis.

Paryžius, saus. 2. — Tre-Skeli šimtai nacių lėktuvų 
čioji Amerikos armija at- įpuolė talkininkus. Ameri- 
mušė vokiečius dar 6 my- kiečiai ir anglai nušovė 254 
lias atgal pietiniai - vakari- nacių lėktuvus. Jankiai ne- 
niame nacių įsiveržimo šo- teko 29 lėktuvų.
ne, tarp St. Hubert ir Bas-| ----------------
togne. Amerikiečiai pasi- i 4-F VYRAI GAL BUS ŠAU-

• i * t i i KIAMIARMIJON mame gale savo įvaryto ky-;
lio, į žiemius nuo Bastogne.■ Washington. — Karinės 
Vokiečiai smarkia puolė to mobilizacijos direktorius 
kylio vidurį, nustojo apie James F. Byrnes savo ra- 
50 tankų ir pasivarė tik 200 porte prez. Rooseveltui ir 
jardų pirmyn. '
daliniai atakavo 7-tąją A-
merikos armiją pietiniame mo klasėje 4-F. O tokių yra 
fronte; dauguma jų atakų 
atmušta ir tik Bitche srit^j
jankiai buvo priversti pasi- tiktų kovaizfronte, kitus ga- 
traukt truputį atgal 12 my- S Įima būtų paimti į apribotą 
lių frontu. Diena pirmiau i karinę tarnybą.

Kiti nacių , kongresui siūlė iš naujo eg- 
■ zaminuot vyrus rekrutavi-

4,000,000.
Byrnes sako, kad dalis jų

Plėšikas Nušovė Bronių
Petruševičių So. Bostone

(Pranešimas Telefonu)
So. Bostone banditas nu

šovė krautuvėje Bronių Pe
truševičių.

Laidotuvės įvyks šį tre
čiadienį, 2 valandą popiet, 
iš namų po num. 51 Speed
well St., Dorchester, Mass.

(Velionis buvo pažangus 
žmogus.) .

Plėšikas, vakare atėjęs į

Federal Wine Ko. Krautu
vę, 10 Federal St, Bostone, 
nušovė Bronių Petruševi
čių, krautuvės vedėją, ir 
peršovė ranką Tarnui Kel
ler’iui, tarnautojui. Trečias 
tuo laiku buvęs krautuvėje 
asmuo, Jonas Matulis, ki
tas tarnautojas, išliko svei
kas.

Petruševičius, 53 metų 
(Tąsa 5-me pusi.)

NACIŲ UGNIES KA
MUOLIAI APSPINTA

JANKIŲ LĖKTUVUS

AMERIKA VIS DAR 
PRIPAŽĮSTA LONDO

NO LENKŲ VALDŽIĄ
Paryžius. — Vokiečių (lai

domi ugnies kamuoliai pri
kimba prie Amerikos lėktu
vų ir seka juos per ištisas 
mylias neatstodami, nors 
lėktuvas skristų po 300 my
lių per valandą ar staiga 
smigtų žemyn ar skardžiai 
kiltų aukštyn.

Tie raudoni ugnies ka
muoliai vieni, tartum įsiki
bę, laikosi prie lėktuvo spar
nų galų, kiti prie lėktuvo 
nosies, treti viršuj ir t.t.

Ugniniai kamuoliai, ma
tyt, yra radijo bangomis 
vairuojami nuo žemės. Jie 

| pasirodė jau pirm mėnesio. 
Suprantama, kad tai yra 

I ir gąsdinimo ir kovos pa
būklas. Ugnies kamuoliai 
nesprogsta. Ką jie reiškia 

[kovoj, dar nepatirta arba 
nepranešama.

Washjngton. — Norą 
Lenkų Komitetas Tautai 
Vaduoti su centru Liubline 
suorganizavo laikinąją Len
kijos valdžią iš įvairių de
mokratinių partijų žmonių, 
bet Amerikos valstybės se
kretorius Ed. R. Stettinius 
pareiškė, kad ši šalis vis dar 
pripažįsta londoniškę Len
kijos valdžią su jos ministe- 
riu pirmininku T. Arciševs- 
kiu.

Jankiai Vėl Smogė Japo- chiiias

London. — Anglijos vy
riausybė sakė, kad jinai dar 
nepripažins Liublino lenkų 
valdžios “šiuo tarpu.” Iš to 
suprantama, kad Anglija 
toliau kada pripažins Tau
tinio lenkų komiteto vy
riausybę Liubline, jeigu lon- 
doniškė lenkų valdžia vis 
nepriims sąlygų, kurias siū
lo Sovietai ir kurias užgy- 
rė Anglijos premjer. Chur-

nijos Laivams Fili- . 
piny Salyne

Leyte. — Jungtinių Val
stijų bombanešiai pleškino 
japonų laivus Lingayen 
Įlankoj, vakarinėje Luzon 
salos pakrantėje, 125 my
lios į šiaurvakarius nuo 
Manilos, Filipinų sostamie- 
sčio.

8 Japonijos laivai liko 
nuskandinti arba, matomai, 
skendo, kaip pranešė Ame
rikos lakūnai. Tarp tų lai
vų buvo du kariniai laivai-

ŽUVUSIEJI AMERIKOS 
KOVŪNAI

Washington. — Praeitais 
metais iki gruodžio 14 d. vi
suose frontuose buvo nu
kauta 82,634 Amerikos ka
reiviai, jūreiviai ir lakūnai.

žymiai sumažėjo mūšiai 
tarp anglų ir<graikų parti
zanų.

naikintuvai, vienas naikin
tuvų palydovas, trys tran
sporto laivai po 8,000 tonų 
kiekvienas ir du mažesni 
krovinių laivai.

LENKŲ VALDININKAI LONDONE NORĖJO, KAD NACIAI SUMUŠTŲ SOVIETUS
Dauguma lon-Idonąją Armiją

-  . i? j. L i _ _ i „  

London. —
doniškės lenkų valdžios mi- 
nisterių tikėjosi ir laukė, 
kad vokiečiai sumuštų Rau-

nomist” kelia protestą. Angli
jos kantrybė baigianti išsisem-

Lenkijos 
fronte, kaip rašo naujas 
lenkų Valstiečių Partijos 
savaitraštis “Jutro Polsld” 
(Lenkijos Rytojus), lei
džiamas Londone. Šis laik
raštis atstovauja nuomones 
buvusio lenkų premjero St.

Mikolaičiko, lenkų valstie
čių vado.

Mikolaičikas pasitraukė 
iš valdžios todėl, kad dau
guma jos narių atsisakė nuo 
bet kokių derybų su Sovie
tais. Tie patys asmenys vy
rauja dabartiniame lenkų

premjero T. Arciševskio 
ministerių kabinete.

Jie priešinosi Mikolaičiko1 
kelionėms į Maskvą, kur jis 
tarėsi su Stalinu apie būsi
mus Lenkijos rubežius. Jie 
išstojo prieš tuometinį 
premjero Mikolaičiko atsi-

šaukimą, kad slaptos lenkų 
jėgos padėtų Raudonajai 
Armijai prieš vokiečius.

Dabartinis londoniškių 
lenkų premjeras Arciševs- 
kis paneigė ir Soviet, siūly
mą paplatint Lenkiją į va
karus, prijungiant jai vo-

kiečių valdomas žemes 
Prūsijoje iki Odro ir Neis
se upių.

Kad Anglija remia Sovie
tų siūlymus dėlei rubežių 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos, tai londoniškiai 

(Tąsa 5-me puslapyje)
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munistų vadus. Ar pastarieji tapo išlais
vinti, sunku pasakyti.
jeigu jie nebuvo 
turės būti po to, kai anti-komunistiniai 
įstatymai tapo atšaukti.

Mažių tėję Šveicarijoje, kaip ir kituose 
kraštuose, buvo atsiradusių siaurapročių, 
kurie manė, būk jie įstatymų keliu iš
naikinsią komunistus. Jie manė, būk 
kalėjimais pakirsią Šveicarijos progre- 
syvį darbininkų judėjimą. Dabar jie pa
matys, jog tai nėra galimas daiktas: ko
munizmas neišnaikinamas nei įstatymais, 
nei dekretais. Komunizmas yra tokis ju
dėjimas, kurio šaknys keri darbo žmo
nių masėse, todėl jo negali sunaikinti, 
nepaisant, kiek dėsi tam pastangų.

Gal gi ir Šveičarijos siaurapročiai 
akcininkai nors sykį pasimokys!

Tačiau, 
išlaisvinti, tai

re-

...... ........ =====

Kas Ką Rašo ir Sako

Budapeštas
Budapeštas — vienas gražiausiųjų 

Europos miestų. Budapeštas — didelis 
miestas, stovįs abiejuose Dunojaus šo
nuose ir jo saloje. Daug gražių ir bran
gių pastatų šį miestą puošė ir vengrai vi
sur didžiuodavosi savo sostine.

Budapeštas, be to, strateginiu atžvilgiu 
svarbus kaipo transportacijos, susisieki
mų centras.

Šiuos žodžius rašant Budapešte ver
da žiaurūs mūšiai: Raudonoji Armija ne 
juokais pasimojo miestą išlaisvinti, išva
lyti nuo naciškojo brudo. Vokiečiai, iš 
kitos pusės, daro visokias kliūtis rau
donarmiečiams, kad miesto taip greit ne
atiduoti. Jie, vokiečiai, žino, jog Buda
peštas jiems yra žlugęs, kad jie miesto 
daugiau nevaldys, bet jie laikosi kiek 
drūti, kad tuo būcįu sulaikyti kai ku-| 
riuos Raudonosios Armijos pulkus nuo 
žygiavimo link Viennos, Austrijos sosti
nės.

Todėl naciai degina, naikina Budapeš-’ 
tą, sprogdindami jo gražiausius pasta
tus, tiltus, fabrikus ir viską kitką, ką 
tik jie gali. Jie, matyt, nori Budapeštą 
paversti į griuvėsius pirmiau, negu pa
tys bus iš jo išmušti.

Dėl Budapešto naikinimo kalčiausi yra 
patys Vengrijos fašistai, kurie talkinin
kavo vokiečiams. Jei Vengrijos fašistai 
nebūtų savo tautos priešai, tai jie nebūtų 
talkininkavę vokiečiams ir pastarieji bū
tų turėję iš Vengrijos seniau pasišalinti. 
Deja, kaip kiekviena tauta, taip ir Veng-’ 
rija, turi savo neprietelių-fašistų, dir
bančių jos nenaudai.

Netenka aiškinti, kad vengrų tauta tąi 
viską žino ir to nepamirš. Ji pareika
laus sąskaitų ne tik iš vokiečių-barbarų, 
naikinančių jų sostinę ir gyventojus, bet 
ir iš “savų” fašistų, nepaisant, kad tū
liems jų pavyks laikinai pabėgti Vokie
tijon.

Atrodo, kad Budapeštas bus kur kas 
daugiau nukentėjęs, negu Bulgarijos so
stinė Sofija arba Rumunijos sostinė Bu- 
chareštas.

Būtų gerai, kad, kuomet šiuos žodžius 
skaitytojas skaitys, Budapeštas jau būtų 
laisvas. « ■ *

Tūli Mūsų ’’Geraširdžiai”
Šian ir ten Amerikos spaudoje ir 

radiją pasireiškia keista tūluose kolum- 
nistuose ir komentatoriuose tendencija, 
— tendencija gi 
Vokietiją.

Mes nesistebime iš tokių kolumnistų 
kurie rašo Hearsto spaudai, arba kurie 
rašo tokiems laikraščiams, 'kaip “Daily 
News” arba “Chicago Tribune”. Tos rū
šies spauda ir jos, bendradarbiai seniai 
pasirodė esą pro-naciais, kai kada atvi
resniais, kai kada prisidengusiais viso
kiomis maskomis.

Mums keista, kad į tą pačią dūdą,— 
kol kas atsargiai — pradeda pūsti tokia 
kolumnistė, kaip Dorothy Thompson!

Per tūlą laiką ši moteriškė, atrodė, 
buvo aštri anti-nacė ir ji nemažai para
šė gerų straipsnių. Bet štai dabar “mū
sų Daratėlė” injia ir pradeda skelbti, jog 
reikalavimas iš Vokietijos besąlyginio 

pasidavimo esąs žalingas dalykas! Ji tie
siog apverkia Vokietiją ir skelbia, jog 
projektuojamas Vokietijos “padalini
mas” nėra geras dalykas. Ji vis atviriau 
ir drąsiau pradeda hitlerinei Vokietijai 
advokatauti.

Dorothy Thompson turbūt nežino, kad 
tokia savo elgsena ji pasitarnauja ne 
mūsų kraštui, ne Jungtinėms Tautoms, 
bet pačiai hitlerinei Vokietijai, prieš ku
rią/mes kariaujame.

per

nti, “globoti” hitlerinę

BEGĖDIŠKA HITLERI
NINKO ZAUNA

Kai Raudonoji Armija 
baigia paimti/Vengrijos so
stinę ir traukia linkui Aus
trijos, grūsdama atgal ir 
mušdama vokiečius, nu
kaudama jų tūkstančius ir 
pati aukodama tūkstančius 
savo geriausių sūnų, tai 
Strazdas zaunija:

“Prie Rytų Prūsijos stovi 
raudonoji armija ir — nei 
iš vietos. Ji stovi Lenkijo
je, ir taip pat — nei iš vie
tos. Maskvos propagandi
ninkai ir triubija ir bubnija, 
kad raudonoji armija ‘tuoj’ 
užims Budapeštą, tuoj bus 
Austrijoj ir t.t. Bet ji vis 
tūpčioja vietoje. Ima^ Buda
peštą ir nepaima; eina Aus- 
trijon ir nenueina” (Kel., 
gr. 27 d.).

Mūsų kovūnai
fronte patyrė, kaip “leng
va” nueiti ir paimti. Kodėl 
Strazdas nešaukia, kad a- 
merikiečiai žadėjo nueiti į 
Berlyną ir jį užimti, o da
bar “nešdinasi atgal”! Ko
dėl jis nesako, kad anglai,
amerikiečiai “tūpčioja” I-j Pagaliau, kodėl taip pa- 
talijoje, arba anglai Holan-1 siutusiai Strazdas nori, kad 
dijoje? Kodėl? Juk ir ten! Raudonoji Armija visur tik 
paskutinėmis keliomis sa- įpultų ir pultų, nepaisant są- 
vaitėmis nepadaryta didelio! 1 ’ ‘
progreso.

Todėl šitas to hitlerininko 
zaunijimas prieš Raudoną
ją Armiją yra dar tik kitas 
Goebbelso propagandos biu
ro būdas kiršinti Amerikos 
žmones ir skaldyti Jungti
nes Tautas. Visi mūsų ša
lies pareigūnai ir karo va-

vakarų

dąi atvejų atvejais yra per
sergėję Ameriką' nuo šito
kios Goebbelso- propagan
dos. . ” ,'f >

Jeigu Strazdas nebūtų 
hitlerinės' propagandos šin- 
korius, tai jisai, rimtai pa
galvojęs, surastų ir priežas
tį, kodėl Raudonoji Armija 
nepuola vokiečių Rytų Prū
sijoj ir Lenkijoj. Surastų, 
kad tam sprendžiamajam 
žygiui sąlygos sunkios, pa
siruošimo neužtenka, jėgų 
dar trūksta. Pavyzdžiui, 
Liepojus ir Klaipėda tebėra 
nacių rankose. Tai labai 
svarbūs punktai. Juos būtų 
be galo svarbu turėti Rau
donosios Armijos rankose. 
Bet, kol kas, tebėra neužim
ti. Kodėl? Aišku, tik todėl, 
kad tam žygiui dar nepa
siruošta, kad ten naciai yra 
be galo įsidr utinę, kad jų 
išmušimui reikia daug ge
rai paruoštų jėgų. Gi Rau
don. Arm. vadovybė stengias 
taupyti savo jėgas ir daro 
puolimą tiktai gerai pasi
ruošus, kad su kuo mažiau
sia aukų būtų galima 
siekti laimėjimo.

įvažiuojant į miestą Vilniuje, tuojau po išvijimo vokiečių, 
liaudies milicija tikrina dokumentus. Milicininku dauguma 
buvę Lietuvos partizanai. —L. P. T. KOMITETAS.

PASTABOS
Keletas žodžių Pirm Lais- lliovos darbininkus puola, 

• nepaiso karas ar ne karas, 
visaip intriguoja. Tylėti 
darbininkams — skriauda! 
Jei yra demokratija pulti, 
tai toji pati demokratija tu- 
'rėtų būt ir gintis...

pa-

’lygų, nepaisant strategijos, 
nepaisant aukų? Aišku, to- 
dėl, kad jis nori, kad Rau
donoji Armija veltui eikvo
tų spėkas ir kuo mažiausia 

'vokiečiams žalos padarytų. 
I Tik jo nelaimė, kad jo visai 
’neklauso nei Raudonosios 
I Armijos, nei amerikiečių 
| komanda.

Klausimai ir Atsakymai

Šveicarijos Komunistų Partija 
Legalė?

Office of War Information skelbia, jog 
Šveicarijos parlamentas nutaręs atšaukti 
įstatymus, atkreiptus prieš tos šalies ko
munistus. To pasėkoje, Šveicarijos Ko
munistų Partija veikia legaliai.

Pastaruoju laiku Šveicarijos visuome
nė buvo pradėjusi kelti griežtus protes
tus dėl Komunistų Partijos padarymo ne- 
legale. Demokratinė visuomenė reikalavo 
parlamentą atšaukti anti-komunistinius 
įstatymus ir išlaisvinti iš kalėjimų ko-

Guy D’Artois.
Kanadiečių Liaudies Balsas rašo:

Šis karas išjudino visas moteris. Jos 
visur atlieka svarbius darbus. Didelę 
rolę vaidina ginkluotose jėgose tar
naudamos. Bet yra tokių moterų, kurių 
žygiai išsiskiria iš visų. Retas žmogus 
gali taip padaryti.

Iš kanadiečių moterų veikiausiai ge
riausiai bus atsižymėjusi Mrs. Guy 
D’Artois, Kanados francūzė, kuri su 
savo vyru, kapitonu Guy D’Artois, pa
rašiutais nusileido j Franci ją dar pirm 
D-Dienos ir veikė tenai per 6 mėne
sius.

Ji per tą laiką nupuolė 20 svarų. 
Kaip sąjungininkų agentei, teko susi
durti su daugeliu sunkumų. Kovodama 
su partizanais^ ji nudėjo visą eilę vo
kiečių.

Tai reikėjo ęlidelio pasiryžimo, drą
sos ir gabumų. Jeigu naciai būtų su
gavę, tai ant vietos būtų sušaudę. Iš 
viso buvo nerūažas būrys tokių drą
suolių ir pusė iš jų pakliuvo į nacių 
nagus ir žuvo.

Dabar Mrs.! D’Artois ir jos vyras 
Montreale, namuose. Ar tas nepasako, 
kad ne visi francūzai izoliacininkai. 
Priešingai, šios poros ir kitų francūzų 
žygiai rodo, kad francūzų tarpe yra 
narsių kovotojų. Tiktai jų vadų tarpe 
yra didelis nuošimtis bailių ir sava
naudžių.

Graži Darbo Pradžia
Pradėti svarbų darbą anks

ti — yra geras dalykas. Sėk
minga pradžia išvysto darbą 
į visą pilnumą ir jis būna gra
žiai baigiamas .

Štai didžioji mūsų kultūros 
organizacija — Liet. Litera
tūros Draugija. Ji turi pasimo- 
jusi nudirbti tam tikrus dar
bus 1945 metų eigoj. Tie dar
bai reikalingi išteklių, pavyda- 
le narinių duoklių, kurias na
riai sumoka už einamuosius 
metus. Juo anksčiau sumoka, 
tuo geriau draugijos centrui. 
Centro Komitetas savo darbo 
planus gali be jokių trukdymų 
vykinti gyvenimam

su
su

Gerai, kai 'kuopos nariai 
duoklėmis ateina anksti, 
pradžia metų, arba senų me
tų pabaigoj mokasi už naujus 
metus. Gražiai padarė mūsų 
kuopos nariai (didesnė pusė 
jų!), pasimokėdami duokles 
kūčių vakarienėje ir Kalėdo
se už naujusĮ 1945 metus. Se
ni nariai paęimokėjo skaičiu
je 41, o nauji įrašyti 3. Nau
jus įrašė Katrina Juozapaitie-^ 
nė, savo šeimos narius: Alfon
są šulskį, Justiną Šulskytę ir 
Petrą Juozapaitį. Tebūna visa 
šeima Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariai, sako Juoza- 
paitienė, nors abu sūnūs šian-

dieh randasi toli nuo namų, 
šalies ginkluotose jėgose, kau

nasi su visos pažangios žmo
nijos priešu...

Džiugu pradžios darbą pra
nešti draugijos centrui ir pa
sveikinti su Naujais Metais 
kaip Centro Komitetą, taip vi
sas draugijos kuopas, linkint 
taip pat geros darbo pradžios 
su naujųjų metų pradžia!

Stasys Jasilionis,
ALDLD 20 kp. fin. sekr. 
Binghamton, N. Y.

Klausimas.
Gerb. Laisvės Redakcija:
Man teko užeiti Brookly- 

ne ant Grand Stryto po nu
meriu 101. Ten, kaip žindte, 
randasi Bendrojo Amerikos 
Lietuvių Šelpimo Fondo 
(United Lithuanian Relief 
Fund of America) rūbų 
sandėlis. Ten mačiau dir
bant gal apie tuziną darbi
ninkų, atrenkant ir dedant 
rūbus į pundus. Aišku, kad 
ten dirba pasamdyti darbi
ninkai. Taipgi mačiau jie 
turi rūbams bėluoti porą 
mašinų — vieną didesnę, ki
tą mažesnę. Jie rūbus deda 
į mažus pundelius, apie 
šimto svaro dydžio, kurie 
yra labai minkšti. Aš pra
dėjau teirautis. Sako, kad 
taip graikai bėluoja rūbus, 
tai ir jie taip daro.

Betgi man teko būti ir 
matyti, kaip Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto 
žmonės dėjo į pundus rūbus 
Russian War Relief sandė
lyje po numeriu 401 Wa
shington Street, New Yor
ke. Ten visai kitaip darė. 
Ten dėjo į milžiniškus pun
dus, po penkius ir šešius 
šimtus svarų, ir tie pundai 
elektros mašina labai su
spausti, kieti.

Dabar aš nežinau, kame 
čia dalykas: Ar jie tuos rū
bus ketina siųsti Graikijon, 
kad bėluoja taip, kaip grai
kai, o ne štaip, kaip lietu
viai, kurie rūbus siunčia 
Lietuvon? Kadangi šitas 
dalykas svarbus visuome
nei, tai gal jūs daugiau ži
note ir tai išaiškinsite. Iš 
anksto dėkui.

Kriaučius
London. — Gana ryškus 

žemės drebėjimas pakratė 
šiaurinę Angliją per 45 se
kundas; bet nėra praneši
mų; ;ar jis padare kiek nuo-

Atsakymas.
Iš tikrųjų keistas daly

kas. Bendrasis Fondas rin
ko drapanas neva Lietuvai, 
bet tas drapanas rūšiuoja

vės Suvažiavimo
Neužilgo įvyksta Laisvės 

Dalininkų S u v ažiavimas. 
Dienotvarkyje vienas svar
bių punktų bus — pirkimas 
naujo namo. Tas naujas su
manymas jau sykį pasirodė i --------
Laisvėje ir po to vėl tyla. Į Mūsų Gramatika 
Tyla, gal būt, todėl, kad tas Jau ne sykį Laisvėj buvo 
trumputis raštas biskį keis- pastabų apie nukaltus nesu- 
tokai skambėjo, o jis skani-! prantarnus žodžius. Tos pa- 
bėjo, kad būk jau. tarimas stabos davė nekuriu pasek- 
padarytas (namą pirkti) ir mių, bet dar mūs spaudoje 
tik bereikia- dabar aukoti tebemirga “sudžiazinti” žo- 
tam reikalui. Veikiausia džiai: aspiracija, apropria- 
tame rašte įvyko “zeceriška cija, definicija, dilema, gur- 
klaida”?! i guolė, mūsuose, pagalba ir

Reikia ar nereikia pirkti |t.t., ir t.t.
namas, galutiną žodį tars' Tiesa lietuvių kalba, pa- 
Suvažiavimas. Kokia mano'lyginamai, neturtinga ir 

K1 -■"--° dažnai esame priversti 
griebtis tarptautinių žo
džių. Tačiau, mūsų rašė jai 
tankiai vartoja savaip nu
kaltus žodžius bei skolintus 

;iš kitataučių visai be reika
lo ir iš lietuvių kalbos pa- 

Dar vienas punktas, kurį'daroma kokis tai “čap- 
Suvažiavimas, be abejo, !sui.” 
svarstys, tai Laisvės turi- ’ Paimkime kad ir 
nys. Rodos, nėra ką sakyti, nai” lietuviškus 
turinys, šiuo karo metu, |pav.: “gurguolė”, šis žodis 
nėra “prieš srovę”. Truku- netik nemuzikališkai skam- 
mas jaučiamas tik tas, kad ba, bet dar gauni klaidingą 
Laisvėj beveik išnyko vaiz-ijo prasmę. Juk galima įsi- 
dai - žinios iš amerikinio waiduoti kad tai yra kokioj 
gyvenimo. Pavyzdžiui, įsi- nors baloj sąskridys varlių 
vaizduokime sau: Europoje ir jos ten gurgia...
kauniškiai ar vilniškiai pa- ; Arba vėl — “mūsuose”, 

rastinukas.
neteko pastebėti ra- 
jūsuose, lamstuose, 

Kam ta išimtis?

nuomonė tuo klausimu? 
Kaipo proletaras, esu lin
kęs prie kuklumo. Prie to, 
dabartiniu momentu yra 
rimtesnių reikalų, reikalau
jančių mūsų energijos...

“gry- 
žodžius,ir deda į pundus ne taip, 

kaip lietuviai, bet kaip grai
kai! Juk Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas drapa
nas deda į pundus taip, kaip 
yra instruktuota Russian 
War Relief organizacijos, 
kuri yra vienintelė organi
zacija, per kurią galima 
Lietuvon pasiųsti drapanas. 
Vietoj taip daryti, kaip tos 
organizacijos patvarkymai 
parodo, Valaitis ir Končius 
nuėjo pas graikus mokintis. 
Atrodo, kad jie ruošiasi 
drapanas siųsti ne Lietuvon, 
bet Graikijon! Daroma, 
kaip ant keršto!

Mes nežinome, kaip bus 
ir ką jie su tomis drapano
mis darys. Bet daleiskime, 
kad jie bus priversti (kiek 
mums žinoma, National 
War Fund verčia juos) iš- 
tiesų siųsti drapanas Lietu
von ir per Russian War Re
lief. Daleiskime, kad tasai 
jų surūšiavimas ir subėla- 
vimas drapanų pasirodys 
netinkamas. Reikės iš nau
jo samdyti darbininkus ir 
vėl perpakuoti tonus dia- jSibaįgS įpį pus klasės, tik, -.pasakė spaudos korespon- 
panų! Kastuos keli tukstan-|ot vengįame apįe taį kalbė- dentams (į klausimą —ko-

kauniškiai ar vilniškiai pa
ima pasiskaityti Laisvę ir-irgi lyg koks 
suranda joj labai mažai in-1 Dar 
formacijų apie Ameriką, 'šant: 
Ką suranda, iš to, galimas tavuose.
dalykas, susidaro įspūdis šiame atvejuje nors pras- 
bei išvada, jog čia Ameri- |mė ir suprantama, bet ot 
ko j demokratija pilname skamba lyg ne vietoje ir 
žydėjime; bosas ir darbiniu-[prie meno negalima pri-
kas patapo geriausiais bi
čiuliais ir tarpe jų gyvuoja 
ideališka santaika — reika
lai, vieno ir antro, tie patys 
ir abu už vieno stalo prie 
bonkos šampano planuoja,’o ne galbėjo, ir ne galbėk. 
kaip karo metu ir po karui'Manau, būtų ne pro šalį 
stiprinti kapitalistinę sisfe-lmums daugiau pasimokinti 
mą... I iš mūsų prabočių lietuvių

Aišku, tai fantazija, mes, 'kalbos... 
amerikiečiai, tai žinome, 
kad taip nėra. Čia noriu pa
sakyti tą, kad kova tarpe ’ 
klasių nepasibaigė ir nepa- ' • t • • 1 • 1 1 1 — . • 1

skaityti.
s Dar rašoma žodis “pagal

ba.” Vietoj “e” rašoma ”a”, 
bet žiūrėk kitame sakinyje 
jau rašoma: gelbėjo, gelbėk,

Keičiasi Laikai, žmonės 
Taipgi...

Andai prez. Rooseveltas

čiai dolerių.
Tai bus daugiau, negu 

kerštas, bet piktas sabota
žas iš Bendrojo Fondo va
dų pusės prieš Lietuvos šel
pimų. Vietoj už tuos tūks
tančius dolerių nupirkti 
Lietuvos našlaičiams dra
panų, tai tie pinigai bus iš
mesti už dyką; O kur be
reikalingas darbo jėgų eik
vojimas karo metu, kuomet 
taip visur stinga darbinin
kų!

Mums atrodo, Valaitis ir 
Končius elgiasi nepateisina
mai. Jie turi žinot ir, aišku, 
žino, kad tiktai per Russian 
War Relief organizaciją 
galima, pasiųsti Lietuvos 
žmonėms pašalpą. Ir jeigu 
jie tikrai mano surinktas iš,

kios pozicijos jis laikosi, 
I dešinės ar kairės): “mano 

nybę reikia palaikyti, nuro-' pozicija — atsakė yra 
doma į priežastį. Tačiau biskį į kairę nuo centro...” 
faktas yra, kad reakcionie-: A ta tinka šis jo pareiški- 
riai - kapitalistai ir jų sam- ,mas tikrovei ar ne, mes čia 
diniai (kurių ir Hitleriui neanalizuosime. Svarbu tas, 
užtektų paskolinti) be pa- Įkad tokia asmenybė, kaip 

 p. Rooseveltas, visai nemato 
sįusti reikalo baimintis kairės ir 

Lietuvon, tai turėjo, pirma pasako tą viešai. Tuo gi 
negu pirko mašinas ir pra- tarpu mūsų tarpe nekurie 
dėjo drapanas bėluoti, pasi- “bolševikai” taip, rodos, ne
tarti su Lietuvai Pagalbos > seniai priskaitė prie oportu- 
Teikimo Komitetu arba su knistų net ir tuos, kurie ne- 
Russian War Relief ware- 
houzės gaspadorium, 
tos drapanos turi būti pa
ruoštos siuntimui Lietuvon 
To gi jie nepadarė, o nusi- 
baladojo paraliai žino kur 
mokintis!

ti bei rašyti. Kodėl? O... 
taip, taip, — karas — vie

žmonių drapanas

dėvėjo raudonus ka*klaraiš- 
kaip ,čius... Šiandie jau nukeliavo 

biskį į dešinę nuo centro. 
Gąsdina juos net Sovietinė 
žvaigždė. Je, keičiasi laikai, 
žmonės taipgi!...

Darbantas



: Trečiadienis, Sausio 3, 1945 Trečias puslapis

Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did- 

i vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Mn
Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

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

Tokia Buvo Smetoniškos 
Lietuvos Moterų "Laisve 

ir Lygybė?
(Iš Lietuvos laikraščio 

Darbas, kovo 17-tos laida, 
1940 metų).

Kodėl reikalauja uždrausti 
moterims dirbti res

toranuose
Prieš keletą dienų Lietu

vos aboliucionistų draugijos 
atstovės lankėsi pas vidaus 
reikalų ministrą ir įteikė 
platų memorandumą. Me
morandume prašoma išleisti 
įstatymą, draudžiantį mo
terims tarnauti restoranuo
se bei visuose tuose namuo
se, kur pardavinėjami .vie
toje gerti svaigieji gėralai 
ir yra atskiri kabinetai. To
liau prašoma smarkiai bau
sti darbdavius už savo tar
naičių bei darbininkių doro
vinį smukdymą, aboliucioni
stų draugijai duoti dalį 
Vilniaus krašto dvarų, kur 
norima įsteigti gatvėje atsi- 
dūrusioms moterims darbo 
įstaigas.

Kadangi “Darbe” jau bu
vo pasisakyta apie restora
nuose tarnaujančių jaunų 
mergaičių dorovinį išnaudo
jimą, tai norėdamas tas 
mintis papildyti mūsų kore
spondentas tuo reikąju 
kreipėsi pas aboliueiū^istų 
draugijos pirmininkę p-nią 
Matulionienę.

Ponia Matulionienė mūsų 
korespondentui paaiškino, 
kad iš provincijos atvyku
sios jaunos ir gražios mer
gaitės dažniausiai gauna pa
davėjų darbą geruose res
toranuose, vėliau jos perei
na į blogesnius restoranus, 
o vėliau į dar blogesnius, 
kol, galų gale, tampa sve
čiams neįdomios ir išstu
miamos į gatvę. Aboliucio
nistų draugijos duomeni
mis, dabar gatvėse savo kū
nu prekiaujančių 90 nuo
šimčių moterų yra buvusios 
restoranų padavėjos. Kai 
kurie restoranų savininkai 
atvirai pasisako, kad jei re
storane nebus gražių pada
vėjų, tai ir degtinės varto
jimas sumažėsiąs. Esą, jei 
įsigėrusiems vyrams nebus 
patiekiama moterų, tai jie 
ir restoranus nustos lankę,

nes ne vien degtinė juos 
ten traukianti. Žinoma, to
kie reiškiniai demoralizuoja 
mūsų tautą, todėl daromi 
žygiai, kad jie būtų uždrau
sti.

Toliau, aboliucionistų 
draugijos pirmininkė parei
škė, kad yra tokių restora
nų, kurie gana padoriai at
rodo, bet iš tikrųjų, kai ku
riems tų restoranų savinin
kams iškeltos baudžiamos 
bylos už tai, kad prie tų re
storanų įrengtuose atski
ruose kabinetuose nuogos 
padavėjos ant stalų šokdavo 
girtiems Vyrams. Todėl rei
kia uždrausti ne tik mote
rims restoranuose tarnauti, 
bet dar įvesti ir stiprią kon
trolę.

Kai kurių restoranų pa
davėjų pareiškiamos spau
doje priešingos nuomonės 
neturį reikšmės, nes daž
niausiai tie pareiškimai yra 
surašomi ’ pačių restoranų 
savininkų, o padavėjos 
jais tik pasirašo.

Pittsburgh, Pa

po

pažangiųjų moterų kliu- 
Tai yra North Side Lietu- 
Moterli Apšvietos Kliu-

Kadangi labai retai pasiro
do moterų skyriuje žinių apie 
moterų kliubo veikimą, tai taip 
galima sup'rast, kad čionai mo
terys labai mažai dirba orga
nizacinį darbą. Tiesa, kad 
Pittsburgh’ie gyvuoja tik vie
nas 
bas. 
Vių 
bas.

Minėto kliubo narės suside
da no tik iš namų šeimininkių, 
bet didžiuma dirbtuvių darbi
ninkės. Taipgi ne visos ant vie
tos gyvena, kitom pusėtinai 
toli važinėti į susirinkimus. 
Kadangi toliau gyvenančiom 
aplinkybės ne labai palankios 
prisidėt daugiau su darbu, tai 
labai apsunkina vietines drau
ges. Vietinėm gyventojom pri
sieina labai daug darbo atlikti 
visame kame.

Lietuvai pagelbos teikime 
kliubo nares dirba labai daug. 
Draugės 
Kairienė, 
Vielienė, 
draugės 
džiai dėl
draugai vy;rai daug dirba tei
kime pagelbos Lietuvai.

Mes, pakol kas, neturime 
mezgėjų grupės. Bet laikui 
bėgant, gal bus galima suda
ryti ir mezgėjų grupę, nes ke
lios kliubo narės yra labai ge
ros
drg. S. Karsokienė — labai 
gera mezgėja. Esu mačiusi jos 
rankdarb ius, neapsakomai 
greit ir gražiai juos dirba. 
Taipgi A. Rudienė irgi gera 
mezgėja ir siuvėja. O galimas 
daiktas, kad yra ir daugiau 
gerų mezgėjų. Na, kažin, kad 
mes, draugės, imtume tokią 
drąsą padėt ir North Side ant 
mezgėjų listo. Bandykime, jei
gu nepavyks, prasižengimo 
nebus. Bet! jeigu pavyks, tai 
tada ir mums bus džiaugsmas 
ir tiems suVargusiems Lietuvos 
žmonėms, 
kūdikiam 
lumos.

Minėto
rinkimas atsibus 10 d. sausio, 
1945 m., 1320 Medley St., 
North Side, Pittsburgh. Pra
džia 7:30 vakare. Draugės, 
malonėkite •* visos atsilankyti, 
tai galėsime aptarti svarbius 
reikalus, kurie darosi kas die-

hą svarbesni. '
Mums, draugės moterys, bū

tinai reikalinga susipažinti su 
tais svarbiais klausimais, kaip 
ekonominiai, taip ir politiniai. 
Mes turime daugiau domės 
kreipti į politinę padėtį, nes 
paūši] pareiga taip pat daly
vauti politikoj, kaip ir namų 
priežiūra. Ar kam patinka, ar 
nepatinka, bet mes, moterys, 
esame gyvenimo aplinkybių 
verčiamos daugiau suprasti po
litinio aparato sukimąsi ne tik 
savo šalyje, bet abelnai per
matyti ir suprasti pasaulinę 
padėtį, kad negalėtų mūsų su
klaidinti pigios rūšies politikie
riai. Kad mes drąsiai galėtume 
apginti savo užimtą teisingą 
poziciją. Dabartiniais laikais 
visokie pigios rūšies politikie
riai pro-naciai bando klaidinti 
geros valios lietuvius. Mūsų 
pareiga būti ant sargybos. Ir 
būti pasiruošusioms, kad, pro
gai pasitaikius, galėtume per
duoti savo sveiką mintį gražiai 
ir tinkamai. Mes turime pa
čios permatyti dalykų stovį ir 
shvo mintimi vaduotis.

Mums kenkia ir pas neku- 
nuos vyrus esanti bloga ypa
tybė, diskriminuoti moteris, 
neduoti moterims progos dary
tį progreso. Nekalbant apie 
tuos vadinamus tamsius žmo
nes, kartais taip pasielgia ir 
tie, kurie stato save pirmose 
eilėse. Tai yra siauraprotystė. 
Plačių pažiūrų žmogus niekuo
met negalėtų taip padaryti. 
Moterys gali atlikti bile kokį 
protinį darbą, taip gerai, kaip 
ir vyrai, o kartais dar geriau. 
Tai neturėtų būti pamato mo
teris diskriminuoti.

Mes, darbininkės moterys, 
turėtume daugiau imt dalyvu- 
mą politikoj, kad mūs negalė
tų pastumt į šalį, kaip kad 
kartais daroma. O save ger
bianti asmenys turėtų susilai
kyti nuo diskriminacijos, nes 
tuomi labai tankiai pasitar
nauja savo priešams, kurie to 
tik ir laukia.

Mano supratimu, dabartiniu 
laiku turėtų būti visuomet dir
bama sutartinai, statyti orga
nizaciniam darbui tą ypatą, 
kuri kompetentiška tą darbą 
atlikti, be skirtumo: moteris 
ar vyras. Rodos, dabartiniai 
žiaurūs įvykiai pasaulyje turė
tų visiems parodyti, kad laikas 
visiems eiti prie bendro darbo, 
bendros kovos už nugalėjimą 
priešo.

E. K. Sliekjenė.

T oday’s Pattern

J. Mauragienė, H. 
Kazmer, Armalienė, 

Česnienė ir kitos 
dirba labai nuošir- 
Lietuyos žmonių. Ir

Priklauso nuo Moterų

Garsi šokikė Irina Baranova, žvaigždė veikalo “Fol
low The Girls” ir narė Amerikos Artistų Gildijos, įduo
da kalėdinių dovanų jugoslavų kilmės mergaitei Sonia 
Skelin. Tos dovanos bus persiųstos Jugoslavijon sušel- 
pimui našlaičių.

Rochesteriečiai Aprengė 
Daug Lietuvos Žmonių

DETROITO ŽINIOS

Suknelei forma 
gaunama 12 
40 dydžio.

Užsakymą, 
mer įir dydį,
ty, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

9058
SIZES 
12-20 
30-48

No. 9058 
iki 20 ir 20 iki

v

pažymėjus nu- 
sykiu su 20 cen-

mezgėjos. Pavyzdžiui:
ki

kc

0 ypatingai mažiem 
bus džiaugsmo ir ši-

kliubo metinis susi-

Karo laike riebalai yra 
daugeriopai reikalingi. Ir 
daugelio rūšių riebalų truk
tų, jeigu Karinė Maisto 
Administracija leistų rię- 
balus tiesiai iš gamintuvių 
skirti karui. Ta įstaiga pir
miausia riebalus skiria sta
lui tiktai dėl to, kad pasiti- 

moterims, jog jos atliku
sius nuo stalo riebalus su
grąžins karui.

Taigi ir tolimesnis mūsų 
riebalų išteklius maistui 
priklausys nuo moterų. Jei
gu sąžiningai jos taupys 

žną atliekamą lašą rieba- 
karui, riebalų netruksi

me. Bet jeigu daugelis ne
paisys, išpils į sinkas ir dar 
namų savininkams pirdarys 
bėdų užplukdymu sinkų at
likusiais riebalais, jeigu rie
balų trūks karo reikalams, 
vyriausybė turės daugiau 
riebalų skirti pirmiausia 
karo reikalams. O mums 
teks vartoti maistui jau ap
degusius arba visai apsieiti 
bei riebalų.

Riebalai yra reikalingi iš- 
dirbimui šimteriopų karui 
reikmenų.

Aukos Lietuvos Vaikučiams

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas turėjo parengimą spe
cialiai dėl Lietuvos jauname- 
čių, nukentėjusių nuo karo. 
Parengimo įžanga buvo imama 
dovanomis, taipgi buvo imama 
piniginės aukos, kurie išgalėjo. 
Buvo keletas geraširdžių drau
gų ir draūgių, kurie aukavo 
gražias dovanėles, taipgi ir pi
nigais. Kaip dovanėlės, taip ir 
piniginės aukos buvo labai 
gausios ir nuoširdžios.

Daugiausia pasižymėjo su 
aukomis ta vakara Dauku šei
ma: duktė Aldona, Julia ir 
Jonas Daukus pinigais aukavo 
$50.

SLA 200 kp. $25.
Vladas ir Pet. Prapesčiai 

$20.
Antanas Žilinskas $15.
Po $10: Ruginis Dominin

kas, Levickys Alekas, Vincas 
Povilaitis, Rudzevičius Jonas.

Smalstis Petras $8.
Po $5 : K ve d eras Martinas 

ir Anna, Laukaitienė Marė, Li- 
nauskienė M., Palukaitis Juo
zas, Grigienė Teodora, Mustei
kis Juozas, dr. Palevičių šei
ma, Klimavičienė Adelia, Ra
manauskas Zigmas, šabienė 
Antanina, Mrs. M. Marshall, 
Mrs. & Mr. Joseph York, 
Kraptavičiai Bronius ir Katrė.

Po $3: Tvarijonas Stasys, 
Vaitekunienė Anna, Gudzait 
Al., Giraitis Helen ir šmigels- 
kis Robertas.

Po $2: Dargienė A., Vait
kevičienė M., Alvinai J. M., 
Valeika Liudvikas, Kumpelis 
D., Andriuškevičius V., Velo- 
niškis P., Vilnienė Petronė, 
Rudževičienė M., Milickienė 
Adelia.

širvinskienė V. $1.50.
Po $1: Kasparkienė U., 

Luobikis J., Demskienė A., 
Gedvilas F., Petrulis Povilas, 
Podžiunas J. (kanadietis), Pa
barėlis Sam. (kanadietis), Gai- 
liušis Ant., Balandis M., Mi
liauskas F., Lewonavicius 
Wm., Vaitkus Jonas (kriau- 
čius), Laskys Jurgis, Posevi- 
čius Kazys (tautietis), Zuna- 
ris J. (kanadietis), Thomp
son Frank, Geraltauskaitė Ber
ta, K r a p t a v ičius Povilas, 
Adams J., P. Žilinskas, Vit
kauskienė, M., Lybon Nellie, 
Tatorienė D., Ulinskienė Elzb., 
Rodgers V. ir Janonis Jurgis.

Po 50c: Naujokas Jonas ir 
Carl N. N.

Smulkių aukų 80c. Tikietu- 
kai davė pelno $20. Parengi
mo pelnas $50.85. Viso pinigi
nių aukų $302.15.

Aukos gautos per M. P. 
Kliubo sekr. M. Ginaitienę.

Pirmininkė M. Alvinięnė.

Daiktais Aukavo Parengime
Kaip jau buvo minėta, kad 

vietoj įžangos buvo imama 
daiktais, tai radosi daug ge
ros valios žmonių, kurie au
kavo medžiaginiai, pinigais ir 
maistu prisidėjo. Dėl aiškumo, 
čia pažymiu, kad pas pažan- 
gietes buvo likę keletas daik
telių, tai d. Jasiulionienės ir 
R. šmigelskio dovanėlės, jos 
liko išleistos. Taipgi minėtam 
parengime keletas draugų ir 
draugių atnešė dovanėlių, 
brangiai įkainuojamų ir dalis 
likosi išleista ant tikietukų. 
Daiktais parengimui aukavo: 
M. Andriulienė, U. Jurkevičie
nė, M. Povilaitienė, N. Tama- 
šiūnienė, U. Palevičienė, Jac- 
ke Jacobson ir J. A. Zigman
tai. Maistu aukavo: J. A. Zig
mantai, A. Litvinienė, M. Al- 
vinienė, K. Kraptavičienė ir J. 
Aranauskas.

žemiau telpa vardai auko
tojų daiktais dėl Lietuvos naš
laičių : P. ir A. Krakaičių šei
ma, K. Juodaitis, Mike Tar- 
siuk, J. B. Brazauskai, P. A. 
Gyviai, A. Smith, P. Zunaris, 
M. Janutienė, V. P. Daubarai, 
Šimkūnas, A. P. Jakščiai, M. 
Birštonienė, M. Gudinas, N. 
Tamašiunienė, V. Naujokienė, 
T. Yakienė, A. Litvinienė, Z. 
Dantienė, M. Andriulienė, N. 
E. Grabauskai, M. Basavičie- 
nė, J. M. Alvinai, A. A. Dems- 
kiai, F. Rodgers, G. S. Nau
sėdai, A. Klimavičienė, Mrs. 
Call, J. A. Vasiliauskai, Syl
via Vasiliauskaitė, P. Vidrins- 
kienė, U. Jurkevičienė, Eva 
Geribienė, A. Stonis, Mrs. Ka
linauskas, M. Smitrevičienė, V. 
Smalstienė, Kazys ir Jeva Nau
sėdai iš Romeo, Mich., M. 
Johnson, K. Eglit, N. Tvas- 
kienė, Kazys ir Eva Juodaitis, 
A. Anskaitienė, J. ir M. Ginai- 
čiai, Ant. ir O. Adomaičiai, L. 
Tvaska, M. Valatkienė, C. Pe- 
trušonis, Ona Valavičienė, J. 
ir D. Mockai, Mrs. Plungienė, 
Mrs. Anna Russell ir nuo Walk 
More Shoe Store per M. ir J. 
Koch gerų čeverykų.

Noriu pažymėti, kad veik vi
sos dovanėlės labai gražios ir 
brangios, kurias mes gavome 
laike parengimo. Dėl pavyz
džio, K*hzio Nausėdos šeimos 
dovanėlės buvo įkainuojamos 
$20 vertės, taipgi buvo ir 

^daugelis panašių dovanų. To
dėl dovanėlėmis gauta virš 
$200. Pinigais sukelta virš 
$300, už kuriuos bus nupirkta 
ir nusiųsta jaunuoliams reika
lingų drapanėlių. Tas mažas 
parengimėlis sudarė virš $500.

Verta pažymėti ir tas, kad 
laike parengimo turėjome ir 
muzikantus dėl šokių; į orkes
trą įeina d. B. Kraptavičius ir 
jis groja veltui, taipgi ir kiti

Gruodžio 9-tą Mezgėjų Kliu
bas surengė pažmonį paminėti 
3 metų sukaktį nuo susitveri- 
mo. Pelnas buvo skiriamas Lie
tuvos vaikų Kalėdų dovanoms. 
Parengimas pavyko gerai. Sve
čių ir viešnių turėjome gražų 
būrelį.

Valgius aukavo S. Palapie- 
nė, A. Milčienė, A. Evans, K. 
Anderson, E. Čereškienė, V. 
Bullienė, D. Vaičienė, Shopie
nė, A. Duobienė, L. Bekis. Jo
nas Evans aukavo vieną butelį 
akavitos. Dirbo virėjomis: S. 
Palapienė, Shopienė, A. Evans, 
A. Pabianskienė, A. Duobienė, 
K. Anderson, V. Bulienė. J. 
Evans valgius surankiojo-suve- 
žė. J. Labeika už baro dirbo.

Dovanų buvo ir nevalgomų.
M. Shurkienė numezgė skary
tę, B. Morkevičienė — du 
megstinukus, G. Labeikienė — 
2 kaklaraiščius. Skarytė davė 
pelno $10, kaklaraiščiai $4, 
megstinukai $4. Tikietus par
davė E. čereškienė, Shopienė, 
G. Labeikienė.

šios draugės aprėdė po 1 
mergaitę: E. čereškienė, A. 
Baltakienė po 16 metų, M. 
Sass 1 mažytę, J. Bonikat 1 
metų. L. Bekešienė — 5 frier- 
gaites, nuo vienų iki 16 metų. 
Viskas, pinigai ir drapanėlės, 
pirm Kalėdų pasiųsta Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui, 
417 Lorimer St., Brooklyn 6,
N. Y.

Reikalinga Kriaučių
Gavau iš Fashion Park .ša- 

pos labai gerų kavalkų audek
lų, galima pasiūti vaikams 
gražių kautukų. Draugas J. 
Druseikis jau pribuvo į pagel- 
bą, jau sukirpo kelis kautus ir 
įdėjo kišenius. Tuos kautukus 
jau pasiuvau. Labai gražiai at
rodo. Draugai ir draugės, ku
rie galite pagelbėti, ateikite. 
Galite parsinešti namie pasiūti 
dėl Lietuvos vaikų.

muzikantai groja už pusę kai
nos. .

Laike baliaus mums padėjo 
darbuotis draugai vyrai ir 
draugės moterys, darbavosi la
bai nuoširdžiai. Už tai Mote
rų Kliubo Komitetas visiems 
taria širdingai ačiū! Taipgi 
ačiū visiems už gausias aukas 
ir širdingą simpatiją.

Aukotojai mums pridavė la
bai daug kortelių su parašais. 
Tos kortelės ir dovanėlės iš
siųsta sykiu centraliniam ko
mitetui.

M. P. Kliub£sekr.
M. Ginaitienė,

Pirmininkė x
M. Alvinięnė.

Priešmetinis Komiteto 
Susirinkimas

Sausio 7 d., 1945 m., įvyks 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
miteto priešmetinis susirinki
mas, 4097 Porter St., pradžia 
nuo 4 vai. po pietų, tuojau po 
LDS 21 kp. susirinkimo. Visi 
1944 metų ir nauji delegatai 
nuo draugijų dalyvaukite, nes 
bus daug reikalų ir valdybos 
perrinkimas dėl 1945 metų.

M. A.

Priedas
Kada buvo jau mūsų aukos 

surašytos, tai aplaikėme dalį 
stambių aukų, kurias malonėsi
te pridėti prie kitų piniginių 
aukų surašo. Yra šie:

Vladas ir Petronė Prapies
čiai $20.

Vincas Povilaitis $10.
SLA 200 kuopa, * Detroit, 

Mich. $25.
Detroito Lietuvių Kliubo na

rys $1.
Viso $56.

M. Alvinięnė.

Taipgi reikalinga siuvėjų 
taisymui drapanų dėl Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos. Lapkri
čio 12-tą Rochesteryje buvo 
drapanų vajus po visą miestą, 
drapanų surinko 50 tonų. Ge
ras drapanas jau išsiuntė. O 
kurias reikia taisyti, tas visas 
suvežė pas Bekešius, 913 Ave
nue D. šie drabužiai reikia su
taisyti kuo greičiausia, nes 
Lietuvai ir kitoms karo nute- 
riotoms Tarybų Sąjungos res
publikoms drapanos labai rei
kalingos.

Mes turime ir dėl Lietuvos 
daug drapanų, šią savaitę 
daug drapanų atvežė A. M. 
Arlauskai ir M. Budriai. Visas 
reikia peržiūrėti ir greit iš
siųsti, kad dar spėtų 8-tam 
Siuntiniui.

Aštuntam Siuntiniui jau iš
siuntėm 20 baksų drapanų ir 
čeverykų. šią savaitę vėl tu
rime 10 baksų.

Darbo valandos: sekmadie
niais po pietų dirba E. Čereš
kienė, V. Greibienė, V. Bul
lienė, P. Siganevičia. Pirma
dienio vakarais: M. Shurkie
nė, A. Gužauskienė. Antradie
nį visą dieną dirba E. Duobie
nė ir 4 ukrainų tautbs mote
rys. Suriša baksus A. Milčius, 
A. Bekešius. šniūrus surenka 
J. Vaitas. Viso iš mūs gara- 
džiaus pasiųsta Lietuvai ir 
Rusijai 60 tonų drapanų ir 
čeverykų. Visos mezgėjos dir
ba šį darbą. Kurios negali pa
gelbėti darbu, tai aukoja pini
gais, kiek kuri išgali.

Viso iš Rochesterio yra pa
siųsta virš šimtas tonų drapa
nų Sovietų Sąjungai.

Aukavo Lietuvos Vaikų 
Kalėdų Dovanoms:

V. Bullienė $10.
J. Druseikis $5.
B. E. Duobai $5.
A. O. Milpiai $4.
Po $2: A. Sabeckis, Ch. Si

maitis, A. Gricienė, Ch. A. Ga- 
linaičiai, B. Morkevičienė. A. 
Gužauskienė $1.65. M. Shur
kienė ir A. II. Velykiai po 
$1.25.

Po $1: V. Greibienė, A. 
Baltakienė, R. Sherelis, G. La
beikienė, Klimašauskas, F. 
Kontenis, A. Duobienė, Sho
pienė, A. Palubinskienė, J. La
beika.

Įplaukos nuo parengimo 
$80.25, už išleistus daiktus 
$18, viso $98.25. Aukų $48.15. 
Išlaidų $20.75. Liko $125.65. 
Šimtinę pasiuntėm į centrą, 
LPT Komitetui, Brooklyne, o 
$25.65 pasilikome dėl persiun
timo drapanų.

Varde mezgėjų, širdingai 
ačiū visiems aukavusiems ir 
dirbusiems. Ir prašome toliau 
visiems draugingai dirbti ir 
aukoti, kol nusuksim prakeik
tam fašizmui sprandą. Mūsų 
karžygiai-kovūnai lieja krau
ją, kad išlaisvinti pasaulį nuo 
sužvėrėjusių kraugerių, taigi 
mes, draugai ir draugės, nors 
maža cįalele pagelbėkim, prisi- 
dėkim prie sutrumpinimo 
skausmų ir karo.

Draugai, jeigu kurio vardą 
praleidau, malonėkite man 
pranešti, aš klaidą pataisysiu.

L. Bekešienė.

Custard vandenėjimo ir iš
mėtymo burbuliukais vyriau
siomis dviem priežastimis skai
tomos sekamos: persaldinimas 
ir per karštai - persmarkiai ke
pimas. Apsaugai nuo persmar- 
kaus, iš apačios keliančio karš
čio, pataria custard kepimo 
blėtą statyti pečiuje į blėtą su 
karštu vandeniu,- * •

i

į
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

I PITTSBURGH, PA. nuo Abėko kalbos blogai jautė
si ir buvo įžeisti. Kodėl gi jūs 
nepacituojate jo sakytų žodžių

jos reikalų visuomet žiūrėjo 
pirmiausia ir taip turi būti.

Tiesa, dabar Gabaliauskas

(Tąsa)
Tačiau Raudonoji Armija nesidavė 

šiai niekšiškai vokiečių provokacijai ir 
mūšius vedė taip, kad nenukentėjo nė 
vienas architektūros meno kūrinys, ku
rį vokiečiai buvo numatę sunaikinti. 
Dėkui šauniajai Raudonajai Armijai, 
kad žymi dalis Vilniaus meno ir kultū
ros paminklų dėl staigių ir apsupančių 
karo veiksmų išliko vokiečių nesunaikin-( 
ti.

Vilniaus gatvėje pamatau šiurpų regi- 
ginį. Šalia baigiančio rusenti namo stovi 
apdegusiais plaukais ir rankomis mote
riškė. Ji beveik pusnuogė. Balsu verkia.

— Kas atsitiko? —
Moteriškė ilgai žiūri į mane. Pagaliau, 

ranka parodžiusi į namo griuvėsius, sa
ko:

— Vokiečiai mus apipylė benzinu ir 
sudegino. Mano vaikai sudegė...

Suėjo daugiau moterų. Jos papasakojo 
negirdėtų savo vandališkumu dalykų.

Prie degančio namo vokietis stovėjo ir 
žvalgėsi. Išėjo žmogus iš kito namo. Vo
kietis jam padavė pilną kibirą ir liepė 
pilti ant ugnies. Žmogus iškarto paėmė 
kibirą, bet tuoj pastebėjo,' kad ten ben
zinas ir susilaikė. Namas sudegė su vi
sais gyventojais. Pavyko išsigelbėti tik 
tai vienai moteriai.

dainų melodijomis. Tuo pat metu buvo 
suimta ir iš įvairių Lietuvos vietų Vo
kietijon Konclagerin išgabenta keli šim
tai lietuvių inteligentų, jų tarpe kelios 
dešimtys aukštųjų mokyklų ir universi
teto dėstytojų. Išvežtas buvo ir švietimo 
vadybos tarėjas lietuvis, kurio vieton vo-

savo įgaliotinį dr.kiečiai atsiunti
Schreinertą, o vėliau Riefentalį. Bet ir 
uždarę universite 
mi universiteto p 
kurstytų prieš ve 
bina juos prie įst 
darbui” mieste. Atvažiavusi iš Berlyno 
komisija apdalinu Vilniaus Universiteto 
profesorius temomis, kurias jie turėjo 
metų bėgyje paruošti ir tokiai pat at
vykstančiai komisijai parodyti, tačiau 

beveik nė vienas universiteto dėstytojas 
tų primestų temų neruošė ir jomis nesi
rūpino.

Pagaliau besitraukdami vokiečių bar
barai universitetą padegė, o visus pro
fesorius, nuvarę į kino salę “Pan”, ap
liejo pastatą benzinu. Ugnis greit apėmė 
namą su visais žmonėmis ir, jei ne Rau
donosios Armijos staigus smūgis, būtų 
visi mokslininkai sudegę.

tus, okupantai, bijoda- 
;ofesorių, kad jie nėsu- 
kiečius liaudies, prika- 
aigų neva “moksliniam

Kaip okupantai naikino lietuvių mok
slą ir kultūrą, matyti iš docento dr. J. 
Baldžiaus pareiškimo.

Tarybiniais 1940-1941 m. Vilniaus Uni
versitetas buvo pasiekęs aukščiausia 
klestėjimo laipsnio. Nauju tarybiniu unij 
versiteto statutu Vilniuje, vietoje buvuį 
šių pelikių, sudaromi devyni fakultetai, 
dvigubai padidinamas mokslo personalas, 
ir studentų skaičius pašoka staiga iki 
5000, kurių pusei duodamos valstybinės 
stipendijos. Greta universiteto Vilniuje 
valstybinė Tarybų Lietuvos Mokslų Aka
demija, su visais mokslų skyriais ir mok
slinio tyrinėjimo institutais. Visos mūsų 
mokslinės jėgos buvo įtrauktos darniam 
mokslo ir meno kūrybiniam darbui. Į- 
staigos ir mokslo personalas buvo aprū
pinti puikiausiai lėšomis iki tol negirdė
tu duosnumu. .

Ir šitam gražiam mokslinės kūrybos 
darbui buvo 1941. VI. 22-25 dienomis su
duotas Hitlerio rasistinių banditų skau
dus smųgis, trukęs trejus metus, kol 
Vilnius, senoji Lietuvos sostinė, buvo 

vėl, 1944 m. liepos pirmomis dienomis, 
pergalingos Raudonosios Armijos išva
duotas iš plėšriųjų teutoniškų banditų 
nagų. į • i

Vokiečiams okupavus Vilnių, iš Vil
niaus universiteto atleistųjų bendras 
skaičius siekė 65 profesorių.

Lietuvos inteligentijai, o ypač meni
ninkams, rašytojams buvo sudarytos ne
pakenčiamos gyvenimo sąlygos. Daugelio 
jų mes jau niekad nesutiksime. Vokiečiai 
sušaudė vieną talentingiausių Lietuvos 
skulptorių Grybą, Jie sušaudė taip pat 
talentingą poetą Vytautą Montvilą. Nu
žudytas taip pat žinomas žurnalistas J. 
Beleckas, plačiai Lietuvoje žinomas ir 
gerbiamas visuomenininkas advokatas 
A. Bulota su žmona, karo pradžioje ne
suspėjęs evakuotis Komunalinio Ūkio 
Liaudies Komisaras V. Knyva. Geriau
siąjį Lietuvos chirurgą, pasaulinio var
do specialistą profesorių akademiką 
Kuzmą, kaip pasakojama, vokiečiai už
kankino. Žymiausias Lietuvos dramatur
gas teatro kritikas, rusų literatūros pro
fesorius Vilniaus Universitete Balys 
Sruoga išvežtas į; koncentracijos stovyk
lą Vokietijoje. Ji likimas nežinomas.

Daugelis Lietuvos inteligentų buvo 
kankinami Gestapo rūsiuose. Kai kurie 
iš jų nuo baisių kankinimų buvo išėję iš 
proto, kiti tik atsitiktinumo dėka liko 
nenužudyti. Gestapo ilgai laikė kalėjime 
vieną talentingiausiu Lietuvos poetų T. 
Tilvytį, persekiojo poetą Borutą ir kitus.

Panašūs dalykai dėjosi ir Kauno uni
versitete, kur ypatingai nukentėjo Me
dicinos fakultetas. Atleistųjų dėstytojų 
vieton buvo tiki vienas antras, aiškiai 
vokiškos orientacijos žmogus, naujai pa
skirtas. Fakultetų skaičius nuo devynių 
tuojau buvo sumažintas iki penkių, lė
šos apkarpytos pusiau, akademikams at
lyginimas nubrauktas, naujus studentus 
į fakultetus priimti uždrausta. Jau 1942 
m. Lietuvoje pradėjo siautėti Arbeit* 
samtas, žmonių medžiojimo į vokišką 
katorgą įstaiga, kuri ypatingai domėjosi 
jaunuomene nuo 18 iki 30 metų. Gim
nazijų abiturientams buvo įvesta priva
loma darbo tarnyba Vokietijoje, tuojau 
baigus gimnaziją. Šioji priežastis užkir
to jaunuomenei kelią į universitetą. Be 
to, žmonių medžioklė buvo vykdoma at
skirais sąrašais, registracijomis, gaudy
mais gatvėse, namuose, kavinėse. Me
džiojamojo amžiaus studento padėtis ta
po taip nesaugi, jog išėjęs gatvėn jis ne
žinojo, ar begrįš namo. Šitokio pavojaus 
spiriami studentai iš Vilniaus ėmė bėgti 
į kaimą, į miškus. Universitetas neteko 
65 nuošimčius savo klausytojų.

Šią Universiteto merdėjimo stadiją 
vokiečiai pribaigė 1943. III. 17., uždary
dami visai abu universitetus, Mokslų 
Akademiją ir visas aukštojo tipo mo
kyklas. Šį uždarymą lydėjo begėdiškas 
vokiečių SS dalinių mokslo įstaigų turto 
plėšimas, kur buvo plėšiama viskas-nuo 
mikroskopų, teodolitų, chemikalų iki ra
šomųjų mašinėlių. Per šį plėšimą buvo 
sunaikinta dalis lietuvių kalbos žodyno 
medžiagos ir žymi dalis fonografo plok
štelių su įdainuotomis lietuvių liaudies

Įžymesnieji žmonės teroru buvo ver
čiami daryti pareiškimus prieš tarybų 
valdžią specialiai 
leidiniuose. Dėl 

ir meno darbuoto 
stytis nuošaliuose

Puikiausiai bus 
žinomas Lietuvoj dailininkas Bulaka.

— Matai, — parodė jis man ilgą virvę 
su geležiniu kabliu, — tai mano drau-

vokiečių leidžiamuose 
to žinomiausi mokslo 

jai buvo priversti slap- 
kaimuose ir miškuose, 
tas sąlygas apibūdinęs

— Nesuprantu.
— Kiekvieną naktį aš tą virvę laikyda

vau po pagalve. Jei tik į duris krapšt, 
užsikabindavau kablį už prielangės ir 
virve nusileisdavau į kiemą. Juk kasdien 
vokiečiai po būtus vadinamus nepatiki
mus medžiodavo.

Nepaisant pjudymo vienos tautybės 
prieš kitą, nepaisant šlykščiausių vokie
čių prasimanymų, padoriausieji Lietuvos 
žmonės nuoširdžiausiai laukė Raudono
sios Armijos sugrįžtant. Štai ką rašo vo
kiečių okupacijoje 3 metus išgyvenęs jau
nas rašytojas V. Žilionis “Tarybų Lie
tuvoje” 1944 m., liepos 25 d. numeryje:

“Per tuos trejus metus vokiečiai ir 
jiems parsidavę bernai Jus, Tarybų ra
šytojai, drabstė purvais, šmeižė, juodino, 
bet Lietuvos darbo žmonės liko kurti 
šiems fašistų melams, jie klausė Jūsų 
balso per Maskvos radiją, nors dėl to 
gręsė mirties bausmė, per visokias už
tvaras čia patenkančią Jūsų spaudą, 
klausė ir tikėjo jūsų patikinimais, kad 
Jūs sugrįšite kartu su Raudonąja Ar-^ 
mija, kuri neša Lietuvai išlaisvinimą iš 
sunkios vokiečių banditų vergovės. Kai 
viršum mūsų galvų okupacinės vergovės 
dangus tamsiai apsiniaukdavo, Lietuvos 
darbo liaudis kentė širdyje, turėdama 
vienintelę vilties kibirkštį, kad ten, pla
čiojoje Tarybų Sąjungoje, yra rinktiniai 
jos sūnus, kurie savo gyvenimą, savo 
gyvybę paskyrė tam, kad Lietuvos že
mėje vėl saulė sušvistų.

(Bus daugiau)

Rėkia Kaip už Liežuvio 
Kariami.

Vietos draugija po vardū 
Lietuvių Mokslo Draugija, su
trumpintai vadinasi L.M.D., su
manė atžymėti savo 40 metų 
gyvavimo paminė j imą-jubiliejų. 
Sumanyta - padaryta. Susirin
kime prie draugijos komiteto 
darinkta komisija iš trijų na
rių — J. K. Mažuknos, J. D. 
Slieko ir G. Parčiausko. Komi
sija su draugijos komitetu 
laikė kelius posėdžius, tarėsi, 
planavo, kad padaryti minimą 
parengimą šaunų, kad nebūt 
publika suvilta, kaip tahkiai 
čia būna. Prie to darbo dau
giausia dirbo Mažukna. Jis už
kvietė daugumą dainininkų, 
kaip Mr. & Mrs. Chinikus, Mr. 
& Mrs. Sadauskus ir kitus; iš
siuntinėjo pranešimus į laik
raščius, užsakė spaudos darbus 
ir tt. Paskutiniame kom. ir kor 
miteto posėdyje buvo nutarta, 
jeigu parengime atsiras svečių, 
kurie panorės kuomi nors prie 
programos pildymo prisidėt, 
duot jiem progą.

Ir parengimas buvo tikrai 
gražus ir tvarkus. Ypatingai 
gražiai pasirodė vietos pagar
sėję dainininkai kaip Mr. & 
Mrs. Chinikai ir Sadauskas. 
Pasakė atatinkamą įžangos 
prakalbėlę L.M.D. pirmininkas
K. Kregždė, vėliau J. K. Ma
žukna ir F. Abekas iš Chicagos, 
kaip svečias atsilankęs į mini
mą parengimą. Po programos, 
laike vakarienės ir po jos, žmo
nės sveikino kom. ir komiteto 
narius, dėkodami už surengimą 
tokio šaunaus ir tvarkaus pa
rengimo ir tt.

Bet Smetonos kavalierius 
Gabaliauskas su visa savo nu
triušusių palydovų armijuke 
dėl to taip įpyko, taip įdūko, 
kad atrodytų, jog jie tiesiai pa
siuto. Nuo to laiko, 26 d. lap
kričio, vietos lietuvių laikrašti^ 
“Lietuvių žinios” kiekvienas 
numeris beveik visas užpildytas 
vien tik apie minimą parengi
mą; visaip niekindami minimo 
parengimo komisijos narius ir
L. M.D. komitetą, kursto narius 
sukilti, “revoliuciją kelti” ir 
tt. iChicagoš “Naujienose” taip 
pat.

Tai kas-gi čia dabar pasida
rė, kad dėl tokio palyginamai 
mįižo dalykėlio, kaip tam tikrų 
žmonių įėjimas į parengimo 
komisiją, sudarė tokį skandalą, 
tokį strioką visiems fašizmo 
teisintojams ir jo baltinto- 
jams?

Tik dabar mums pradeda pa
aiškėti iš viso to jų riksmo ir 
triukšmo, kad Gabaliauskas ir 
jo nutriušę palydovai tikėjo ir 
buvo tikri, kad, jie, o ne drau

gijos komitetas ir komisija bus 
minimam parengime šeiminin
kai ir darys ką jie nori, kitaip 
jų suprasti negalima. Nes jie 
aiškiausiai tai pasakė savo ga- 
zietoj po parengimo, No. 48, 
ten sakoma:

“Draugijos jubiliejinėse iš
kilmėse pereitą sekmadienį, 
vyriausiu kalbėtoju buvo Abe
kas. “L. ž.” redaktorius visai 
nepasirodė iškilmėse, nes jam 
būtų pažeminimas nuo vienos 
platformos kalbėti su didžiau
sių lietuvių tautos neprietelių 
komunistų agentu Abeku.”

Matote, gerbiamieji, ponas 
Gabaliauskas pats prisipažįsta, 
kad jis visiškai nepasirodė ta
me parengime, o kolioja paren
gimo komisiją, kam jam neda
vė kalbėti. Kaip jau aukščiau 
minėjau, kad komisija ir 
L.M.D. komitetas buvo nutaręs, 
kad duot progą svečiams pro
gramoj dalyvauti, jeigu jų at
siras. Abekas atsilankė* į pa
rengimą, persistatė kom. ir ko
mitetui ir mes jam suteikėm 
progą pakalbėti. Kodėl pana
šiai negalėjo Gabaliauskas pa
daryti? Kam dabar reikia kelti 
tokį skandalą,. kiršinti draugi
jos narius? Ak, Gabaliauskas, 
mat, ponas, jam per prasta 
taip ateiti, kaip Abekas ir ki
ti, jis, turbūt manė ir laukė, 
kad parengimo komisija ar kas 
kitas padarys kokias nepapras
tas ceremonijas, atsiųs specia- 
lę pakvietimo delegaciją, o gal 
dar ir procesiją, ar ką? Mes, 
čia gyvenanti darbo žmonės, 
tokių dalykų, ponai, dar 
neišmokome ir nemanome mo
kintis. Toliau vėl jis skundžia
si : kitiems patriotiniams lietu
viams komisija nei per koncer-* 
tą, nei per vakarienę visai ne
davė žodžio.

Mes norėtume žinoti, kas to
kio žodžio prašė? Mes, kaip .ko
misija, taip draugijos komite
tas, jokio kito prašymo nuo 
nieko negavome, apart Abeko, 
tai kam tuomet įbes turėjome 
tą žodį duoti? Dar toliau jie 
kliedi apie Abeko > pasakytą 
kalbą. Jie skundžiasi, būk jie

ir panašiai? Jūs negalite, ponai, 
nes Abekas pasakė ne kokią 
ten “pliovonę,” kaip jūs sakote, 
bet gražią i£ patriotišką kalbą 
už lietuvių tautos vienijimą, 
kur Smetona Lietuvoj su po
nais išvaikė Lietuvos skurdžius 
į viso pasaulio užkampius be- 
jieškant duonos kąsnio, už su
vienijimą lietuviškų žemių, 
prijungiant prie Lietuvos ma
žąją Lietuvą—Prūsus su Tilže, 
Klaipėda ir Karaliaučium. Ar 
tokia kalba įžeidžia lietuvio pa
trioto jausmus? Ar už tokią 
kalbą reikia agituot L.M.D. 
narius sukilti prieš parengimo 
komisiją ir tt.? Jeigu kas rau
do ir jautėsi įžeistu nuo mini
mos Abeko kalbos, tai tik to
kie kryžiokai, kaip Gabaliaus
kas ir jo palydovai, kurie pri
sidengę lietuvišku patriotizmu 
visaip bando teisinti ir baltinti 
kruvinus hitlerininkus. Kas re
mia pabėgusius Hitlerio ber
nus į Švediją ir kitur, kankinu
sius ir žudžiusius mūs brolius'
Lietuvoje, Abekas ir jo vien
minčiai, ar Gabaliauskas ir jo 
vienminčiai? Gabaliauskas! 
Tai kas išgama, kas mūs tau
tos priešas? Manau, nebeilgai 
jums, - ponai, vyks apgaudinėti 
įmones, meluoti ir teisinti Hit
lerį ir jo sėbrus, jau pradeda 
ateidinėti iš Lietuvos laiškai ir 
jie nuplėš nuo jūs maską ir pa
rodys Amerikos lietuviams, ko
ki jūs patriotai!

Aš manau, kad L.M.D. na
riai neklausys tų Gabaliausko 
kavalierių plūdimų ir kiršini- 
mų tarpe mūs narių. Mes mo
kėjom ir žinojom, kaip sugy
venti ir tvarkytis daug pir
miau, negu ponas Gabaliauskas 
čia atsibaladojo, mokėsime 
tvarkytis ir sugyventi ii’ atei
tyje.

Prie L.M.D. gali priklausyti 
visokių pakraipų bei įsitikini
mų žmonės, jie, kartais padis- 
kysuoja, pasibara, bet draugi-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime
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nori parapijonus sukelti, dary
ti L.M.D. suįrutę. Kam? Ar
L. M.D. parapijonus kas perse
kioja? Ne! Juk mūs draugija 
nei kuomet ir nei vieno naujo 
nario neklausė jo politinių bei 
religinių įsitikinimų. Ir gerai. 
Tik Gabaliauskui čia atsiradus 
jis nori L.M.D. nariams įkal
bėti, kad čia reikia progresy- 
viškai mąstančius narius pada
ryti beteisiais, kad tie žmonės 
galėtų priklausyti prie L.M.D., 
mokėtų duokles, bet nario tei
sių neturėtų, nes jis “L. Ž.” sa
ko: “Gėda L.M.D. nariams, 
kad renka į atsakomingas ko
misijas tokius žmones.” Tikiuo
si, kad ponas Gabaliauskas to 
greičiausia nesulauks, nes L.
M. D. nariai geriau žino, negu 
ponas Gabaliauskas, kam paves
ti savo draugijoje atsakomin- 
gus darbus.

Parengimo kom.» narys,
J. D. Sliekas.

Nacių komanda gyrėsi, 
kad jų ofensyvas suardęs 
anglų - amerikeičių žiemi
nio ofensyvo planus.

Amerikiečiai išdaužė priešų 
atakas etc

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.i GREEN STAR BAR & GRILL

® Lietuviškas Kabaretas
Kas nori gražiai laiką pr^eisti pasilinksminti ir pasišokti užein- 

pas “Green Star Bar and Grf*’ nes žino, kad visados bus patenkinti
Ateikite pasimatyti su Giviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina1 
tinkamą gydymą.

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

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

(Įsist. 28 m.)

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

I CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Lenkę Valdininkai Lon
done Norėjo, kad Naciai 

Sumušti) Sovietus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

lenkų valdovai stengiasi nu
statyt Jungtines Valstijas 
prieš Angliją. Tuo sumeti
mu jie agitavo Amerikos 
lenkus balsuot už republiko- 
ną Dewey praeituose prezi
dento rinkimuose.

Už visa tai juos kritikuo
ja lenkų Valstiečių Partijos 
laikraštis “Jutro Polski”.

Anglija ir Amerika pir
miau būtų reikalavusios 
pripažint Lenkijai Lvovą, 
vakarinės Ukrainos didmie
stį, primena “Jutro Polski.” 
Bet kad emigracinė lenkų 
valdžia taip griežtai nusi
teikė prieš Sovietus, į tai 
anglai jau nepalaikys len
kų pusės dėlei Lvovo, kaip 
Anglijos premjeras Chur- 
chillas neseniai užreiškė sa
vo seime.

Plėšikas Nušovė Bronių 
Petruševičių

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
amžiaus, paliko žmo<ną Ele
ną, tris dukteris: Aldoną 
17 metų, Ruthą 14 metų, 
Judithą 12 metų ir sūnų 
Robertą 10 metų. Atvykus 
į žmogžudystės vietą, žmo
na apalpo.
BANDITO MANEVRAI
Jonas Matulis davė poli

cijai tokių žinių apie žmog
žudį:

Banditas atėjo krautuvėn 
šeštadienį iš ryto ir užsisa
kė šešis butelius degtinės; 
paskui apie 6 vai. vakare jis 
sugrįžo ir užsisakė daugiau. 
Kuomet buteliai buvo pa
kuojami, banditas išsitrau
kė automatišką revolverį ir 
užreiškė, kad jis atvyko 
plėšt.

Petruševičius nurodė į 
pinigų redžisterį ir plėšikas 
pasikuopė pinigų. Tada plė
šikas liepė visiem trim vy
ram sustoti prie sienos ir 
nusimauti kelines. Petruše
vičius pasipriešino; sako, 
“tai visai nereikalinga 
kvailystė.” Plėšikas numetė 
šalin savo apsiaustą ir pir
štines ir riktelėjo: “Aš rim
tai kalbu!” ir ėmė šaudyti.

Vengdamas kulkų, Petru
ševičius parkrito ant grin
dų, bet vis tiek tapo nušau
tas. Banditas gi spruko lau
kan, palikdamas savo ap
siaustą, pirštines ir $200 
dar likusių redžisteryje ir 
$1,300 seife.
• Policija veikliai jieško 

žmogžudžio.

. Maskva. — Sovietų kariai 
gruodžio 31 d. sunaikino 
bei iš veikimo išmušė 48 vo
kiečių tankus ir nušovė 4 
jų lėktuvus.

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 šėrų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

smūgius nu-

Mokslas ir Knyga Vėl Tampa 
Mūsų Visy Nuosavybe

Zarasai. — Banditai vokie
čiai, kaip kilpą ant kaklo, pa
mažu smaugė lietuvio teisę į 
mokslą ir šviesą. Išvaromi iš 
Lietuvos, kur jie trejus metus 
mus prievartavo, hitlerininkai 
savo pasiutimo 
kreipė į mokyklas, štai Zara
sų apskrityje 30% visų mokyk
lų tiek sunaikinta, kad reika
lauja kapitalinio remonto. Iš 
jų, pav., Lupenkos, Bachmatos 
ir kt. pradžios mokyklos pa
verstos pelenais. Mokyklose 
knygas išdraskė ir išmėtė, suo
lus sudaužė, spintas, stalus ir 
kt. baldus išvežė. Vienoje 'Za
rasų apskr. mokyklų invento
rius 50% sunaikintas. Tokią 
“kultūrą” davė mums vokie
čiai.

Iš pirmosios tarybų valdžios 
įvedimo Zarasuose dienos 
daug pastangų nukreipta at
statyti mūsų mokyklas, atsta
tyti šventą tarybinį įstatymą 
apie galimumą kiekvienam 
kuo plačiausiai semtis mokslo 
žinių, tapti mokytu ir laimin
gu.

šiuo metu Zarasų apskr. 
mokyklos remontuojamos. 
Ten, kur patalpos sudegintos, 
mokyklos bus įsteigtos išnuo- 
muotose valstiečių būstinėse. 
Mokslo priemones, ypač vaiz
dines, jau pradėjo gaminti pa
tys mokytojai. Suolus ir sta
lus gamina vietos įmonės. Mo
kytojai sukomplektuoti 90%. 
Mokyklinio amžiaus vaikų 7— 
14 metų, kuriems šį rudenį bus 
atvertos mokyklų durys, sure
gistruota 6,000. Zarasuose 
veiks 8 klasių gimnazija. Du- 
sėtuose įlirbs progimnazija. 
Numatyta šį rudenį atidaryti 
dar vieną progimnaziją Dūkš
te ar Turmante.

Be to, tvarkomas ir skaityk
lų bei bibliotekų reikalas. Pa
čiame Zarasų mieste yra vie
šos lentos, kur iškabinami laik
raščiai. Veiks 4 bibliotekos. 
Kaimuose bus atidaryta 30 
bibliotekų-skaityklų.

Darbininkai Išgelbėjo Nuo 
Sunaikinimo įmones

Panevėžys. — Atsitraukda
mi okupantai Panevėžį degino 
ir plėšė. Bet Raudonoji Armija 
jiems lipo ant kulnų, ir rudie
ji plėšikai tespėjo įvykdyti tik 
dalį savo planų. Tikri patrio
tai panevėžiečiai šoko gelbėti 
ir saugoti visuomeninį turtą. 
Šiaude darbe savo energija ir 
apsukrumu pasižymėjo parti
zanas drg. Pranevičius Petras. 
Jis sudarė turto apsaugos bū
rius ir įpareigojo saugoti mies
to krautuves. Tokiu būdu bu
vo išgelbėta nuo apiplėšimo 
daug krautuvių ir visos mies
to vaistinės. Vieną labai svar
bų Panevėžio fabriką išgelbė
jo fabriko darbininkai, kalvis 
Antanas Balčiukonis ir Dainys. 
Kada vokiečiai aplinkui degi-, 
no ir sprogdino fabrikus, ka
da visur sproginėjo minos ir 
artilerijos sviediniai, šie dar
bininkai niekur nesitraukė iš 
fabriko ir visaip gynė jį nuo 
ugnies ir plėšikų. Vokiečiai no- 

i’ėjo ir šį fabriką sunaikinti. 
Jie privažiavo su mašina ir 
ėmė nešti į fabriką sprogsta
mosios medžiagos dėžes. Tai 
pastebėjo Panevėžio partiza
nai, saugoję fabriką iš daržo. 
Partizanai apšaudė vokiečius 
ir jie paskubomis pasiėmė 
sprogstamąją medžiagą ir iš
dūmė. Dabar fabrikas remon
tuoja Savo įrengimus ir netru
kus žada pradėti darbą.

Be to, Panevėžyje netrukus 
Žada pradėti darbą eilė kitų 
įmonių. Jau veikia batsiuvių ir 
siuvėjų susikūrusios artelės. 
Veikia pirtis. Atidarytos 3 val
gyklos.

Panevėžio apskrityje labiau
siai nukentėjo šie valsčių cen
trai : Ramygala, Raguva, Še
duva ir Šimonys, čia okupan
tai sudegino malūną ir daug 
namų.

Panevėžio apskrities valstie
čiai jau baigia imti nuo laukų 
vasarojų ir£ruošiasi rudens 
ęlarbams. •

Tarybiniai ūkiai labai nu
kentėjo. Okupantai išgrobė gy
vulius ir kitą inventorių. Visuo
se tarybiniuose ūkiuose paskir
ti ūkvedžiai. Padaryta inven- 
tarizacija. Tarybinių ūkių ru
giai visur tvarkingai nuimti. 
Vasarojus imamas ir ruošia
masi rudens sėjai.

Ūkiai, palikę be savininkų, 
prižiūrimi valsčių vykd. komi
tetų paskirtų globėjų.

Dzūkijoje
Visos Įstaigos ir Įmonės 

Suorganizuotos
Frontui nuslinkus į vakarus, 

pačiame Alytaus mieste ir aps
kričio ribose pradėjo organi
zuotis įstaigos ir įmonės. Da
bartiniu metu darbas įstaigo
se ir įmonėse įeina į normalias 
vėžes.

Žuvo Mikas Vaškevičius
Mūšio ties Alytumi metu sa

vo tėviškėje, Likiškėlių km., 
žuvo M. Vaškevičius, buv. 
1941 m. Seinų apskr. Vykdo
mojo Komiteto pirmininkas ir 
vėliau Seinų apskrities koope
racijos sąjungos pirmininkas. 
Velionis Dzūkijoj buvo plačiai 
žinomas kaip kovotojas už 
liaudies gerovę, už ką buvo 
daug kartų smetoniniais ir vo
kiečių laikais persekiojamas 
kalinamas. Tebūna jam lengva 
Dzūkijos smėlėta žemelė, ku
rią jis taip mylėjo.

Už Likusio Be Šeimininkų Tur
to Savinimąsi Bus Griežtai 

Baudžiama
Lietuvos TSR Liaudies Ko

misarų Tarybos nutarimu pa
vedama miestų ir apskričių 
vykdomiesiems k o m i t e tams 
perspėti privačius asmenis, o 
taip pat įmonių, įstaigų bei or
ganizacijų vedėjus, kurio turi 
dėl karo sąlygų pamestą arba 
be šeimininkų likusį turtą, per 
10 dienų nuo nutarimo paskel
bimo dienos apie tą turtą pra
nešti atitinkamam miesto arba 
apskrities vykdomojo komiteto 
finansų skyriui. To nepadariu
sieji bus laikomi pagrobusiais 
svetimą turtą ir 4)us griežtai 
nubausti. Ryšium su anksčiau 
minėtu, Vilniaus miesto Vyk
domasis Komitetas yra išleidęs 
nutarimą, kuriuo draudžia pri
vatiems asmenims, lygiai kaip 
ir įstaigoms, organizacijoms ir 
kariuomenės dalims sauvališ- 
kai imti pamestą ir be šeimi
ninkų likusį turtą savo reika
lams. Nusižengusieji šiam nu
tarimui bus patraukti baudžia
mojon atsakomybėn. .

Kokios Amatų Mokyklos 
Veiks Vilniuje

Mokslo metų pradžiai numa
toma atidaryti Vilniuje šios 
amatų mokyklos: metalininkų, 
stalių ir elektrotechnikų moky
kla, Aukštaičių g. 5, prie 
“Elektrito” fabriko specializa- 
vimosi mokykla, šventosios g. 
3, visokių specialybių amatų 
mokykla prie geležinkelių ir 
siuvimo mokykla mergaitėms, 
Jogailos g 2. Pagal reikalą 
amatų mokyklų 
ir'daugiau.

bus steigiama

Darbo unijos moka pardavinėti karo bonus. Šis pa
veikslas trauktas CIO unijos American Communication 
Association centre, New Yorke. Unijos nariai, tik su
grįžę iš tarnybos užsienyje, perka karo bonus.

HARTFORD, CONN
Iš Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubo Veiklos
Gruodžio 17 d. buvo su

rengta prakalbos, koncertinė 
programa ir šokiai pardavimui 
šeštos Karo Paskolos bonų. Ne
buvo jokios įžangos. Kliubo 
pirmininkas J. Pilky, atidary
damas parengimą, pasakė pra- 
kalbėlę ir perstatė miesto gas- 
padorių William Martensen. 
Mr. Martensen jau yra pir
miau kalbėjęs panašiuose kliu
bo parengimuose. Jis gerai pa
gyrė kliubą,' jo pirmininką ir 
valdybos narius už pavyzdin
gą veikimą, kad gerai veikia 
naminiame fronte. Jis aiškiai 
įrodė, kodėl reikia pirkti karo 
bonų, .kaip tas daug padeda 
greičiau laimėti pergalę ir pat
sai nusipirko už $500 karo bo
nų.

Publika labai karštai pasvei
kino tokį gražų pavyzdį mies
to gaspadoriaus ir išpirko už 
$25,000 karo boiyi. žmonių 
dalyvavo apie 300, labai gra
žiai užsilaikė.

kone e r t i n ės p ro gr amos
Henry 

orkestros. Taigi, paren-

boiyi. žmonių

Po 
buvo šokiai prie Ray 
radio 
girnas pilnai pavyko.

ir visuomenės

raportų prieita 
rinkimo. Pirmi-

Gruodžio 18 d. įvyko kliu
bo priešmetinis susirinkimas, 
kur buvo renkama valdyba ir 
kitos komisijos 1945 metams. 
Narių dalyvavo virš 200. Pir
mininkas J. Pilkauskas (Pil
ky), atidarydamas susirinki
mą, paprašė narius užsilaiky
ti šaltai ir dalykus svarstyti 
rimtai kliubo 
gerovei .

Po išduotų 
prie valdybos 
ninkas paragino rinkti tokius 
narius, kurie yra gerai pasi
darbavę kliubo ir pažangios 
visuomenės gerovei.

Kliubo pirmininkų vieningai 
išrinktas tas patsai — J. Pilky 
be balsavimo. Reiškia, jau 9- 
tiems metams išrinktas Pil
kauskas, arba narių “draftuo- 
tas.”

Taipgi ir kiti valdybos na
riai vieningu narių užgyrimu 
pasiliko kuone visi tie patys, 
išskiriant vice-pirmininką, kur 
vietoj M. Evans išrinktas C. 
Meškiunas. Užrašų raštininkas 
— Juozas Kazlauskas, finan
sų raštininkas — J. Vasiliaus
kas, iždininkas —■ Antanas 
Ambrosas, maršalka — A. Ke- 
lenas, kasos prižiūrėtojai — J. 
Aibavičius ir M. Sabeckis, du
rų sargas — J. Bernotas, tei
sėjais ■— J. Manciunas, Ant. 
Mazotas ir Petras Sabanaus- 
kas. Visi -rinkimai praėjo glau
džiai, tik išrenkant atstovą į 
Russian War Relief, kur kliu- 
bas per tris pastaruosius me
tus turėjo atstovą^ ir nuošir
džiai rėmė šią garbingą orga
nizaciją aukomis, susirinkime 
atsirado pora siaurai protau
jančių narių, kurie norėjo su
drumsti kliubo ramybę ir pa
sigauti sau pasekėjų. Jie tvir
tino priešų pasakaitę, būk pa
siuntimas ten atstovo pakenks 
lietuvybei.

Į tuos nepamatuotus užme
timus tinkamai atsakė Jonas f.
Kuliš,'">kuris sakė, kad Rus- H 7 7
sian War Relief nėra kokia 

ten “ruskių organizacija,” bet 
yra susitvėrus Amerikoj iš 
amerikiečių ir įvairių tautų 
žmonių, mūsų šalies piliečių, 
kurią kontroliuoja aukšti žmo
nės, o organizacija atlieka ge
rą darbą pagalbai sumušti fa
šizmą ant visados.

Jo kalbą nariai griausmingu 
plojimu palydėjo. Ir milžiniš
ka didžiuma balsų vėl liko iš
rinktas atstovas j Russian War 
Relief drg. Walteris Brazaus
kas. Bravo, kliubiečiai, kad su
prantate, kas tie žmonės, ku
rie visada jieško ko tai ne- 
pametę ir nori ardyti mūsų 
gražią vienybę.

Mes, kliubiečiai, jau per ei
lę metų gerai progresuojame, 
laikydamiesi mūsų valdybos 
nurodyto kelio. Tuo keliu ei
dami nenupuldėme nei kliubo, 
nei lietuvybės vardo, bet iškė
lėme į aukštą laipsnį ir laiky
kimės šios kliubo taktikos ir 
ant toliau.

Prie kliubo prisirašė keturi 
nauji nariai, jų tarpe yra ir 
policijos leitenantas Jonas šie- 
gis. Susirinkimas baigėsi gra
žioj nuotaikoj. Linkime kliubo 
valdybai ir nariams gražiai ir 
nuoširdžiai darbuotis ir 1945 
metais karo pergalei ir Lietu
vos žmonių pagalbai.

Onutė Baltulioniukė visai 
buvo netekus regėjimo ir nieko 
nematė per 3 savaites ir 3 die
nas. Dabar ji jau praregėjo ir 
mato taip gerai, kaip ir pir
miau. Džiaugiasi ji, jos namiš
kiai ir visi draugai ir draugės. 
Linkime jai geros sveikatos.

Kliubietis.

Binghamton, N. Y
ALDLD 20 kuopos kūčių va

karienė, rengta gruodžio 23 
d., pavyko gana gerai. Vaka- 
rieniautojų atėjo truputį dau
giau, negu tikėtasi, tai vėliau 
atėjusiems nebeteko valgių. Iš 
to, žinoma, buvo nesmagumo, 
kaip atėjusiems valgyti, taip ir 
šeimininkėms, kurios vakarie
nę ruošė ir daug darbo įdėjo, 
o ne visus galėjo patenkinti.

Vakarienės paruošime dir
bo : Bekerienė, Žemaitienė, 
Liužinienė ir Bakšienė; prie 
kitų darbų buvo: Liužinas, Ki- 
reilis, MikolajCinas ir Jasilio- 
nis.

Iš tolimesnių svečių buvo va
karienėje saržentas Albertas 
Kaminskas,,^ parvykęs Kalė
doms iš Indiana valstijos.

Nors vakarienės atskaita ne
baigta suvesti, bet teko girdė
ti, kad padaryta gražaus pel
no. Be to, rinkta ir aukos Lie
tuvos pagalbai. Aukotojų są
rašą paskelbs rinkėjai.

Rimtai ligos suspausta Ele
na Balazarienė — išvežta li
goninėn.

S. J.

Naciai nužudė Sovietų pa 
siuntinius. ... ... J..
------  ---*-------- 1--------- į----

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED—MALE 
•REIKALINGI VYRAI

BALTIMORE & OHIO HR.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

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

PHILADELPHIA, PA.
(300)

JAUNI VYRAI
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS
GENERAL SAW & KNIFE CO.,'
193 CENTRE ST., N .Y. CITY.

MAŠINISTAI
Acme & New Britain 

Automatic 
Nustatymui Vyras, taipgi Operatoriai 

Jobbing Dirbtuvė. Patyrę. Nuolat. 
Pokarinis Darbas.

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

(4)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS< 
Nereikia Patyrimo 

Kaipo
VIRĖJOS 

INDŲ ATEMEJOS IR 
VIRTUVES DARBUI

Duodama Maistas ir Uniformos 
Iš Būtinų Dalbų Keikia Turėt Paliuosavimo 

Pareiškimų 
Kreipkitės Asmeniškai

Pradedant Pirmadienį, baigiant Penktadieniu.
9 a.m.-—5 p.m. 

šeštadieniais, 9 a.m.—12 Pietų
N. Y. TELEPHONE CO.

115 West 42nd St., Manhattan, 
1775 Grand Concourse

prie 175th St. Bronx
(7)

INSPEKTORĖS
Nereikia Patyrimo 

Nėra Amžiaus Apribavimo.
Geros Darbo Sąlygos. Daug Viršlaikių.

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

(4)

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS IR VYRAI
Lavinti ir nelavinti. Dieną-naktį ; prie mašinų 

ar sustatymų. Nuolat ar laikinai.
PALMER, 234 E. 46TH ST.

(2)

WAR BRADS
Barbed wire used by Uncle Sam’s 

fighting forces is vastly different 
from that used on'American farms. 
Army and Marine barbed wire is 
much heavier and the barbs, about 
three inches in length, are more 
vicious than ordinary barbed wire.

The Marine Corps payX fifty cents 
for each twelve yards/or 36 feet of 
this specially manufactured barbed 
wire. The Army and Marine Corps 
needs thousands upon thousands of 
feet for defensive warfare. Your 
purchase of War Bonds and Stamps 
will insure sufficient quantity for 
their needs, 
percent of 
Bonds eVžry

Invest at least ten 
your wages in War 
pay day.

U. S. Treasury Department

MEDUS

1

2

3

būti-
žmo-

svei-

4

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

o 
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 pasimokč- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ANGLIŲ DARBININKAI
KIEMO VYRAI
PUIKIAUSIA PROGA 
Kreipkitės Asmeniškai 
BURNS BROS.

316 SOUTH DEAN ST.
(nuo Forest Ave.)

ENGLEWOOD, N. J.
arba telefonuokite 

ENGLEWOOD 3-5030 
ir

RIVER ROAD
EDGEWATER, N. J.

Telefonas CLIFFSIDE 6-2990 
----------------------------------------- L2

REIKIA STALIORIŲ
Unijistų Viduj. Nuolatinis Darbas. Linksmos 

Darbo Sąlygos. Kreipkitės j
CRITERION WOODWORKING.

749 East 137th St., Bronx, N. Y.

LATHE DARBININKAI
PRIE STALŲ 

DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

Daug Viršlaikių—Pokarinis Darbas

59 JOHN ST., BROOKLYN
(8)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI

KREIPKITĖS I 
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

. » (6)

VAMZDŽIŲ PJAUSTYTOJAI 
IR 

GVINTININKAI
Patyrę ant Landis Machine. 

GERA ALGA
DAUG VIRŠLAIKIŲ

ACME IRON PIPE CO., 
1100 FLUSHING AVE., BROOKLYN.

--------------------------------------------------!«
PAPRASTI DARBININKAI

Švarus darbas. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
KEYSTONE FOLDING BOX CO., 
367 Verona Ave., Newark, N. J. 

HUMBOLDT 3-7611.

AKINIAM STIKLŲ DARBININKAI. Mažina 
Akiniam Stiklų Šveitėjai, pageidaujama su 
patyrimu. Naktinis darbas; penki vienuolikos 
valandų iiftai per savaitę, arba penkiolikos 
valandų viršlaikių už laikę ir pusę; gera 
alga, 10% bonų už naktinį darbą. Galime 
naudoti vyrus ir moteris, patyrusius centravl* 

mui akinių stiklus, dienom ar naktim.
KREIPKITĖS PO 131-35 AVERY AVENUE, 

FLUSHING, NEW YORK.
(307)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

BROOKLYN YARD
Lydytojai - Svėrikal - Kūrintojal 

Boilerių Valytojai 
Vamzdžių Suvedėjai 

Plumeria! . Laivų Maliavotojal 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai . Šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
ElektrUderial—Pirmos Klasės, 

Pagelbininkal Patyrę. 
Vyrai ir Moterys Paprasti 

Darbininkai ir Pagelbininkal 
Prie Visų Amatų.

PASAULINIO II KABO 
VETERANAL

Kreipkitės tiesiai { Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

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

(28)

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU

KAIPO

PAPRASTI DARBININKĄ
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas
GERI DARBAI!
GERA ALGA!

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant Šeštadieniu 8:80 iki 5

WESTERN
ELECTRIC CO.
900 Broad St.
100 Central Ave.

ARBA matykite mūsų 
1056 Broad St. 
2855 Hudson Blvd.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

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

atstovu | USES
Newark. N. J.

Jersey City, N. J.

A ? i , $ ■’
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Mirė Petras Wilson 
-Vasiliauskas

Petras Wilson (Vasiliaus
kas), 47 metų amžiaus, gyve
nęs 392 South 1st St., Brook- 
lyne, mirė sausio 1 d., New 
York ligoninėj. Kūnas pašar
votas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne. Bus 
palaidotas sausio 4 d., Šv. Jo
no kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marijoną, 2 mažame
tes dukreles, 4 brolius,-Joseph, 
John, James, William, 
rį Marijoną Alex.

Laidotuvių apeigas 
na graborius Matthew 
las (Bieliauskas).

1 sese-

aprūpi- 
P. Bab

Lietuvių Atletu Kliubas 
Davė Gera Vakariene
Baigiant senus metus ir su

tinkant naujus, praeito sekma
dienio vakarą, Lietuvių Atletų 
Kliubas surengė kalakutienos 
ir dešrų vakarienę. Ištikrųjų, 
šiuo laiku surengt tokią vaka
rienę už tokią mažą kainą 
($1.50), tai reikia’ padėt daug 
rūpesties ir triūso. Nors, kaip 
žinoma, mieste mėsos trūksta, 
vienok kliubiečiai pavaišino 
susirinkusius iki sočiai. Kaip 
kalakutiena, taip ir pridėčkai 
sutaikyti skaniai. Valgius pa
gamino Teofilė Klimienė ir 
Anelė Bumbulis. Kiek teko 
girst, tai šia vakariene visi 
vo patenkinti. P.

nu- 
bu-
š.

Times Aikštėje Rado Jū
rininką Adomo Rūbuose

Po Švenčių Suremkime Pe
čiais Užbaigti 8-tą Siuntinį 

Lietuvos Žmonėms
Aštuntojo Siuntinio dovanų 

Lietuvos žmonėms išsiuntimo 
laikotarpis artėja. Kaip matė
me vakar dienos Laisvėje, Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas paskelbė, kad nori išsiųs
ti 8-jį Siuntinį apie vidurį šio 
mėnesio. O tas jau nebetoli.

Su Aštuntuoju Siuntiniu iš
eis ir vaikams kalėdinės dova
nos. Dovanų gauta daug ir 
gražių. Apie jas matysime 
spaudoje prie pirmos progos.

Visiems Brooklyniečiams 
Prašymas

Drabužių Centre, 417 Lori
mer St., susidėjo daug darbo. 
Yra šimtai reikalingų taisymo 
drabužių. Tad reikia labai 
daug kriaučių-siuvėjų. Bet ly
giai svarbu, kad ateitų ir ne 
siuvėjai. Pastarosiomis dieno
mis ateina po keliolika, o ku
rią dieną ir po kelis desėtkus 
pundelių. Kada ateina darban 
tiktai kriaučiai, pasekmė būna

ta, kad kriaučiai turi palikti 
savo darbą, imtis perrinkti, su
tvarkyti tą, dieną naujai at
siųstus pundus. O jų pačių dar
bas, kriaučiškasis darbas, pa
silieka.

Drabužiai Lietuvoje svar
biausia dabar, žiemą. Neda- 
leiskime, kad dėl negalėjimo 
sutvarkyti šimtai drabužių at
siliktų nuo siuntinio.

švenčių laikotarpiu komite
tas nei nešaukė talkų, kadan
gi daugelis žmonių buvo už
imti susipirkimu reikmenų, ki
ti rengimų pramogų šventėmis, 
dar kiti prisiruošimais, dalyvu- 
mu skaitlinguose priešpieti
niuose susirinkimuose.

Visi galintieji atitrūkti nuo 
kitų pareigų pusdienį, vakarą 
$r dalį vakaro ateikite padir
bėti Lietuvos žmonėms Drab. 
Centre, 417 Lorimer Street, 
Brooklyne. Pag.

Karo Industrijom Reikalinga 
73,000 Darbininkų

' Naujų Metų laukėjų miniai 
. prasiskirsčius, apie 5 vai. ryto, 

policistas John Tansey lėtai 
sau kiūtinėjo po garsųjį Times 
Square, New Yorke, tikėda
masis, kad viskas praėjo, viso
kį netikėtumai - nepaprastu
mai užbaigti. Tik, štai, kur bu- į 
vęs, kur nebuvęs, prieš jį at-1 
eina vyriškis, su apatiniais 
marškiniais biskelį žemiau 
juostos, o toliau, — kaip senu
kas Adomas paliko, nuogutis. 
Aišku, reikia jis vesti iš čia, 
bet vestis su savimi tame kos
tiume — to jau perdaug. Po
licistas nėrė į restauraną, ga
vo iš nustebusio restaurančiko 
staltiesę ir taip apsupęs savo 
radinį nuvedė į teismabutį.

Teisme teisėja Anna M. 
Kross irgi ne mažiau buvo nu
stebusi Naujų Metų rytą taip 
“vasariškai”, apsirengusiu ko- 
stumeriu. O kada sužinojo, 
jog atvestasis, Martin Flaher
ty, esąs jūrininkas ir jog po 
buvimo tūlam restaurante jis 
nebeatsimena, kas dėjosi su 
jo drabužiais, jį perdavė pajū
rio sargybiniams nuvežti jį į 
jo stotį Staten Islande.

Mrs. Anna Rosenberg, Ka
rinės Darbo Jėgų Komisijos 
direktorė šiai apylingei, gale 
pereitos savaitės pareiškė, 
kad New Yorko valstijoj pa
dėtis esanti blogiausia pasta
raisiais šešiais mėnesiais.

Darbo jėgų direktorė atsi
šaukė į nekarinių industrijųt 
darbininkus liuosnoriai eiti į 
karines industrijas. Ji* nurodi
nėjo, kad tas reikalinga atli
kimui reguliarės mūsų pro
dukcijos normos, jau nekal
bant apie reikalą atpildyti mū-itė 
sų Pirmosios Armijos, Vokie-!vo pagerintu - pagreitintu dar- 
tijoj, reikmenis, taipgi kitus bu 
galimus šiais 1945 metais iš- jai.

p a d i d ė j usi u s r e i k al a vi-

73,000 daugiau darbi- 
New Yorke ir apylin-

kilti 
mus.

Tie 
ninku
kėj esą reikalingi neįskaitant 
drabužių industrijos, kuri, sa
kė Mrs. Rosenberg, taipgi tu
rėtų padidinti gamybą.

Mrs. Rosenberg taipgi pas
kelbė nuo generolo Dwight 
D. Eisenhower gautą padėką 
darbininkų ir industrijos savi
ninkų bendram komitetui, ku
ris neseniai telegrama pasiun- 

generolui pasižadėjimą sa-

teikti paramos mūsų arini-

Unijos su Bosais Palai- Berniukas Pasikoręs dėl 
komas Fondas Mokėsiąs Neleidimo Puoštis

Pašalpas, Atostogas Pagal Jo Nora

Suparalyžiavo A. Pet
ruškevičių

Praeitą penktadienį sunkiai 
susirgo A. Petruškevičius, gy
venantis po num. 37 Stagg St. 
(rear). Einant namo jisai su
griuvo ant gatvės, ūmai supa
ralyžiavus vieną koją ir r^nką. 
Parvežus jį namo greit buvo 
pašauktas daktaras, kuris pa
sakė, kad tai širdies liga ir, 
žinoma, prie to prisidėjo para
lyžius. Daktaras patarė va
žiuot ligoninėn, tai bent turės 
priežiūrą ir aptarnavimą. Pe
truškevičius gyvena pats vie
nas, todėl jam labai sunku, 
kuomet, reikalui esant, nėra 
kam patarnauti. P. Š.

Vėsula Padarė Daug 
Nemalonumo

Sausio 1-mą užklupusi Ilgą
ją Salą ir dalį miesto vėsula 
padarė pusėtinai daug nemalo
naus pasveikinimo su Naujais 
Metais. Vėsula zujo po 81 iki 
105 mylių per valandą. Nuo 
tuščios stubos Brooklyne nu
sinešė stogą ir gatvėmis nuri
to nesuskaitomus kiekius dang
čių nuo bačkų.

Queens, Nassau ir Suffolk 
apskriČiuose nuversta daug 

ir išpūsta, išdaužyta 
Brooklyn© Bay Ridge, 
ir Fort Hamilton sek- 
apledyjusios elektros

stulpų 
langų.
Rugby 
ei jose
perlaidos buvo nutrukusios ir 
kai kur prisiėjo būti be švie
sos per ištisas valandas.

Visos ligoninės Priims 
Alkoholikus

Me-Pradedant su Naujais 
tais, alkoholikai bus priimami 
gydymui visose miesto • ligoni
nėse. O Bellevue ligoninė, kuri 
ir lig šiol priimdavo alkoholi
kus, bet talpindavo protiniai 
liguistų skyriuje, dabar talpins 
generaliniame warde. Išimtys 
bus daromos tik protiniai li
gų istiesms ir areštantams.

metų 
Broo- 

Kings

Vincas Peckaitis, 57 
amžiaus, 598 Grand St., 
klyne, mirė sausio 1 d., 
County ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St. Bus palaidotas 
sausio 5 d., šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime moterį An- 
tosę, dukterį Oną Lazius ir 3 
sūnus, Vincą, Adolfą ir Rich
ardą ir 2 anūkus.

Mirusios Kieme Niekas 
Nematė per 5 Dienas

trečiadienis Wharton

. William J. McDermott, bu
vęs Viešųjų Bildingų viršinin
kas Staten Islande per 16 me
tų, mirė nuo apdegimo savo; 
namuose, 136 Targee St., Sta
pleton. Senatvėje apakęs, jis 
užsidegęs per arti praeidamas 
pro kambaryje kūrenamą pe
čių.

Moteriškų drabužių indust
rijos savininkai neseniai pasi
rašė su unija (ILGWU) sutar
tį. Pagal tą sutartį sutikę mo
kėti trim ir- pusei nuošimčių 
darbininkų uždarbio prilygs
tančią sumą į bendrai su unija 
vedamą fondą, iš kurio bus tei
kiamos darbininkams tam tik
ros sveikatos apsaugos ir gy
dymo pašalpos, taipgi apmo
kama savaitė atostogų.

Apie du trečdaliai taip su
darysimo fondo eisią apmokė
ti darbininkams savaitę vaka- 
cijų su alga, o mažiau trečda
lio eis pašalpon.

Pagal planą, kaip tikrina 
unijos viršininkai, kiekvienas 
darbininkas turi teisę gauti 
egzaminaciją, ligos nustatymą 
ir specialistų patarnavimą 
kant ne daugiau $15 per 
nūs metus.

Reikalingiems ligoninės,
karna po $3 už dieną per 25 
dienas. Priedams dar duoda
ma po $12 per savaitę ligoje 
pašalpos. Susirgusieji džiova 
galį gauti $250 vienoje sumo
je ar paprastai mokamus da- 
mokėjimus už ligoninę ir $50 
smulkioms lėšoms. Vykstan
tiems į kitą valstiją gydytis, 
damokama ir kelionė.

mo- 
vie-

mo-

WAC centre, 638 Fifth 
\ve., pirmosiomis šiais metais 
bojusiomis buvo Shirley Coo- 

iš New Yorko ir Rae Co- 
n iš Forest Hills. WAC 
Ibia, jog dabar ima naujus 
rūtus tik specializuotoms 

reigoms.

Matyk i| iaunq naują judj . . . didi Širdis su spindanČU viltim ir drąsa nušviečia visą 
seen* t Istorija nepalyginamo žygio... garbingas atvaizdavimas nenugalimo žmogaus! 
JS« atraait tatai kaip visiškai naują ir nesvajotą patyrimą judamųjų paveikslų teatre!

A. J. CRONIN’S

‘THE KEYS of the KINGDOM’
puikūs, visi žvaigždiniai vaidintojai DABAR

D T V fl T T THEATRE-IV L V V L 1 BROADWAY ir 49th ST.

Joseph Chindeni Jr., 13-kos 
metų, buvo atrastas pasikoręs 
skiepe tėvų namų, 256 51st 
St., Brooklyne. Kūną atrado 
jo teta. Policija, po apžiūrėji
mo, nusprendė, jog vaikas 
pats pasikoręs. Savo diržą jis 
užsinėręs ant kaklo, palipėjęs 
ant kėdės užsirišęs ant van
dens įvados, paskiau nušokęs 
nuo kėdės.

Nelaimės metu namie buvo 
jo tėvai Joseph ir Frances ir 
astuoni kiti jų vaikai, bet vai
kas surado progą pasišalinti iš 
visų akių ir užbaigti savo 
trumpą gyvenimą.

Tėvai ir juos apklausinėję 
detektyvai negalėjo nustatyti 
kitos priežasties vaiko blogam 
ūpui, kaip tik negalėjimą pa
sipuošti pagal norą. Jam per
eitą savaitę nupirkta naujas 
kostiumas. Jis tikėjosi kostiu
mą vilkėti Naujų Metų vaka
rą, bet tėvai neleidę vilkėti 
dėl blogo oro. Gal būt, kad 
vaikui pasirodė, jog jis esąs 
permenkai pasipuošęs pagal 
iškilmę. Galima daleisti, kad 
esant vienu iš 9-nių šeimoje 
ne tankiai taikosi naujas kos
tiumas gauti ir senieji drabu
žėliai apšepę. O biednuomenės 
vaikai visuomet būna jautres
ni savo išvaizdai už tuos, ku
rie turi daug drabužių. Pasi
turintis vaikas gali tankiai 
vaikščioti apšepęs dėl nenoro 
persirengti, bet dėl apšepimo 
nejaučia to skaudaus jausmo, 
kaip biedniokas, kuris priver
stas vilkėti prastais drabu
žiais dėl to, kad jis kitų netu
ri arba gavus naujus drabu
žius nevalia vilkėti taupymo 
sumetimais.

New Yorkiečiai įvesdinę virš 
17 bilionų dolerių trim kari
nėms paskoloms — Ketvirtai, 
Penktai ir šeštai.

Mrs. Ruth Yanawine, 45 m., 
gyvanašlė, nušokus mirtin iš 
savo apartmento 16-tam aukš
te, 720 West End Ave.

Tiek daug jaunuolių mergai
čių stoja į Civilinių Oro Patro- 
lės Korpo jaunuolėms lavinti 
skraidyti kursus, jog turėsią 
ką nors daryti apribavimui pri
ėmimo.

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Elizabteh Ward, 85 m., ras
ta negyva kieme apartmenti- 
nio bildingo, 159 W. 102nd 
St., New Yorke. Ji iššokusi ar 
iškritusi nuo 4-to aukšto. Ypa
tingiausią tas, kad medikališ- 
ku pomirtiniu tyrimu nustaty
ta, jog jinai ten išgulėjusi 5 
dienas.

New York as — keista vieta. 
Per minias svieto negali pra
eiti. O vienok pasitaiko, kad 
žmogus iš vienišumo praranda 
sąmonę, kad žmogus ar jo mi
rusio kūnas gali išgulėti nepa
matytas, nepasigestas per 5 
dienas.

Thomas Cronin, 2 metų ber
niukas, buvo išėjęs pasivaikš
čioti be motinos. Motina vėliau 
jį parsivedė iš policijos sto
ties.

Filmą Apie Vilniaus , 
Išlaisvinimą

Embassy Newsreel Teatruo
se, New Yorke,
yra paskutinė diena pamatyti 
trumpą, žinišką filmą iš Tary
bų Lietuvos- sostinės Vilniaus 
laisvinimo kovų. Filmą rodoma 

vnuo pereito ketvirtadienio.
Atvežta Nauja Sovietų Filmą.

šiomis dienomis iš Sovietų 
Sąjungos į Jungtines Valstijas 
atgabenta nauja Sovietų filmą 
“Moscow Skies,” kuri kada 
nors ne už ilgo pasirodys mie
sto teatruose. Filmą perstato 
istoriją lakūnų, ginančių Mas
kvą ankstybose karo dienose.

“Moscow Skies,” dramatiš
kas karo laiko romansas, vado
vaujančioje rolėje perstato 
pirmu kartu matysimą filmoje 
gražuolę aktorę Niną Masae- 
vą ir Peter Aleinikova. Pasta
rasis amerikiečiams jau pažįs
tamas iš filmos “No Greater 
Love.”

Pasiskubinkite Pamatyti 
“The Rainbow”

Puikioji, 11-tą savaitę sėk
mingai rodoma Stanley Teatre 
filmą “The Rainbow” gal ne 
už ilgo bus pakeista kita. Dar 
nemačiusiems reikėtų pasisku
binti ją pamatyti, nes pralei
dimas tokios fįlmos būtų sau 
didžiu nuostoliu.

Miestavame Teatre
Miestavame N. Y. City Cen

ter, 131 W. 55th St., Carly 
ir Margaret Web

ster stato scenoje Čechovo
“The Cherry Orchard,” su 
scenos veteranais Eva Le Gal- 
lienne ir Schildkraut priešaky
je.

Veikalas šį kartą bus tik 
vieną savaitę. Pereitą sezoną 
veikalas buvo National Teatre 
suvaidintas 98 kartu, o paskui 
turėjo 128 perstatymus įvai
riuose miestuose.

Sausio 12-tą miestavame Ci
ty Center pradedama New 
Opera Company perstatymai 
operų, kurios tęsis per 4 sa
vaites.

Raudonasis Kryžius Iš
dalinęs Daug Dovany
Raudonojo Kryžiaus Brook- 

lyno skyrius per savo darbuo- 
tojus Kalėdoms išdalino 26,- 
000 įvairių dovanų - dovanė
lių Brooklyn© kariškose stoty
se ir ligoninėse sutikusiems 
šventes kariškiams. Tarpe 
daugelio įvairių dovanų buvo 
cigaretų, knygų, saldainių, 
žaismių. Apie 7,000 dovanų iš
dalinta kariškiams ligoninėje.

New

nakčia

Yorką trečiadienio va- 
užklupo šlapdraba ir 
pašalo. '

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9_ 19 rvte
VALANDOS: j—g va]<are

Penktadieniais uždaryta

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

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš seųų padarau 

naujus paveiks- 
k lūs ir krajavus 
^sudarau su ame- 
| rikoniškais. Rei- 
| kalui esant ir 
■ padidinu tokio 
r dydžio, kokio pa- 
f 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

Lietuvių Kuro Kompanija i
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Mes taipgi aprūpiname 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

.. ■ ' J. . . . ..

1

I MATEUŠAS SIMONAVICIUS |
J* GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

J* Vietos ir impor- 
tuotos degtinės ir 

M vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 

įjį Brooklyne, užeiki
me te susipažinti.

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

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

I 'S? RES ATU RANT
\ STANLEY RUTKŪNAS 
\ SAVININKAS

| PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
Sį PAUKŠTIENOS PIETOSSj šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.
® Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE.
Telj EVergreen 4-9612

BROOKLYN

į HowTo

FORTHOSE
f U YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto <1 Q.gg 
Žiedai nuo 

ir aukityn

Vyri&ka* " 
Žiedai)

$19.96
ii aukityn

BIRTHSTONE 
Žiedai $g.95 
Ir ankityn

3
■1
ii
ii

Persodinam 
Jūsų Deimontus 

Jums
Belaukiant.

Turime 
Ekspertus 
Taisymui 

LAIKRODŽIŲ 
ir 

LAIKRODĖLIŲ

į ROBERT 
(701 Grand St.
į TeL ST. 3-2178.

KaS1*

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

LIPTON Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




