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Tėvynės redaktorius stebisi, 

kad mūsų spauda tiek daug ži
nių gauna ir deda iš Lietuvos. 
Bet ko čia stebėtis: gautų ir 
Tėvynė, jeigu norėtų jas gauti 
ir talpinti.

O kas labiausia nęrvuoja ir 
stebina Bajorą, tai Lietuvos 
^žmonių laiškai. Jis šaukte šau
kia :

“Jiems siunčiama ir padė
kos už ‘gautas iš Amerikos do
vanas’.” (T., sausio 12). Bajo-į 
ras, matyt, irgi norėtų gauti, 
padėkų, bet negauna. O 
gauna, aišku, dėl to, kad 
užsitarnavo.

ne
ne- ;

Ar Bajoras yra pasiuntęs 
nors už vieną dolerį pašalpos 
Lietuvos žmonėms, nors vie
ną drapaną Lietuvos vaikams, 
nors vieną cigaretą Lietuvos 
partizanams? Ne, nėra pasiun
tęs. Tai už ką jis tikisi nuo tų 
Lietuvos žmonių gauti 'padė
ka?

jau skandalas Bendrajam 
Fonde. Jau raunasi už plauku!

Jau to Bendrojo Fondo ve
dėjas Gyordas rezignavo.

Kas jis per vienas? Iš kur 
jis atsirado? Kaip ir kodėl jis 
tapo to fondo vedėju?

Paslaptis, misterija... Vi
suomenei nebuvo pasakyta ir 
nepasakoma.

SOVIETŲ OFENSYVAS ŠLUOJA VOKIEČIUS LENKIJOJE
Amerikiečiai Apvalė 100 
Mylių Plotą nuo Nacių; 
Suėmė 3,400 Vokiečių

Jankiai Supleškino 
Keturis Japonijos 
Laivų Konvojus

Sovietai Nubloškė Nacius 
Tuzinus Mylių Atgal; Užė
mė 350 Vietovių Lenkijoj

Paryžius. — Pirmoji A- 
merikos armija šiauriniame 
Belgijos fronto šone prasi
veržė per vokiečių linijas 
31-nos mylios frontu, nu
stūmė priešus iki dviejų my
lių atgal ir užėmė vietas tik 
už vienos mylios nuo Hou- 
ffalize plento, paskutinio 
gero kelio vokiečiams pasi
traukti iš vakarinės fronto 
kilpos. Trečioji amerikiečių 
armija pietiniame šone pa
žygiavo iki pustrečios my
lios pirmyn ir paėmė Ber- 
togne, prie Houffalize - St. 
Hubert vieškelio. O diena 
pirmiau šie amerikiečiai su
ėmė daugiau kaip 3,400 vo
kiečių apsuptų į pietų rytus 
nuo Bastogne. Amerikiečiai

Vienybė mano, kad dėl po
no Gyordos rezignacijos visas 
fondas gali eiti velniop! (Vie
nybė, sausio 5 d.).

Naujienos bara Vienybę ir 
Gyordą. Girdi, ji padavė tik 
Gyordo pasiteisinimą, bet ne-, 
išgirdo kitos pusės. (N., sau-1 
šio 10 d.). ' <

Bet kodėl Naujienos nepa-i 
duoda tos antros pusės, tai yra, 
kun. Končiaus pusės? Prirašė; 
ilgą špaltą, bet nepasakė 
sako ta kita pusė.

su anglų parama iššlavė na
cius jau iš 100 ketvirtainių 
mylių vakariniame Belgijos 
fronto kilpos gale.

lėk-Virš 1,400 Amerikos 
tuvų puolė nacius.

Piet. Francijos fronte jan
kiai sustabdė nacius.

Pirmyn Luzon Saloje
Luzone, didžiausioje Fili

pinų saloje, amerikiečiai at
ėmė iš japonų Santa Barba
ra ir Mapandan miestelius; 
prasiveržė iki 20 mylių pir
myn ir pasiekė punktus ar
čiau kaip 100 mylių nuo Ma- 
nilos, Filipinų sostamiesčio.

Perlų Uostas. — Jungti
nių Valstijų laivyno lakū
nai, pagildami nuo savo lėk- 
tuvlaivių, ir kariniai Ame
rikos laivai užklupo keturias 
Japonijos laivų vilkstines- 
konvojus į vakarus nuo In- 
do-Chinos, ir nuskandino 25 
japonų laivus, o tarp jų vie
ną šarvuotlaivį ir kelis ka
ro laivus naikintuvus.

Be to, amerikiečiai pade
gė bei sunkiai sužalojo dar 
13 priešų laivų. O Amerikos 
laivai išliko be nuostolių.

(Dar tęsias jūrų-oro mūšis 
ir, be abejo, padaryta dau-

giau japonams nuostolių.)
Tie Japonijos laivai, ma

tyt, gabeno pastiprinimus 
japonams prieš amerikiečius 
Luzone, svarbiausioje Fili
pinų saloje.

Kartu amerikiečiai sunai
kino 38 Japonijos lėktuvus.

Adm. Nimitz, vyriausias 
Jungt. Valst. laivyno ko- 
mandierius Pacifiko Van
denyne, tik dabar pranešė, 
jog spalių mėnesį, praeitą 
rudenį, Amerikos lakūnai 
nuskandino naująją, galin
giausią Japonijos karo lai
vą Musashi, 45,000 tonų.

kiečius ties Kazimierzu ir 
Varka, vakarinėje Vislos u- 
pės pusėje, 30 mylių į pietus 
nuo Varšuvos. O nuo dabar
tinių Raudonosios Armijos 
pozicijų Sandomiro srityje ’ 
tėra 37 mylios iki Krakovo, 
senovinio Lenkijos sosta
miesčio. Sovietų kariai tie
sioginiai gręsia Sedlecui, 
Lenki j oš geležinkelių maz
gui. Berlynas sako, kad 
Raudonoji Armija taipgi 
puola nacius Klaipėdos kra-

ŠĮ PIRMADIENĮ SUSTAB
DOMA KOVA TARP GRAIKŲ 

PARTIZANŲ IR ANGLŲ
Athenai.— Anglų kariuo- 

; menės komanda ir graikų 
’partizanai susitarė sustab
dyt karo veiksmus šį pirma
dienį. Bet partizanai nepa
leido daugumos paimtų de- 
išiniųjų graikų, kaipo įkai- 

Matote: Iš kažin kur atsietų. Jie sako, jog turi tuos 
rado niekuomet lietuviams ne-: įkaitus laikyti dėlei savisau- 
girdėtas ponas Gyordas. Spė- gos. Partizanai pradėjo im- 
jama, kad National War Fund ti įkaitus, kai anglų globo- 
buvo “rekomendavęs” Gyordą jama Graikijos valdžia ėmė 
Bend. Fondo vedėju arba k on- iareštuot Tautos Vadavimo 

narius, partizanų 
rėmėjus.

Teigiama, kad partizanai, 
dar nepaleisdami įkaitų, no
ri' išgaut premjero generolo 
Plastiro ir anglų pasižadė
jimą, kad jie nebaus jokių 
partizanų už kovą prieš an
glus ir dešiniuosius graikus 
bei karaliaus grąžinimo ša
lininkus.

Bet partizanai mainais 
atiduoda tiek įkaitų, kiek

trolieriumi. Norėjo-nenorėjo, pronto 
Končius turėjo prisiimti, bet 
j ieškojo progos jo atsikratyti.

Dabar atsikratė. Dabar 
Laučka būsiąs Fondo vedėju.

Tysliava gvoltu šaukia: kle
rikalai pasiėmę ir baigią visą 
fondą sudoroti, 
rikos iždininėn 
du tūkstančiai 
už “darbus”!

Gal dėl to p. Gyordas re
zignavo ?

Tyli Laučka, tyli Končius, 
tyli Grigaitis.

Laučkos Ame- 
jau suvažiavę 
Fondo dolerių

Tuo tarpu desėtkai tūkstan
čių dolerių, gautų iš National 
War Fund, jau praleista. Dau
giausia teko lietuviškiems 

'kvislingams Švedijoje. Lietu
vos žmonėms nė dolerio, nė 
nikelio!

Tonai drapanų, surinktų iš 
amerikiečių Lietuvos žmonėms 
pūsta Brooklyne ant Grand 
Stryto! Nė viena pančiaka ne- 
siunčiama Lietuvon!

Fondo raštinė didelė, 
darbininkai ima dideles 
ir be darbo sėdi—ima
Valaitis, Kruze ir dar keli!

PRIVATINIS VERSLAS 
LIETUVOJE

Ker 
algas 
algas

Sausio 12 dieną “The New 
York Times” įdėjo tokią ži
nią: Tarybų Sąjungos vyriau
sybė siūlo Amerikai ir Angli
jai paimti savo globon Norve
gijos išlaisvintą dalį, bet, gir
di, nei Amerika, nei Anglija 
neima, neturi jėgų.

Gal ta žinia ir teisinga. Bet 
jei taip, tai kam tada tie už- 
metinėjimai Tarybų Sąjungai, 
kad ji norinti išvaduotuose 
svetimuose kraštuose pasilikti 
ir juos savotiškai valdyti ?

(Tąsa 5-me puslapyje)

Vokiečių okupacijos metu 
bdvb uždraustas lietuviams 
privatinis verslas. Bet Ta
rybų valdžia leidžia žmo
nėms privatinius biznius. 
Taip antai, pernai iki gruo
džio 1 d. Vilniuje buvo su
registruota 770 privatinių 
krautuvių ir kitų verslo į- 
staigų. Dauguma jų parda
vinėja maisto produktus. 
Atsidarė 65 privatinės val
gyklos ir 50 užkandinių. 
Judriai eina verslas penkio
se Vilniaus rinkose. Veikia 
ir 22 religinių dalykų krau- 
vės, kurios daugiausia biz
nio turi iš maldininkų, lan
kančių Aušros Vartų baž
nyčią.

Atstatoma bei atstatyta 
daug bažnyčių ir koplyčių, 
kurias vokiečiai buvo apar- 
dę bei sunaikinę.

T. ž. B.

PIKTADARIŠKI NACIŲ 
ŽYGIAI BUDAPEŠTE

anglai paleidžia suimtų par
tizanų. Pranešama, kad 
partizanai pervedė Raudo
nojo Kryžiaus žinybon 5,000 
įkaitų, bet jie dar tebelaiką 
apie 25,000 įkaitų.

Atstatymo Darbai 
Teisiu Mieste

l Telšių mieste taisomos 
gatvės ir nukentėję per ka
rą namai. Atsteigta elekt
ros ir vandentiekio veiki
mas ir baigiama sutvarkyti 
alkoholio fabrikas. Atidary
ta didelė kepykla, valgykla 
ir kelios krautuvės. Antra
dieniais ir šeštadieniais į- 
vyksta turgai.

Amatininkai 
vo dirbtuvėles, 
vėjų ir šiaučių 
vės dirbtuvės,
judamųjų paveikslų teatras 
Šatrija. T. ž. B

atsidarė sa- 
Įsikūrė siu- 

kooperaty- 
Vėl veikia

Maskva. — Oficialis So
vietų pranešimas sako:

Kariškiai ir civiliai veng
rai, kurie perėjo prie Rau
don. Armijos iš tebesamų 
vokiečių užimtų Budapešto 
dalių, parodo, kaip naciai 
sistematiškai naikina mies
tą, sprogdindami gyvena
muosius namus ir valdinius 
rūmus. Gyventojai slapstosi 
rūsiuose.

Kai kuriuos namus vokie
čiai susprogdino, neduoda
mi jokio įspėjimo gyvento
jams. Taip žuvo tūkstančiai 
žmonių po namų griuvė
siais.

Vokiečių Kareiviai plėšia 
iš būtų maistą ir vertingus 
daiktus. Elgdamiesi, kaip 
laukiniai žiaurūnai, jie sau- 
vališkai šaudo visai nieko 
nekaltus žmones.

Gyventojai mieste badau
ja. Daug jų jau mirė badu. 
Vengrai neslepia, kad jie 
priešingi vokiečiams ir na
cių pastumdėliams, kaip 
kad Szalasi ir kt.

Kai vokiečių komanda at
metė ultimatišką Sovietų

Brooklyne kalbėdamas, 
Norvegijos ambasadorius. 
Wm. Morgenstierne sakė, 
kad Sovietai gerai padedd 
norvegams maistu ir kito
mis reikmenimis atvaduota
me šiaur. Norvegijos ruože.

VOKIEČIAI MĖSINĖJA-
MI BUDAPEŠTE

Naujomis žiniomis, Sovie
tų kariai, mėsinėdami hitle
rininkus Budapešte, užėmė 
gumos fabriką, dar 94 mie
sto blokus ir suėmė 1,350 Naciai nužudė 5 francūzus 
priešų. imtinius Vokietijoj.

London, saus. 14. — Rau
donoji Armija pradėjo 
smarkų ofensyvą prieš vo
kiečius pietiniai - vidurinė
je Lenkijoje, vakariniame 
Vislos upės šone, į vakarus 
nuo Sandomiro miesto. So
vietų kariai per dvi dienas 
nutrenkė nacius 27 (ameri
kines) mylias atgal trisde
šimties septynių mylių ilgio 
frontu; užėmė vokiečių 
tvirtoves Šydlovą, Stopnicą, 
Chmielniką, Vislicą, Busko-
Zdrej ir daugiau kaip 350 :šte ir prie Gumbinės ir In
kilų gyvenamųjų vietų, sterburgo, Prūsijoj.
Raudonarmiečiai užmušė! Klaipėdos uoste Sovietų 
tūkstančius priešų ir sudau- lakūnai nuskandino vokie- 
žė eibes jų kanuolių ir kitų Ičių laivą 4,000 tonų. Balti- 
pabūklų. Kiti Sovietų armi- įjos Jūroj nuskindinta dar 

‘ jos junginiai atakuoja vo- vienas nacių laivas.

reikalavimą pasiduoti, gy
ventojai demonstravo Bu
dapešte prieš nacius. Gru
pė Vengrų paleido bombą į 
vokiečių užimto Metropol 
viešbučio valgyklą. 20 na
cių oficierių tapo užmušta.

Vengrų patrijotai, slaps
tydamiesi rūsiuose ir palė
pėse, šaudo praeinančius 
gatvėmis hitlerininkus.'

Vokiečių Triuškini- 
mas Budapešte

Maskva. — Praeitos sa
vaitės gale Sovietų koman
da pranešė apie sekamus 
žygius prieš apsuptus Buda
pešte hitlerininkus:

Vis kiečiau suverždami 
vokiečių ir vengrų kariuo
menę Budapešte, raudonar
miečiai užėmė centralinį 
miesto parką Varosliget, 
sportų stadiumą, žibalo ap
valymo dirbyklą, ginklų ir 
trąšų fabrikus ir 135 blo
kus n ų.

apeste tapo suimta 
,270 vokiečių ir veng- 
reivių ir oficierių. 
kinių traukinių sto- 
sovietiniai kariai pa-

dar 
rų k

tyje
grobė 31-ną garvežį ir 5,100 
vagonų.

Raudonosios Armijos ka
riai be atlaidos naikina hit
lerininkus, įsitvirtinusius 
mūruose.
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ANGLŲ VALDŽIA DVEJOJA
APIE TEISMU KARINIAM 
NACIŲ KRIMINALISTAM

London. — Jungtinių 
Tautų Komisija prieš ’ Ka
rinius Kriminalistus buvo 
nubarusi įsteigt tarptauti
nį teismą, kuris teistų ir 
baustų karinius fašistų A- 
šies piktadarius po karo 
laimėjimo. Tarimas buvo 
vienbalsiai padarytas pa
gal amerikiečio komisijos 
nario Herberto Pell’o su
manymą.

Ta Jungt. Tautų komisi
ja pernai gegužėje ir rug
sėjo mėn. kreipėsi į Angli
jos užsienių reikalų minis- 
terį Anthony Edeną, pra
šydama pritarimo tokiam 
teismui. Užsieninė anglų 
ministerija nei pirmą nei 

antrą kartą visai nieko ne
atsakė, ar ji rems tą teismą | 
ar ne. -r y- • • • i • • KVCAA 4-0 UC4V0 UCA V KzKomisija rudėtų ragino.h. tį R Her. 
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manną Goeringą ir Mussoli
ni ir jų sėbrus į baustinų 

■ kriminalistų sąrašą.
; Tas pats korespondentas 
!pastebi, jog tarp anglų yra 
skleidžiama nuomonė, kad 
turėtų pačios Jungtinių 
Tautų valdžios spręsti, ką 
padaryti su Hitleriu, Mus- 
soliniu ir kompanija, o ne 
tarptautinis teismas. Tos 
valdžios, girdi, galėtų pa
sielgt su jais taip, kaip pa
sielgta su Napoleonu, kuris 
buvo išsiųstas į šv. Helenos

balsiai užgyrė amerikiečio 
Pęll’o pasiūlymą bausti hit- - 
lerininkus ir Vengrijos fa- „ 
šistus už kriminalius jų: ' 
darbus prieš žydus ir kitų 
religijų bei tautybių žmo
nes, gyvenančius bei gyve
nusius Vokietijoj ir Vengri
joj. Į tai Anglijos valdžia 
taipgi neatsiliepė.

AŠIES PATAIKŪNO 
RANKA

New Yorko Times kores
pondentas už tai daugiau 
kaltina kanclerį lordą Si
moną, negu užsieninį minis- 
terį Edeną. Jis primena, 
kad Simonas prieš karą rei
kalavo nuolaidomis užgerin- 
ti Hitlerį, Mussolinį ir ki
tus dabartinius karo krimi- 

. nalistus. Taigi Simonas da
bar nenorįs pats prieš savę

ministerį E'deną sušaukti 
Jungtinių Tautų konferen
ciją įsteigti teismui prieš ; 
karinius Ašies piktadarius. 
Edenas nedavė jokio atsa
kymo.

Del to pasitraukė iš komi
sijos anglas jos pirminin
kas, Cecil Hurst. Kai kurie 
komisijos nariai sakė, jog 
Anglijos valdžia elgiasi su 
jais tik kaip su kokios ang
lų kolonijos atstovais.

Komisija taip pat vien-

TARYBŲ LIETUVA PADEDA SAVO KOVŪNŲ ŠEIMOM
Zarasų ’apskričio Tarybi

nė vyriausybė paskyrė dau
giau racioguoto maisto 
šeimoms .veikiančių fronte 
karių. 'Jos gauna daugiau 
duonos, mėsos, sviesto ir ki
tų valgių.

, , Seinų apskritys duoda 
karių šeimoms bulvių, dar
žovių ir suteikė vietas Ta
rybinėse įstaigose ir įmo
nėse daugeliui jų šeimų na
rių. «

Raseinių apskritys pada
lino grūdų tokioms šeimoms

ir daugeliui jų duoda bul
vių ir pieno. Kai kurios šei
mos gavo ir po karvę.

Kėdainių apskrityje karių 
šeimoms duota rugių, kurie 
dovanai sumalami.

Panevėžyje atidaryta spe- 
cialės krautuvės aprūpinti 
maistu karių šeimas.

Panevėžio apskritys pa
skyrė kovūnų šeimoms . po 
tris kūbiškius metrus mal
kų, tuzinams jų davė kero- 
sino, audeklo ir suteikė dra
bužių. vaikams lankantiems

mokyklas.
Panašiai remia kareivių 

ir oficierių šeimas Kauno, 
Trakų ir kiti apskričiai. Vil
niuje ir , Kaune padalinta 
drabužiai karių žmonoms, 
buvusioms koncentracijos 
stovyklose vokiečių okupa
cijos metu.

Kunigai Aukoja Tarybi
niam Raud. Kryžiaus

• Lėktuvui
Lietuvos katalikų kunigai 

sudėjo 3,850 rublių Raudo

no j o Kryžiaus lėktuvo pa
statymui vienam lietuviš
kam Raudonosios Armijos 
daliniui.

Kooperatyves Plytnyčios
Kauno apskričio amatinis 

kooperatyvas atidarė daug 
plytnyčių kaimuose, kur yra 
tinkamo molio. Skaičiuoja
ma, kad jos pagamins 4,- 
000,000 plytų per metus. Tai 
svarbu dideliam atsteigimo 
darbui, kur atstatoma vo
kiečių suardyti namai.

Tarybinis Žinių Biuras.

RUSINAI NORI PRISIDĖ
TI PRIE SOVIETŲ

Londonas. — Pranešama, 
jog per visuotinus balsavi
mus Karpatų rusinai (arba 
ruthenai) milžiniška daugu
ma balsų pareiškė, kad jie 
nori prisidėt prie Sovietų 
Ukrainos. Tas Raudonosios 
Armijos atvaduotas plotas, 
4,886 ketvirtainių mylių, 
priklausė čechoslovakijai 
pirm karo; paskui vengrai 
jį užgrobė. Rusinu kalba yra 
ukrainiška.
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Dėl Senatoriaus Vandenbergo 
Kalbos

Aną dieną Jungt. Valstijų senate izo- 
liacininkas sen. Vandenbergas (republi- 
konas iš Michigano) pasakė mūsų užsie
ninę politiką liečiančią kalbą. Tuojau po 
to, tūli žmonės ir laikraščiai pradėjo ran
komis jam ploti, jį sveikinti, tarytum ko
kį į ‘tikėjimą atsivertėlį” paklydėlį. Gir
di, sen. Vandenberg dabar jau stojas už 
kolaboraciją, bendradarbiavimą su Jung
tinėmis Tautomis. Iš izoliacininko jis 
akimirkoje pasidarė uoliu tarptautiniais 
pokariniais klausimais bendradarbiu.

Mes skaitėme visos eilės laikraščių 
nuomones dėl tos kalbos ir turime prisi
pažinti, kad Daily Workerio nuomonė, 
pareikšta editoriale sausio 12 d. yra ob- 
jektyvingiausia.

Laikraštis nurodo, jog tai, ką sen. 
Vandenbergas sakė, nėra nieko naujo: 
jis tą pasiėmė iš republikonų seniau pa
darytų pareiškimų — iš Dewey, įš Hoo- 
verio, iš Dulles’o. Vandenbergo kalba nė-, 
ra kalba už pokarinį bendra
darbiavimą su pasaulio demokratijo
mis, bet už Amerikos imperi- 
jalizmą. Be.,to, sako dienraštis, ji per
dėm atsukta prieš Tarybų Sąjungą, mū
sų talkininkę. Jei prez. Rooseveltas klau
sių Vandenbergo “mokymų”, jei tie jo 
tėziai būtų taikomi Europąį,ftai Europo
je nebepasiliktų demokratfjbs. Senato
rius gnybčioja ne tik Tarybų Sąjungą,— 
jis tai daro ir Didžiajai Britanijai, ir 
demokratinėms Francijai, Čechoslovaki- 
jai, ir kitoms tautoms.

Sen. Vandenbergas pasisako už demi- 
litarizavimą Vokietijos, bet jis ten klau
simą ir palieka, pamiršdamas, jog nuga
lėtoji Vokietija ne tik turi būti demili
tarizuota, bet joje privalo būti išrautos 
šaknys, — socialės ir politinės fašizmo 
šaknys, — gimdančios karą.

Mums atrodo, jog peranksti tūli libe
ralai apsidžiaugė Vandenbergo kalba. Ja 
nesidžiaugia prez. Rooseveltas, neigi jo 
tikrieji šalininkai senate.

Vargiai sen. Vandenbergas pakeis po
litinę savo spalvą — to tikėtis — būtų 
klaida. Žmonių priežodis sako: “Miško 
žvėrelis — į mišką žiūri.”

Daugiau Pastangų Pergalei!
Susmuko Nacių Ofensyvas Vakaruose

Kaip mūsų dienraštyje buvo numaty
ta, nacių kontr-ofensyvas Belgijoje ir 
Francijoj susmuko. Hitlerininkai savo 
ofęnsyvą pradėjo gruodžio 16 dieną. Jie 
kėlė triukšmą, būk greit bus Antverpo 
prieplaukoj ir net Paryžiuj. Jiems pa
vyko, didele kaina, prasimušti siauru 
.ruožtu apie 50 mylių gilumoje, tai ir vis
kas. Net apsupti, amerikiečiai Bastogne 
miestely atsilaikė ir sulaukė pagalbos.

Po to nacių smyglis buvo užplaktas, 
suremtas iš abiejų pusių ir jau baigia
mas naikinti. Naciai puolė ir Strasbur- 
go srity j, kur Amerikos jėgos yra įsiver
žę smygliu į vokiečių poziciją. Bet ir čia 
be pasisekimo.

► Taigi, nacių kontr-ofensyvas, pradėtas 
su tokiu dideliu triukšmu, su garsinimu, 
kaip “1940 metais”, susmuko. Jie ne tik 
nieko militariškai neatsiekė, bet ir nu- 
puldė pačioj Vokietijoj nacių šalininkų 
ūpą, nes jie pamatė, kad naciai jau netu
ri užtenkamai jėgų.

Žinoma, kovos buvo sunkios. Jos daug 
gyvasčių ir karo technikos kainavo ir 
Ąmerikai. Bet mūsų šalies liaudis su pa
didinta energija padės karo laimėjimo 
pastangoms ir prigreitins galutiną per- 
galę-

Didi Raudonosios Armijos Laimėjimai
Rašant šiuos žodžius, Raudonoji Armi

ja šturmuoja hitlerininkų karo bazę, Ka- 
marną; ir baigia priešus naikinti Buda
pešto mieste. Naciai, kaip ir rudenį 1942 
metais, kada jų armija buvo apšupta 
Stalingradę, kada jie metė jėgas prie Ko- 
telnikovo, kad pralaužus Raudonosios 
Alini jos ratą ir išlaisvinus saviškius, 
taip ir dabar — puolėsi prie Budapešto. 
Kaip tada, taip ir dabar jiems nepavy
ko. '

Išgelbėjimui apie 80,000 nacių Buda
pešte, Hitleris metė šimtus tankų ir lėk
tuvų. Jie pasivarė pirmyn, atsiėmė ke7 
lėtą miestų, bet Budapešto negalėjo pa
siekti.

Tuo pačiu kartu, kada dešiniuoju Du
nojaus šonu hitlerininkai veržėsi į ry
tus, linkui Budapešto, tai kairiuoju Rau
donoji Armija veržėsi linkui Kamarno, 
nacių bazės, iš kurios jie pradėjo savo 
ofęnsyvą. Ėjo, kaip ir du traukiniai į 
priešingas puses. Dvi jėgos, kurias sky
rė tik Dunojus apie 1,600 pėdų pločio. 
Mūšiai buvo žiaurūs, kaip vienoj Duno
jaus pusėj, taip ir kitoj. Raudonoji Ar
mija naikino po šimtą ir daugiau priešo 
tankų per dieną. Ir čia hitlerininkams 
nepavyko!

Tiesa, kada tokios žiaurios kovos eina 
Rytų Fronte, tai Amerikoj tūli laikraš
tininkai ir “karo strategai”, kurie pirma 
tik Hitlerio laimėjimus matė, puola Rau
donąją Armiją, Sovietų Sąjungą ir jos 
vadovybę. Jų šmeižtams labai tinka pre
zidento pareikštas sakinys: “Made in 
Germany”. Jie savo bjaurojimais tik pri
sideda prie nacių tikslo, kad skaldyti 
Jungtinių Tautų vienybę.

Lenkijos Liaudis ir “Globotojai”
Išlaisvintoj Lenkijos daly j liaudis or

ganizuoja naują gyvenimą, dalina žemę 
valstiečiams, jos apdirbėjams. Susiorga
nizavo Laikinoji Vyriausybė, suorgani
zuota galinga armija, gal pusė miliono, 
gal daugiau, kuri neužilgo išvien su Rau
donąja Armija eis likusios Lenkijos iš
laisvinti.

Amerikoj dūksta reakcinis lenkų ele
mentas, priima visokias rezoliucijas, 
siunčia delegacijas į Washingtoną, laiko 
mitingus ir niekina Sovietų Sąjungą, 
Angliją, neva apeliuoja į Jungt. Valstijų 
prezidentą, bet daugiau grūmoja. Tikras 
hitlerininkų šmeižtų kermošius! Jie 
“užtaria” ir ukrainus, ir lietuvius, ir lat
vius, ir suomius. Jie virto visų “teisių 
žinovais.”

Visas tas jų skandalas yra skandalas 
tų, kurie per 20 metų smaugė 11,000,000 
ukrainiečių, ir baltrusių ir 500,000 lie
tuvių. Jie nori ir toliau smaugti kitas 
tautas. Jie nori ponais būti ir ant Len
kijos darbo liaudies. To nesulaukti! Len
kijos darbo liaudis ir inteligentija jun
giasi kūrimui naujo ir laimingo gyveni
mo Lenkijoj, gražiam ir draugiškam su
gyvenimui su Lietuva, su Sovietų Ukrai
na ir Baltrusija, su Čechoslovakija ir vi
su laisvę mylinčiuoju pasauliu. ^Lenkijos 
liaudis kurs naują gyvenimą, o jos prie
šai Londone ir Amerikoj virs hitlerišką 
smalą. Jie mūsų demokratiją išnaudoja 
kenkimui tos demokratijos karo laimė
jimo pastangoms.

Kliūtys Bus Nugalėtos
Nereikia stebėtis, kad yra skirtumų 

tarpe Jungt. Valstijų ir Anglijos, tarpe 
vakarų demokratijos ir Sovietų Sąjun
gos, bei kitų šalių. Stebėtis reikėtų,, jei
gu jų nebūtų.

Paimkime Jugoslaviją. Ten darbo 
liaudis, pažangi inteligentija nori kurti 
vieną gyvenimą, o karalius ir monarchiš- 
tai nori kito gyvenimo. Tas patsai Grai
kijoj, tas yra Italijoj ir kitur.

Arba paimkime Ispaniją. Demokratai, 
kovotojai, kurie kovojo ir kraują liejo, 
kad neleisti įsigalėti fašistams, trokšta, 
kad jų šalis būtų laisva nuo Hitlerio ir 
Mussolinio agento generolo Franco. Tam 
pritaria milžiniška didžiuma laisvę my
linčių žmonių ir kitur.

Bet yra žmonių, kurie kovoja prieš 
hitlerimą, bet tuo pat laiku sugyvena su 
generolu Franco.

Arba: visiems žinomas faktas, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos liaudis, dar 
1940 metais pasirinko tarybinę santvar
ka, įstojo savo valia į Sovietų Sąjungą, 
kovojo už tą tvarką, padėjo išvyti hitle
rininkus ir dabar vėl kuria naują tarybi

nį gyvenimą. Tuo pačiu gi kartu Lon
done ir Washingtone dar tebesėdi “at
stovai” kurie nieko neatstovauja, tik 
savę. Jie akstiną Amerikoj anti-lietuviš- 
ką, anti-demokratinį elementą, ardo lie
tuvių vienybę, kenkia karo pastangoms. 
Bet ir tam bus padarytas galas. Bus iš
blokšti tie “atstovai”, kaip savo laiku

Mūsų Hollywood organizuoti aktoriai gražiai pasiti
ko Francijos filmų atstovą Pierre Blančhar. Su juomi 
kalbasi francūzų kilmės žymusis aktorius Charles Bo
yer. Kairėje pusėje porą vaizdų iš francūzų filmos apie 

' pogrindinę francūzų kovą prieš nacius.

Naminis Frontas
Filmų Gamyba Foto Apara

tams Nukrito Žemiau Visų 
Reikalavimų

WASHINGTONAS. — Ka
ro Gamybos Vadyba neseniai 
pareiškė Fotografijos Filmų 
Pramonės Patariamajam Ko
mitetui, kad filmų gamyba fo- 
tp aparatams nukrito 1944 me
tais žemiau visų karo ir civilių 
reikalavimų. Vadyba pareiškė 
negalėsianti išpildyti nustaty
tos 1945 metams normos ir pa
siūlė minėtosios pramonės at
stovams suteikti patarimų pa
dėties pataisymui.

įspėjama Neišsemti Gasolino 
Stočių

WASHINGTONAS. — Har
old L. Ickes, Karo Petrolijaus 
administratorius, pareiškė, kad 
neseniai Washingtono gasoli
no stotis palietęs gasolino trū
kumas susidarė pasėkoje gan
do, 'būk pritruksią gasolino. 
Jis įspėjo kitų miestų gasoli
no vartotojus vengti tokio stai
gaus gasolino stočių užplūdi
mo, kad nebūtų pakenkta nor
maliai gaminių įplaukai ir 
transportacijai.

cijoms, artimiausioje nuo ap- 
„likanto gyvenamosios vietos 
.lauko įstaigoje.

Europos Maisto Padėtis 
Blogėja

Washingtonas. — Jei im
portas nepadidės, tai kalo- 
rinė maisto vertė vienam 
asmeniui (per capita) 1944- 
1945 metų laikotarpy koh- 
tinentalinėj Edropoj; išski
riant Rusiją, bus kiek ma
žesnė, negu pereitais me
tais ir truputį daugiau ne
gu 85 nuošimčiai prieš karą 
vartojamo kiekio. Tokį ap
skaičiavimą yra padariusi 
ir paskelbusi J.A.V. Žemės 
Ūkio Departmento Žemės 
Ūlįio Santykių su Kitais 
Kraštais Įstaiga.

Philadelphia, Pa.
Seniai Laukiamas Judis 

Jau Čia
Philadelphiečiai lietuviai, 

nepraleiskite progos pamatyti 
gerą filmą “The Rainbow,” 
kurią pradėjo rodyti STUDIO 
teatre, Market ir 16-tos gat
vės. Šis veikalas padarytas So
vietų Sąjungoje, kurį rodo 
New Yorke jau keletas mėne
sių. Tai yra interesingas judis.

Philadelphijoj daug nerodo 
iš Sovietų Sąjungos pagamin
tų judžių, nes mieste sėdi vie
na reakcininke cenzorė, kuri 
nepraleidžia veikalų.

Philadelphijos upės labai 
dvokia ir nuo sukeptų miesto 
chemikalų, kuriuos pila į van
denį, vandenio mišinys tokis, 
kaip iš skalbiamos mašinos, 
beskalbiant drapanas. Smirdi 
fabrikų užterštos upės, kurios 
nuodija žmonių sveikatą. Cen
zoriai nesucenzūruoja dvo
kiančio vandenio, o kišasi į 
tarybinės valstybės dailės kū
rinius.

Phila. lietuviai pyksta, jei 
nepraneši apie Sovietų Sąjun
goj pagamintus judžius. Dabar 
jau sužinosite. Rep.

Nashua, N. H.

Newark, N. J.
Apdovanotas Kapitonas 

Skeištaitis
Francijoj likosi apdovano

tas trimis žvaigždėmis kapito
nas Walter Skeistaitis už atsi- 
žymėjimą kovoj. Kapitonas 
Skeistaitis jau trys metai, kaip 
tarnauja armijoj ir randasi už- 
jūryj nuo pat pradžios laisvi
nimo Francijos. Jis daug kar
tų dalyvavo kovoj prieš niek
šiškus fašistus Francijoj, Bel
gijoj, Luksemburge ir pačioj 
Vokietijoj.

Gruodžio 25 dieną pasimirė 
Uršulė Balukonienė. Iš Lietu
vos paėjo iš Vilniaus, rėdybos, 
Alytaus apskričio, Viežonių 
kaimo. Amerikon atvažiavo 
1911 metais į Nashua ir išgy
veno čia visa laika. Amžiaus 
buvo tiktai 54 metų, taigi, dar 
galėjo gyventi, bet mirtis iš
plėšė iš gyvųjų tarpo. Buvo 
gero būdo moteriškė, laisva ir 
laisvai ta'po palaidota ant lie
tuvių kooperatyviškų kapinių.

Prigulėjo prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 128 kuo
pos nuo pat susitvėrimo ir iki 
mirties. Taipgi buvo unijos na
rė nuo pat unijos susiorganiza- 
vimo. Priklausė prie CIO 405 
Lokalo. Velionė visuomet rem
davo darbininkišką judėjimą, 
ar tai su aukomis, ar su darbu. 
Gerai darbavosi prezidento 
rinkimų kampanijoje ir kitus 
ragino darbuotis, žodžiu sa
kant, buvo susipratusi mote
riškė.

Draugė Balukonienė paliko 
nuliūdime vyrą, dvi dukterie ir 
vieną sūnų, kuris dabar tar
nauja kariuomenėje. Taipgi 
paliko vieną anūkę, vieną anū
ką, žentą ir dvi seseris. Viena 
gyvena Pennsylvanijos valsti
joje, o kita ‘šiame mieste, tai 
Marė Vilkauskienė, V. Vit
kausko žmona.

Uršulės liga buvo vėžys, ku
ris ją kankino kokius tris mė
nesius. Buvo padaryta operaci
ja, bet nieko nebepagelbėjo. 
Po operacijos dar išsikankino 
kokias tris savaites, kol pa
galiau užmerkė akis ant visa
dos.

Ilsėkis, miela drauge ir švo- 
gerka, šios šalies žemelėje.

V. Vilkauskas.

Bus Mažesnė Radijo Lempu
čių Atsarga Civiliams

WASHINGTONAS. — Ka- 
ro Gamybos Vadybos praneši
mu, radijo priėmimo lempučių, 
reikalingų armijos ir laivyno 
elektroniniams mūšio pabūk
lams ir mūšio nuostolių paden
gimui, trūkumas bus padengtas 
civilių radijo lempučių, sąskai
tom Todėl yra manom’a, kad 
civiliams skirtų lempučių skai
čius pirmajam 1945 metų ket
virčiui bus žymiai mažesnis už 
2,000,000 lempučių į mėnesį, 
kurių buvo anksčiau tikėtasi.

1945 Metai Bus Kritiški 
Transportacijai

WASHINGTONAS. — Ap
sigynimo Transportacijos Įstai
gai užbaigus trečiuosius gyva
vimo metus, pulk. J. Monroe 
Johnson, minėtosios įstaigos 
direktorius, pranašauja, kad 
ateinantieji dvylika mėnesių 
bus kritiškiausi karo meto 
transportacijai ir, tur būt, 
sunkiausi^ visoje Amerikos 
transportacijos istorijoje.

Nereikės Keliauti j Washingto- 
ną Veterano Pensijos Reikalais 

^WASHINGTONAS. — Ve-

Iš Mados Išėję Batai Bus 
Pardavinėjami be Racijona- 

vimo Taškų
Washingtonas. — Batų 

pardavinėtojai galės par
duoti ribotą kiekį iš mados 
išėjusių batų be racijonavi- 
mo taškų, bet tik tam rei
kalui turės gauti Kainų Re
guliavimo Įstaigos pritari
mą. Kaip jau iš anksto pa
tvarkyta, pardavinėtojai už 
tuos iš mados išėjusius ba
tus galės imti nedaugiau, 
kaip vieną dolerį už porą, 
arba 50 centų už vieną ba
tą. owi.

KRIENO AFORIZMAI

Mytologijoj daugelis did
vyrių pavirto į žalčius, gul
bes ir kitokius gyvūnus at- 
siekimui tam tikro savo tik
slo. Dabar gi daugelis pa
virsta į kvislingus ir pro- 
naciškus žalčius... Štai kaip 
susiriša žmonijos pasakos su 
gyvenimo realumu.

Viskas galima, brolyti, 
tik reikia gerai apsvarstyti.

Teoretiškai, pats žmogus 
nieko didvyriško nepadaro; 
tas viskas tik per žmogų 
pasidaro!

teranų Administracija įspėja 
asmenis, turinčius teisę į perei
tojo karo veteranų našlių, ir 
našlaičių pensijas, kad pagal 
1944 metų, gruodžio 14 *d. 
Kongreso aktą, nebus reikalo 
kreiptis raštu ar asmeniškai į 
Washingtona.

Brig. gen. Frank T.. Hines, 
Veteranų Reikalų administra
torius, išleido instrukcijas iš
pildyti pensijų gavimo aplika-

Dabar golfininkai ( bus 
kaip tie Lietuvos ubagai: 
patys turės nešiotis tarbą ir 
lazdas. Tai vėliausias val
džios patvarkymas, vertas 
krieniško kredito!

Pirmiausia esti tam tik
ros sąlygos, paskui reikalas, 
o dar paskiau ateina išradi
mas.

buvo išblokštas Kerenskio “atstoVas.”.
Visi sunkumai ir kliūtys bus nugalėtos, 

kaip karo lauke, taip ir namie. Mes, 
civiliai žmonės, galime padėti karo per

Kapit. Walter Skeistaitis, Jr.
Linkime kapitonui Skeistai- 

Čiui laimės kovoj ir po perga
lės sveikam ir linksmam su
grįžti pas saviškius.

Kapitono Skeistaičio tėvai 
yra pažangių organizacijų na
riai ir dienraščio Laisvės skai
tytojai. 

_________________________ _____________

Shenandoah, Pa.
Mirė

Jurgis Alvikas, 192 Ohio 
Avenue, Shenandoah, Pa. 
Draugas Alvikas, LDS ir 
ALDLD veiklus narys, mirė 
sausio 12-tą. Bus palaidotas 
sausio 16-tą, 10 valandą iš ry
to, į Shenandoah Laisvės ka
pines. Pašarvotas namie. Pali
ko nuliūdime žmoną Evą, duk
terį Violet, armijos slaugę, 
kuri dabar randasi užsienyje, 
ir sūnų Bernard, kuris tarnau
ja marinuose.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborė Mrs. Jennie O,- 
Hea'rn, 20B W. Coal St., She
nandoah, Pa.

Vėliau bus daugiau parašy
ta apie šį gerą mūsų draugą, 
kuris, sulaukęs tik apie 52 me
tų, atsiskyrė su mumis.

S. Kuzmickas.

mirkdami karo bonų, duodami Raudona
jam Kryžiui kraujo, padėdami nuslo
pinti tą priešų propagandą, kuri nu
kreipta yra prieš mūsų sąjungininkes,

galei tik energingai dirbdami gamyboj ir mūsų Vyriausybę ir karo laimėjimo pa
remdami kitas karines krašto pastangas,.S.stangas.

Montello, Mass;
Pasveiko Marijona Patsienė, 

-mūsų gera veikėja. Pereitais 
metais sunkiai sirgo. Dabar 
jau vėl dirba dirbtuvėj. Jai bu
vo padaryta sunki operacija 
ant “gali stone.” Jai sunkiai 
sergant atsilankė pas ją vie
tos kunigas, kad atliktų išpa
žintį. Ji išklausė jo aiškinimų 
ir pareiškė: “Keliauk, sveikas, 
iš kur atėjai.”

Sunkiai serga William Zin
kevich. Išvežtas Į Boston Gen. 
Memorial ligoninę. Jo sveika
ta susirūpino 4 dukros, sūnus 
ir kiti giminės. Linkimo pa
sveikti.

Mirė Elzbieta Mitkus, apie 
60 metų amžiaus. Palaidota 
gruodžio 23 d. Nuliūdime pa
liko vyrą, 2 dukras, sūnų ir 
daugiau giminių. Prigulėjo 
prie Vienybės Draugystės.

širdies liga mirė Ona Kle- 
menis, sulaukus 52' metų. Mi
rė 19 d. gruodžio. Nuliūdime 
paliko vyrą ir daugiau gimi
nių.

Mirė Antanas Gecevičius 
(Gečius) sulaukęs apie 60 me
tų. Mirė gruodžio 31 d. Pri
klausė šv. Roko Draugystėj. 
Per ilgus metus dirbo skeitu 
kliube už bartenderį. Sūnus 
Albertas į tėvo šermenis iš 
karinės tarnybos parskrido 
lėktuvu.

Nauju Metu vakare automo
bilius užmušė Kazimierą Bart
kų. Paliko nuliūdime moterį, 
sūnų, brolį Tamošių ir daugiau 
giminių. Priklausė prie Vieny
bės Pašalpinės Draugijos.

Sausio 8 d. mirė Alekas 
Vaitkus, sulaukęs apie 66 me
tų. Paliko žmoną, sūnų Algir
dą, kuris * yra daktaru, dukrą 
Zofiją. Priklausė prie vietinių 
pašalpos draugijų.

Tai tiek lietuvių išsiskyrė iŠ 
gyvųjų tarpo.

Nedėlioj, sausio 21 dieną, 
įvyks prakalbos. Kalbės D. M. 
Šolomskas, Laisvės redaktorius 
iš Brooklyno. Tikimės, kad jis 

‘daug pasakys iš karo eisenos ir 
apie išlaisvintą Lietuvą.

Žolynas.

)
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ISTOBUDAPEŠTAS, JO
RIJA IR TR

PER 40 METŲ -ATMAI
NOS AMERIKOJE

Istorinė Vengrijos sostinė 
Budapeštas pirm karo ture 
jo daugiau kaip milioną gy 
ventojų ir buvo vienas gra
žiausių Europos didmiesčiu 
Nežinia, kiek jo teliks, iki 
Raudonoji Armija Budapes 
tą paims per įtūžusius mū 
šius dėl kiekvieno namo.

Sovietų komanda nenore 
jo naikint miesto ir pasiun 
tė du savo karininkus p< 
baltomis vėliavomis su pa
siūlymu, kad apsupta vokie
čių ir vengrų kariuomene 
pasiduotų. Naciai, sutremp
dami tarptautines ir žmoni 
škumo teises, nužudė sovie
tinius pasiuntinius.

Hitleris įsakė naciams 
sušaudyt ir visus tokius sa
vo kareivius bei oficieriuš, 
kurie susvyruos ar bent 
prasitars apie pasitraukimą 
ar pasidavimą. Jis įgaliojo 
net eilinius nacius kareivius 
žudyt dvejojančius savo ko- 
mandierius.

Raudonajai Armijai tad 
nieko daugiau neliko, kaip 
tik ugnim iš tūkstančių pa
trankų, minosvaidžių, tan
kų, lėktuvų be pasigailėji
mo naikint hitlerininkus su
lindusius į Budapešto mū
rus, paverstus priešų for
tais.

AUSU KALNELIS-JA- i KIEK KARTU KVĖPUO-
PONŲ ŠVENTOVĖ JAME MINUTĖJ

Ausų Kalnelis Kyoto mie
ste yra japonų šventovė, puoja 62 ligi 68 kartų per 
kurią lanko tūkstančiai jų ; minutę. Vienų metų am- 
maldininkų. Tas kalnelis su- ,žiaus vaikas kvėpuoja 44 
darytas iš palaidotų ausų ir kartus per minutę; penke- 
nosių, apipiltų žemėmis. O ,rių metų amžiaus — 26 kar- 
ausvs ir nosys štai kaip ten- tus; 20 ligi 25 metų am- 
atsidūrė: įžiaus — apie 19 kartų; tarp

16-tojo šimtmečio gale 25 ir 30 metų amžiaus —16 
Janoniios diktatorius Hide- kartų; tarp 30 ir 50 m. — 
ioši įsiveržė į Korėją ir su- 18 kartų.
mušė chinus. Negana to. Kvėpavimas priklauso ir 
Japonai medžiojo chinus ir to, ką darome. Suaugės 
korėjiečius, kapojo jiems (žmogus, gulėdamas ramiai, 
"aivas ir rinko jas. Tuo bū- kvėpuoja 13 kartu per mi
dų japonai surinko apie 50,- nutę; bėgdamas, jis turi at- 
000 chinų ir korėjiečių gal- sikvėpti 50 kartų per minu- 
vų. tę. Juo daugiau dirba kū-

Bet sunku būtų buvę tiek nas, suvartodamas deguonį, 
galvų į menkus laivus su- juo dažniau reikia atsikvėp- 
krauti ir į Japoniją parga- ti, kad gavus iš oro nauja 
benti be sugedimo. Todėl deguonio kiekį plaučiams ir 
japonai nukapojo galvų no- kūnui.
sis ir kairiąsias ausis, su-1 ----------------
merkė jas į sūdyto vandens Į Kanadiečiai pradėjo pult
kubilus* ir nusiuntė namo. O 
ten japonai, krykštaudami 
iš džiaugsmo, sukrovė tas 
ausis ir nosis į krūvą ir su
pylė kalnelį ant jų, kaipo 
tautinę šventovę ir amžiną 
paminklą kariniam japonų 
smarkumui.

Japonai medžiojo kitatau
čių ir savo priešų galvas iki 
1877 metų. Tais metais Ja
ponijos didikai - samurajai 
sukėlė maištą prieš naująjį 
savo imperatorių Mutsuhi- 
tą; ir jis pareikalavo nuka
poti tų didikų galvas ir su
nešti jam. Po to japonai nu-

* stojo medžioję galvas. Bet 
ir iki šiol jie nelabai su- 
žmonėjo.

Atsimenate, kaip japonai 
dabartiniame kare nukapo
jo galvas suimtiems Ame
rikos lakūnams, privers
tiems nusileisti bei nukritu- 
siems Japonijon? J. C.

| BUDA IR PESTAS
Senovėje Budapeštas bu- 

j zo vadinamas lotynišku var- 
,u Aquincum. Naujoviškoji, 
abrikinė miesto dalis Pešt 
;ovi rytiniame Dunojaus ti
es šone, o senoviškoji da

is Buda—vakar. Dunojaus 
pės pusėj. Buda, pastatyta 

mt priekalnės pakopų (ter
asų), tačiau, tebėra vaiz- 

Jingesnė už Peštą.
Buda buvo turkų užimta 

6 ir 17-me šimtmečiuose. 
Joje yra iki šiol užsilikusių 
urkiškų pastatų bei jų pa

laikų.
Žemai miesto priekalnėse 

•;ryška garsios mineralinių, 
'gydomųjų vandenų vers
mės.

Pestas, rytinė ir didesnio
ji miesto pusė, stovi lygu
moje; turi plačius, medžiais 
apsodintus bulvarus - alė
jas ir daugumą svarbiųjų 
valdžios rūmų, čia yra goti
ško styliaus seimo rūmai, 
užimą apie keturius akrus 
ploto; Mokslų Akademija, 
Dailės Muzėjus, Teisdarys- 
tės Palocius, Budapešto U- 
niversitetas ir Pramonės 
Muzėjus. Dunojaus pakran
tėje Pesto pusėje buvo į- 
rengta laivams prieplaukos 
trijų mylių ilgio.

(Tąsa 4-me pusi.)

Naujai gimęs kūdikis kve- 

vokiečius Nijmegen srityje, 
Holandijoje.

Maskva. — Trečiadienį 
Sovietų kariai Vengrijoje 
sunaikino 42 vokiečių tan
kus.

Graži Mūsų Kalba--Iš Lietuvių Liaudies Lūpų
Kiškeli pilkas, tavo kojos 

ilgos, ausys stačios, dantys 
kaip vargonai.

Už aukštų kalnų, už žalių 
girių, už gilių vandenėlių 
augo mergelė, kaip lelijėlė.

Tai prisiverpiau švelnių 
linelių, tai prisiaudžiau plo
nų drobelių.

Mano seselės skaistūs vei
deliai, meilūs žodeliai, žyd-

■
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Naciai ir vėl skerdžia Belgijos žmones. Ši lavonų krūva amerikiečių rasta prie 
miesto Stavelot, Belgijoj. Tai lavonai moterų, vaikų, kuriuos vokiečiai nužudė.

Didžiausia Upė

Sakydami “didžiausia li
pė,” turime galvoje tokią 
upę, kurioj yra daugiausia 
vandens ir kuri apima pla
čiausią plotą. Tokia upė y- 
ra Pietų Amerikoje Amazo
nė, kuri su visomis savo ša
komis turi beveik ketvirta
dalį viso pasaulio upių van
dens kiekį. Ji su savo šako
mis teikia drėgmės dideliau- 
siam plotui ir eina beveik 
6,000 kilometrų per Perų ir 
Braziliją į Atlanto Okeaną. 
Dideli jūrų garlaiviai gali 
plaukti Amazone iki 3,200 
kilometrų nuo upės žiočių. 
Amazonę vadina Pietų A- 
merikos “Viduržemio Jū
ra”.

Vokiečiai ir iš Norvegijos 
yra persiuntę savo karių j 
Italiją.

Londonas Virš Ežero
Geologai apskaičiuoja, 

kad po Londono miestu, a- 
pie 300 metrų nuo žemės 
paviršiaus, yra požeminis 
ežeras, einąs net į Prancū
ziją, po jūros sąsiauriu, ku
ris vadinamas Anglijos ka
nalu. Sužinojo apie tai prieš 
50 metų, ir po to bandė su
sekti to ežero gelmes.

1937 m. pavyko prisikasti 
prie ežero, ir dabar viena 
biznio firma jau gauna van
denį iš to požemio. Pana
šus dalykas yra Australijo
je, — čia arteziniai šuliniai, 
daugelyje vietų ima vande
nį iš požeminių ežerų. Yra 
požeminių ežerų ir Pietų A- 
merikoje.

rios akelės, didelė 
lė.

išmintė-

Lygūs laukeliai, 
bilėliai, tai tenai 
jauni broleliai.

balti do- 
arė trys

Žalia žolelė žydėjo, ji pro 
langelį'žiūrėjo, kai aš jau
nas, jaunas bernelis savo 
bėrą žirgelį balnojau.

Šilkinės kamanėlės susi
traukė, plieninės pasagėlės 
susinešiojo.

KRIENO AFORIZMAI
Į šį pasaulį nuogas atėjai 

ir nuogas išeisi, nepaisant, 
kaip labai apžėlęs doleriais 
esi.

Kas sunkaus darbo nemė
gino, tas saldaus poilsio 
nežino.

Viskas kvailystė prieš am- 
žinystę, o amžinystė —prieš 
tuščią alkano darbininko

Nepriklausomybė nuo 
dvarponių, buožių ir kito
kių išnaudotojų jungo, — 
tai’ geriausia ir reikalin
giausia Lietuvai nepriklau
somybė.

Darbas pirmiau pasilink
sminimo — reiškia nuopel
ną už darbą ir didesnį pa
silinksminimą.

Šiltą dieną oras ima į sa
ve daug drėgmės iš upių, 
tvenkinių ir kitų vietų. Tos 
oran paimtos drėgmės ne
matome. Naktį, kai dangus 
būna skaidrus ir debesų ant
klodė nešildo žemės, tai že
mė, augmenų lapai ir kiti 
daiktai, netekę šilumos, pa
sidaro šaltesni už orą. Ir 
oras, apsupęs tuos daiktus, 
darosi vėsesnis, nepajėgia 
išlaikyti viso drėgmės kie
kio ir atiduoda tą drėgmę, 
kuri susikuopia lašeliais ant 
augmenų ir daiktų. Tai ir y- 
ra rasa, bet/* ji krinta, ne 
•kyla. L. ž.

Gražus raudonas obuolė- 
lis, tiktai labai rūgštus, gra
žus puikus bernužėlis, tik
tai labai rūstus.

Po ta liepa liepužėle teka 
šaltinėlis šalto vandenėlio.

Mudvi sesutės, dvi našlai
tėlės, kur mudvi eisime, ten 
graudžiai verksime.

Aukso lenta praskilo — 
visas svietas sukilo. (Saulei 
tekant).

Pelių Antplūdžiai

Jei kur nors susidaro pa
lankios sąlygos pelėms veis
tis, ten ir atsitinka tikras jų 
antplūdis. Pavyzdžiui, 1907 
m. Nevada valstijoje, Šiau
rės Amerikoje, buvo tikras 
pelių antplūdis: ūkiuose ir 
laukuose jos sunaikino be
veik du trečdalius visų pa
sėlių, ypatingai alfalfos. Sa
ko, kad dideli žemės plotai 
buvo taip išrausti pelių, kad 
žemė atrodė, kaip ir šveica
riškas skylėtas sūris. Pelė
dos, vanagai ir katės naiki
no peles bent po milioną kas 
mėnuo, ir vis tik jų nema
žėjo.

Vėliau buvo pelių antplū
dis Australijoje — viename 
tiktai ūkyje vieną popietį 
darbininkai užmušė 70,000 
pelių — lengva įsivaizduoti, 
koks ten buvo jų antplūdis!

Stradivarijaus Smuikas
Stradivari jus buvo garsus 

italas, smuikų dirbėjas; gi
mė Cremonoje, Italijoje, 
1644 m., mirė ten pat 1737 
m. Jo daryti smuikai savo 
tono tobulumu pralenkė vi
sus geriausių meistrų ins
trumentus. Jo mokytojas 
buvo kitas garsus smuikų 
dirbėjas Nicolo Amatis.

- Geriausius smuikus Stra
divari jus padirbo tarp 1700 
ir 1725 metų. Kartais, kai 
tikras “Stradas” kur nors diena vėliau, o ketvirtą — 
pasirodo, įvaroma už jį la- dar po dviejų dienų. Drus- 

iki ka patartina ryti su trupu
čiu šalto vandens už valan-

bai aukštos kainos, 
$150,000. Yra nemaža 
“Strado” smuikų pamėg- dos kitos po valgio, 
džiojimų. Kokiai valandai praėjus,

Raudona, vyno skonis, 
akmens širdis. (Vyšnia).

Aukso pilvelis, kaulo ke
purėlė. (Slyva).

Turi sparnus, bet nelaks- 
sto. (Malūnas).

Pats nevalgo, o kitus pe
ni. (Plūgas).

Vienas sako, du mato, du 
klauso. (Burna, akys ir au-

gyvu-

metų

Bendrai paėmus pereitų 
keturiasdešimties metų lai
ką, mes surasime, kad Ame
rikos kiekvienas žemdirbys 
per tą laiką pagamino po 
penkis svarus kas dieną į- 
vairių javų grūdų. Tai yra 
kelioliką kartų daugiau, ne
gu mūsų šalies žmonėms 
reikalinga sunaudoti. Daug 
tų grūdų buvo užsienin eks
portuota, o kita dalis 
liams sušerta.

Nuo 1900 iki 1940
Amerikos gyventojų skai
čius paaugo nuo 76 milijo
nų iki 132 milionų, tai yra, 
daugiau, negu 70 procentų. 
Tačiaus farmų darbininkų 
skaičius sumažėjo net 10 
procentų. Bet ūkio produk
cija labai žymiai padidėjo— 
tai ačiū mokslui ir techni
kai žemdirbystės srityje.

Taipgi bendras šios šalies 
žmonių kultūrinis būvis pa
sikeitė labai daug. Pavyz
džiui,' nuo 1900 iki 1940 m. 
telefonų naudojimas padi
dėjo šešioliką kartų; taipgi 
per tuos 40 metų 23-se mi- 
lionuose namų įvesta elekt
ros šviesa.

Net nuo Europos Versa- 
lės sutarties iki Perlų Uos
to užpuolimo, tai yra per
23 metus, elektros jėgos.vus.

SLOGŲ GYDYMAS VALGO 
MĄJA DRUSKA

Jungtinių Valstijų laivyno 
atsargos daktaras, leitenan
tas Harry Adler rašo Times 
Magazine, kad be reikalo 
žmonės eikvoja pinigus skie
pams nuo slogų. Nes mok
sliniai tyrimai įrodo, kad 
jokie skiepai neapsaugo nuo 
slogų ir nepalengvina jas 
persirgti.

Iš savo pusės, dr. Adleris 
atrado, jog paprasta valgo
moji druska geriau tarnau
ja slogų ligoniui, negu bet 
kurie kiti vaistai. Jisai sa
ko, druskos galima tiek im
ti, kiek pilvas pakenčia, kad 
nereikėtų žmogui vemti. 
Daktaro Adlerio receptas 
yra šitoks:

Geriausia pačioj slogų 
pradžioj nuryti porą lygiai- 
pilnų arbatinių šaukštukų 
druskos; palaukus 10 iki 12 
valandų paimti kitus du 
šaukštukus druskos; trečią 
tokią druskos dožą nuryti

Du ratu pagiry 
(Ausys).

stovi.

Penki tvartai, vienos du
rys. (Pirštinė).

Du bėga, du veja. (Ratai).

Miške gimė, miške augo, 
namo parėjęs gailiai ver
kia. (Smuikas).

Pilnos laktos baltų vištų. 
(Dantys burnoj).

Surinko P. K. 

naudojimas Amerikoje pasi
daugino keturis kartus.

Prieš 40 metų mažai bu
vo cementinių šalygatvių. 
1900 metais šioje šalyje bu
vo tik 4,000 automobilių; 
bet jau 1940 metais buvo 
virš 32-jų milionų automo
bilių (įskaitant ir sunkveži
mius, “trokus”).

Pirmutiniai orlaiviai pra
dėjo skraidyt Amerikoj tik 
35 metai atgal. Tik 1918 m. 
pradėta Amerikoje naudoti 
orlaiviai pašto reikalams; 
ir tais metais orlaiviai su 
pašto reikalais padarė 16,- 
000 mylių kelionių. Bet jau 
1940 m. su pašto reikalais 
orlaiviai padarė 59 milionus 
mylių kelionių, o keleiviniai 
orlaiviai padarė tais pačiais 
metais — 119 milionų my
lių.

Taipgi orlaivių nelaimės 
palaipsniui žymiai sumažė
jo. 1940 m. reguliariams ke
leiviniams orlaiviams iš- 
skraidžius 2 milionų mylių 
priskaitoma tik viena nela- 
mė.

Apskaičiuojama, kad vė
liausiu laiku 34-se milionuo- 
se namų yra apie 83 procen
tai radijo priimtuvų. 44 
procent. gyventojų turi nuo
savus elektrinius šaldytu-

Petras B.

k e 1 et ą 
lengves-

tada žmogus pajus troškulį, 
bet reikia gerti tiktai po 
biskį vandens ar pieno; tuo
met šnervės pasidarys sau
sesnės ir pūlių materija ne
bėgs iš jų.

Jei nuo druskos koktu da
rosi, galima sumažint jos 
dožą; bet tada ji ir mažiau 
teveiks prieš slogas. Ryjant 
druską, reikia 
dienų maitintis 
niais, neerzinančiais val
giais, jei norima greičiau pa
sveikti. ‘

Ėmus taip druską naudoti 
tuojau, kai tik pasirodo pir
mieji slogos ženklai, dažnai 
užkertama kelias jos išsivy
stymui ir žmogus išvengia 
sirgimo slogomis, sako dr. 
H. Adler.

Tą savo receptą jis jau 
per eilę metų naudoja.Times 
žurnalas apie tai, be kitko, 
rašo:

“Ši jo priemonė per ket
verius metus buvo naudoja
ma Elmiros Pataisos namo 
ligoninėje — trylikoje šim
tų sirgimų slogomis— ir dr. 
Adleris teigia, kad ligonių 
nosys būna sausesnės ir 
kūno karštis mažiau tepa
kyla, negu vartojant senes
nius, priimtus gydymo bū
dus.”

Dr. Adleris, tačiau, yra 
tikras, jog tolesni tyrinėji
mai atras geresnių priemo
nių kovai prieš slogas, negu 
druska. • N. M.

žuvo anglų generolas 
Lumsden, dalyvavęs ameri
kiečių įsiveržime į Luzon sa-

Dar bus sumažinta civilių 
reikmenų gamyba.
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

(Tąsa) 
KAIP BUVO IŠLAISVINTAS 

KAUNAS? ■
Hitlerininkai įsikibę laikėsi į Ukmer

gę, kur sueina Kauno, Daugpilio ir Pa
nevėžio keliai. Ukmergė nedidelis rajoni
nis Lietuvos miestas ant Šventosios upės, 
bet svarbus, — taip rašo L. Kudrevatych 
ir Z. Ostrovskis “Izviestijose.”

Kada jį užėmė Raudonoji Armija, tai 
nustatė smūgius linkui Kauno iš rytų pu
sės, gi iš pietvakarų pusės Kaunas jau 
buvo apeitas, nes Raudonoji Armija už
ėmė Marijampolę ir gelžkelio stotį Pilvi
škius Suvalkijoj.

Hitlerininkai ant žūt-but buvo įšikibę 
į Kauną. Hitleris jiems įsakė muštis iki 
paskutinio ir atlaikyti Kauną, čia jie tu
rėjo daug tankų, patrankų, jų tarpe mo
torizuotų ir šarvais pridengtų kanuolių.

Prieš Kauną naciai įrengė daug apka
sų ir prieštankinių griovių, o miesto gat
vėse fortifikacijų. Mūro namuose jie iš
laužė skyles kanuolėms ir kulkasvai- 
džiams ir pasiruošė gatvių mūšiams. Ant 
Nemuno, Neries ir Šventosios krantų į- 
rengė artilerijos pozicijas.

Naktį iš liepos 25 į 26 dieną mūsų jė
gos susirado perėjimus per Šventąją, pa
sitaisė vieną stiprų tiltą atlaikantį tan
kus ir persikėlę į kitą upės pusę nužy
giavo 30 kilometrų, perpjovė susisieki
mą tarpe Ukmergės ir Janavos. Tankai 
palikę apeituosius priešus Ukmergėj 
naikinti pėstininkams, leidosi linkui Kau
no.

Vidudienyj, liepos 26 dieną netoli Šė
tos susitiko su ątipria hitlerininkų tan
kų kolona. Įvyko aštrus mūšis. Hitleri
ninkai buvo nugalėti ir atmesti linkui 
pietų, priešas Kaune pusiau apsuptas.

Hitlerininkai metė naujų jėgų, kilnojo 
esamas iš vienos vietos į kitą bandydami 
apeiti zmūsų pirmyn nužygiavusias jėgas, 
bet visos jų pastangos buvo veltui.

> Liepos 29 dieną Raudonosios Armijos 
daliniai pasiekė patį Kauną ir prasidėjo 
mūšiai priemiesčiuose. Nemunas, kuris 
eina per Kauno miestą, jau nebuvo mums 
kliūtis, nes Suvalkijoj giliai buvo nužy
giavę mūsų daliniai. Visi keturi Kauno 
tiltai buvo nacių užminuoti, bet priešas 
bijojo juos išsprogdinti, nes žinojo, kad 
tokis jo žygis užkirs kelią tiems hitleri
ninkams, kurie buvo dešinėje Nemuno 
pusėje. Tarpe suimtų į nelaisvę buvo tik

atvežti iš Franci jos, kas rodė, kad Hit
leris metė Kauno išlaikymui naujų pa- 
drūtinimų.

Liepos 30 d. mūsų pėstininkai atliko 
žygį iš ryt-pietų pusės apeinant Kauną 
ir užėmė išlaukines priešo pozicijas. Į 
Kauną rinkosi ir tos nacių jėgos, kurios 
pirmiau buvo sumuštos Ukmergės ir Ja
navos srityje. Hitlerininkai naudojosi ir 
Kauno tvirtumos fortais, rusų pastaty
tais dar pirm Pirmo Pasaulinio Karo, 
įsitaisė apsigynimus už jų storų sienų.

Bet Raudonosios Armijos galingoji ar
tilerija užvertė plieno ir ugnies jėga juos 
ir ten. Sovietų milžiniškos jėgos tankai 
metėsi pirmyn, nušlavė priešo įrengtas 
skerspaines ir apsupo didelius hitleri
ninkų dalinius.

Raudonarmiečiai su didele drąsa ir 
pasišventimu veržėsi į Kaun^, neš žino
jo, kad ten gyvena lietuviai baisiai nu
kankinti per virš tris metus nacių vergi
joj ir dėjo pastangas, kad išgelbėti is
torinius ir kultūrinius Kauno centrus.

Tankai ir pėstininkai užėmė fortus 
No. 4 ir No. 5 pietų Kauno priemiestyje. 
Po to pradėjo priešus spausti iš miško 
ant Žaliojo kalno. Sumušti hitlerininkai 
puolėsi prie tilto, miesto centre, bet til
tas jau buvo išsprogdintas. Jie pateko 
į nelaisvę.

Po kelių valandų žiaurios kovos, rug
pjūčio 1 dieną Kaunas, antrasis Lietuvos 
Tarybų Respublikos didmiestis tapo išlai
svintas iš nacių vergijos.

Tik išlaisvinto Kauno gatvėse, netoli 
gelžkelio stoties suradome daug vokiečių 
prieštankinių patrankų, griovyj, už apie 
60 pėdų gulėjo hitlerininkų lavonai. Gelž
kelio stotis išsprogdinta, bėgiai išdras
kyti, bet mūsų gelžkeliečių inžineriai jau 
dirba gelžkelio atsteigimui ir rytoj ren
giasi priimti į Kauną traukinius.

— Ilgai, ilgai mes jūs laukėme ir pa
galiau sulaukėme Raudonąją Armiją... 
Ačiū! — tarė mums priėję trys moterys 
rusų kalboj su tvirtu lietuvių akcentu.

Čia sužinojome, kad hitlerininkai jau 
ruošėsi padegti pašto ir telegrafo namą, 
bet seržantas Izviagincevas su savo 
prieštankine kanuole šią sritį pasiekė 
anksčiau, negu kitos mūsų dalys, jis pa
leido kelis šūvius iš užkampio į vokie
čius. Priešai išbėgiojo ir pastatas liko 
nesunaikintas.

(Bus daugiau)

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
į • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.

• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.

, • Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

wowcbr*. imc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar ir savo šeimą (rašyk. IšpUdyk žemiaus telpančių 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn. 6. N. Y.

Baltimore, Md.
Aukos Supirkimui Naują Dra
panėlių Lietuvos Vaikučiams

Aukavo sekami draugai bei 
draugės: Mrs. A. Martin $5, 
J. Kasparavičius $5, P. Kup- 
ris $1.45, LLD 25 kuopa $8.63, 
ir LDS 48 kuopa $10. Aukos 
pasiųstos Liet. Pag. Teik. Ko
mitetui Brooklynan.

AŠ noria gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas..........................................................................................

Antrašas..................................................................................................

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

Svarbi Knyga, įvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių SričiųDaug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
, Per paštų užsisakantiems po vienų, kaina 40c.

Gera Nuolaida Platintojams. Tuojau Užsi
sakykite Platinimui Ar Patys Sau.

LAISVĖS ADM.
427 LORIMER ST., BROOKLYN, N. Y.

Klaidos Pataisymas
Gruodžio 16 dienos Laisvėje 

surašė aukavusių tam pačiam 
tikslui, įvyko klaida. Vietoje 
“50 centų aukavo V. Stanke
vičius,” turėjo būti pasakyta: 
V. ir E. Stankevičiai aukavo 
$5. Vietoje “du doleriu auka
vo C. Vaitkuvienė,” turėjo bū
ti: C. Vitkunienė aukavo $2; 
vietoje “$1.50 aukavo S. ir P. 
Skodienė,” turėjo būti E. Ska- 
diniene aukavo $1.50.

P. Paserskis.

Keisčiausias Kepsnys
Beduinų - arabų vedybo

se Palestinoje patiekiama 
svečiams keptas kupranu
garis (verbliūdas). Jame y- 
ra dvi keptos avys: avyse 
yra po keletą.keptų viščiu
kų ; kiekviename viščiuke 
yra keptas kiaušinis. Bė to- 
Kio kepsnio beduino vedy
bos nebūtų vedybos!

Pirkimas karo bono reiš
kia įteikimą į mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistinį užpuoliką.

Budapeštas, Jo Istorija 
Ir Tragedija
‘ I JT -

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)
Romėnų stovykla ir 

VOKIEČIŲ KOLONIJA 
Buda antrajame krikščio

nių gadynės šimtmetyje bu
vo Romos armijos stovykla. 
Pestas tik 13-tame šimtme
tyje minimas pirmą kartą 
istorijoje, kaip vokiečių ko
lonija. '( L

Buda tapo Vengrijos šost 
tinė 1361 metais. Paskui 
turkai užėmė ir valdė Budą 
nuo 1541 iki 1686 metų; 
1872 m. Buda ir Pestas su
sijungė į vieną miestą.
MIESTO PRAMONĖ IR 

VERSLAS
Budapeštas yra garsus 

didžiais savo malūnais. Di
dysis grūdų sandėlis - ele
vatorius mieste turi 14 auk
štų ir talpina iki 45,000 tonų 
grūdų. Budapešto fabrikuo
se ir dirbtuvėse buvo gami
nama mašinos, lauko ūkio 
įrankiai, įvairūs metaliniai 
dirbiniai, ginklai, amunici
ja, muzikaliai ir moksliniai 
instrumentai, cementas, al
koholis, alus; odos, stiklo, 
farfaro dirbiniai, tabako 
produktai ir daugelis kitų 
gaminių. Yra ir kelios laivų 
statyklos.

Bendrai Budapeštas at
stovauja didesnę pusę visos 
stambesnės pramonės Ven
grijoje. Jis yra ir prekybos 
centras, kur buvo vedama 
platus verslas ypač grūdais, 
gyvuliais, kanapėmis, vynu, 
medum, kailiais, plunksno
mis ir kitais lauko ūkio pro
duktais.

Susisiekimų Centras
Budapeštas yra visų Ven

grijos geležinkelių maz
gas.

Budapešte pirmiau, negu 
bet kuriame kitame mieste, 
buvo pravestas požeminis

geležinkelis (subvė) 1889 
metais.

Dunojaus saloje Csepelyj, 
arti į pietus nuo Budapešto, 
buvo įtaisyta laisvas, nemo
kamas, uostas už puspenkto 
miliono doleriu. Toje 1,500 
akrų ploto saloje buvo ir 
atskiras žibaliniams lai
vams. uostas. Per šį uostą 
1928 metais perėjo apie 70,- 
000 tonų žibalo.

Buda yra;' sujungta su 
Peštu plieniniu Szechenyj 
tiltu 1,241 pėdos ilgio ir 
puikiu naujovišku Elizabe- 
thos tiltu, pastatytu tarp 
1898 ir 1903 metų.

Tarp Budapešto paminklų 
yra žymėtinas Tūkstantme
čio Paminklas, pradėtas 
1896 metais, atžymėjimui 
1,000 metų Vengrijos su
kakties kaipo valstybės.

MOKYKLOS
Budapešto Universitetas, 

pradiniai įkurtas 14-me 
šimtmetyje, buvo kartotinai 
didinamas ir 1926 metais 
turėjo 371 profesorių ir 5,- 
393 studentus. Apart Uni
versiteto, Budapešte yra 
aukštoji technikos mokyk
la, katalikų, protestonų ir 
žydų kunigų kolegijos bei 
seminarijos ir visa eilė gim
nazijų.

NACIAI NESIGAILI 
BUDAPEŠTO

Hitlerininkai atkakliau 
ginasi Budapešte, negu jie 
gynė istorinį vokiečių mies
tą Aacheną, vakariniame 
Vokietijos pasienyje. Aa- 
chene jie po mažesnių mū
šių pasidavė ir tMo būdu iš
saugojo svarbiausius jo pa
status.

Kodėl jie taip desperatiš
kai kaujasi Budapešte, nu- 
smerkdami miestą sunaiki
nimui? Todėl, kad tai sve
timas jiems miestas, o ant
ra todėl, kad Budapeštas 
yra vartai į Austriją ir į jos 
sostamiestį Vieną.

J. C. K.

KAIP AUGALAS PER
SKELIA AKMENĮ

Yra nemaža atsitikimų, 
kur jaunas augąs medis, be
siskverbiąs pro akmenį, nu
verčia jį, kartais ir suplai- 
šo. Medžio sėkla, patekusi 
akmens plyšyn, augdama 
veržia akmenį taip, kad 
kartais akmuo plyšta.

Norwich miestelyje, Con
necticut valstijoj, yra me
dis, kurio šaknys pakėlė 
aukštyn didokus namus 
bent trečdalį jardo; o me
džio šaka, pasiekusi dūm
traukį, nuvertė jį žemyn.

Smarkios Italy Riaušės 
Prieš Vokiečius

Berne, saus. 12. — Iš Ita
lijos pasienio gauta prane
šimas, kad Milane, dar na
cių užimtoj šiaurinėj Itali
joj, išsiveržė streikai ir 
smarkūs žmonių maištai 
prieš vokiečius. Už tai vien 
tame mieste hitlerininkai 
areštavo 10,000 asmenų ir 
sušaudė bent kelioliką.

Ar Galima Peršauti Vaški
nę žvakę Per Medines 

Duris?

Washington. — Prana
šaujama, kad kitą menesį 
bus reikalaujama jau 28 ra- 
cionavimo punktų perkant 
svarą sviesto.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI 
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
4640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA. 
Tel. 3-6723.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

NED ALINAMA ATSAKOM YBe

Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 
nupieštam planus .

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

DRS. STENGER & STENGER |
OPTOMETRISTS Jį

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y. B

Telephone STagg 2-8842

TELEPHONE
STAGG 9-5048

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS «
(BIELIAUSKAS) $$

LAISNIUOTAS GRABORIUS g
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. ■ gjg

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Galima. Greitas judesys 
sukietina minkštus ir lanks
čius daiktus. Iššovus iš šau
tuvo vaškinę žvakę, ji taip 
pasidaro kieta, kad gali 
kiaurai pereiti per durų me
dį. Ir naujoviškų patrankų 
iššaunami šoviniai gali taip 
giliai įsiskverbti į kietus 
daiktus dėl to, kad greitas 
judesys dar labiau sukietina 
ir be to jau kieta šovinio 
medžiaga.

Philadelphia, Pa.
Mirė

Sausio 10-tą mirė Antanas 
Strepeika, senas Laisvės skai
tytojas, 52 metų, gyveno Pal
myra, N. J. Yra .pašarvotas 
namie, ant Washington St., 
Parry, N. J., arti Palmyra. Lai
dotuvės įvyks pirmadienį, 2-trą 
valandą po pietų. Giminės ir 
draugai yra kviečiami daly
vauti. J. K. K.

PIRKITE KARO BONUS
J—-T—.r* JT I

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER !

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. j
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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.

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

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

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

(Isist. 28 m.)

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

| CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

j . 1? .it/.t/žU. d*
n.r Į
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Pasidarbavimas
Sausio 6 d. Lietuvai Pagal

bos Teikimo Komiteto vietinis 
skyrius laikė savo susirinkimą, 
Liet. Taut. Namo mokyklos 
kambaryje. Nemažas skaičius 
komiteto narių susirinko ir 
svarstė šių dienų būtinai rei
kalingus ir neužbaigtus daly
kus. Vienas iš tų svarbesnių
jų ir neužbaigtų darbų, tai su
teikimas tuojautinės pagalbos 
Lietuvos žmonėms. Tuomi, su
prantama, turės rūpintis ko
miteto nariai, kad šelpimo dar
bas būtų varomas be sustoji
mo.

Nors jau ne kartą buvo ra
šyta apie vietinio komiteto na
rių nuveiktus darbus ir pa
žangesnių lietuvių simpatišką 
atsiliepimą šiame labdarybės 
reikale, bet minėtame susirin
kime teko pastebėti vienas 
įdomus dalykas, kuris nesino
ri praleisti nepaminėjus.

Tai buvo draugės A. Kukai- 
tienės raportas, kuris nustebi
no kitus komiteto narius, šį sy
kį, aš manau, A. Kukaitienė 
pralenkė kitus komiteto dar
buotojus, kurie irgi labai daug 
padėjo triūso ir ištvermės šia
me pasiaukojimo momente dėl 
gelbėjimo žmonių Lietuvoje. 
Iš jos raporto paaiškėjo, jog ji 
yra aplankiusi nemažai lietu
vių šeimynų ir surinko daug 
gerų drabužių. Taipgi, surinko 
daug pinigu nupirkimui Lie
tuvos vaikučiams naujų drabu
žėlių kaipo kalėdinių dovanų. 
, Sulyg jos raporto, žemiau 
surašyti tų lietuvių vardai, ku
rie gausiai aukojo sušelpimui 
Lietuvos našlaičių :

P. Rugienė, josios vyro pen
kių metų sukakties proga, au
kojo $25.

Julia Gerulskienė $15.
Po $10: E. Balčiūnienė, P. 

Kmaras, A. Valantukevičius, 
B. Gutkauskienė ir K. čepulio- 
nis.

Po $5: Jonas Sidaras, K. Si- 
reikienė, K. Vasarienėj Ona 
Klimienė, Birutė Klimaitė, Vir
ginia Klimaitė, Jonas Valange- 
vičius, Viktoria Saulėnienė, Bi
rutė Kašėtaitė, Vytautas Ka
šėta, eJ Buivydienė, M. ža- 
liukienė, Vincentas Gecevičius, 
K. Zlotkienė, Juozas Kamins
kas, Charles Raukis, Įb. Gau- 
bis, Petras Veselis, Jonas Da
vis, Jonas Stočkus, Jonas Gri
gas.

Po $2: Jurgis Bugnis ir M. 
Urbonienė.

Po $1:,A1. Valangcvičius ir 
Sofija Akstinienė.

Viso sykiu $201.
Viršuj pažymėta pinigų su

ma yra surinkta išimtinai per 
A. Kukaitienę. Apart jos rū
pesčio ir darbo labdarybės rei
kale, nemažai darbuojasi ir ki
ti jos šeimynos nariai šiame 
labai svarbiame gyvenimo mo
mente. Josios Vyras, Jonas Ku
kaitis, taipgi daug yeikia drau
gijiniame judėjime. Jos duktė, 
Birutė Kašėtaitė, kuri šiuomi 
tarpu tarnauja USA laivyno

departmente, yra paaukojus 
labai daug gerų drabužių dėl 
Lietuvos žmonių ir jau sep- 
tynius sykius davė savo krau
jo Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Jos sūnus, Vytautas Ka
šėta, jau trys metai, kaip tar
nauja Suvienytų Valstijų armi
joj ir jis dabai* randasi ant 
Naujosios Guinejos (New Gui
nea) salos.

Kitų komiteto narių rapor
tai davė suprasti, jog šelpimo 
darbas yra tęsiamas be palio
vos. Viena komisija rūpinasi 
batais ir čeverykais, o kita — 
drabužiais. Daug pirko naujų 
čeverykų ir drabužių. Tūlos 
moterys, nusipirkę audeklo, 
pačios siuva drabužius. Dvi 
geros draugės, D, Bartkienė ir 
J.-Stigienė, prisiuvo daug dre- 
sių Lietuvos našlaitėms. Tai 
yra didelis pasišventimas dėl 
kitų gerovės.

Abelnai paėmus, mūsų ko
miteto nariai daug dirba ir 
daug energijos padeda, kai 
kurie prideda iiį* pinigų. Apie 
kitų komiteto narių nuveiktus 
darbus bus parašyta vėliau.

Pradėję naujus metus, turi
me žinoti, jog per šiuos metus 
daugiau darbo reikės panešti 
ant savo pečių, ne tik nami
niame fronte, bet ir šelpimo 
reikale.

Daugiau pinigų surinkta dėl 
kalėdinių dovanų Lietuvos vai
kučiams per pasidarbavimą 
drg. M. Gutauskienės,

Aukojo sekanti lietuviai.
Po $10: Jonas Gutauskas, 

George Shimaitis ir Kazimie
ras Beniulis.

Antanas Lukavičius $5.,
Po $2: Marijona Gutauskie- 

nė ir Uršulė Z aleck aite.
Viso $39.
Ką tik sužinojau, jog mūsų 

geras draugas, Pranas Pūkelis, 
surinko labai daug gerų dra
panų dėl Lietuvos karo nuken
tėjusių žmonių. Tai tikrai fi
lantropiškas atsidavimas lin
kui savo žmonių.

X. Kareivis.

NUOSTOLIAI ATHENAM 
Athenai. — Per mūšius 

tarp anglų ir Graikijos par
tizanų padaryta $200,000,- 
000 nuostolių Athenams, 
Graikijos s o s t amiesčiui, 
kaip skaičiuoja graikų val
džia.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
ALDLD 212 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 16 d., 7:30 v. v. Yra labai 
svarbus reikalas, būtinai visi nariai 
dalyvaukite susirinkime. Vieta — 
2 W. 22nd St., 3-čios lubos. — 
P. J. Sekr. (12-13)

DETROIT, MICH.
Detroito Liet. Moterų Pažangos 

Kl. matinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, sausio 17 d., 8 v. v. Drau
gijų Salėje, 4097 Porter. Prašomi? 
nares įsitėmyti pakeitimą dienos iš 
ketvirtadienio į trečiadienį ir būti
nai dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Taipgi girdėsite 
Valdybos ir Komitetų metinius ra
portus iš Kliubo veikimo ir stovio* 
— M. Ginaitienė, sekr. (11-12)

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisves

BAN KI ETAS
Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistū.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

blENRAŠčIO LAISVĖS BANKIETAS BUS .

GRAND PARADISE SALESE
318 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kamp. Ilavemeyer St.

Vakarienė bus duodama 7-tą valandą vakaro. Šokiai 
nuo 7-tos valandos ir tęsis visą vakarą be pertraukos.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vyrai
ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 

BE PATYRIMO
ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 

BE PATYRIMO 
Progų išmokti 

operuoti chemišką i
{rengimą seniai jsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

(BRIDESBURG)
Mūsų atstovas su jumis tarsis pas U.S.E.S., 

4417 Frankford Ave.

APVALYTOJAS—VIRŠĖSIUS 
NAKTINIS DARBAS. 12 VIDURNAKČIO IKI 
7 A.M. $35 Į SAVAITĘ. KREIPKITĖS I 

MR. SELLERS, HOTEL VICTORIA, 
7TH AVE. PRIE 51ST ST.

 (12)

DAILYDĖS PERTAISYMAMS IR ASBESTOS 
SIDING. GERA ALGA.

GUS SWANSON, 433—78TH ST., 
BROOKLYN.

_______________________ ________________(14)

PROSYTOJAI VYRIŠKŲ KOATŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

17 E. 16TII ST. (9-TOS LUBOS)
(16)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PADEKITE SUMUŠTI 

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
.(16)

BERNIUKAI
Abelnam Krautuvės Darbui. 

Kreipkitės

I. J. FOX
1 East 36th St., N. Y. 

Klauskite Mr. Lewis
, ■■ ■ (12)

STIKLO SPAUDĖJAI. Pageidaujama Patyru
sių Liežuvinių ; Smulkūs Džiūleriai ir 1.1.

R. FEIX GLASS NOVELTY CO.
2137 Butjer Ave., Ridgewood.

HEGEMAN 3-4510.
(12)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Penktas puslapi

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

TUOJAU REIKALINGI
MECHANIKAI l-ftios Klasės Vyrai 
Viršų Metalo Vyrai 1-mos Klasės

Gera, Pradžiai Alga 
Priedai Už Gerų Darbą 

NUOLATINIS DARBAS 
POKARINĖ ATEITIS

JŪSŲ DARBAS SU MŪSŲ ORGANIZACIJA SUTEIKIA JUMS
V AKACIJAS SU ALGA

APDRAUDOS PLANAS IR MEDlKALf: PAGELIU 
KODĖL NEPASINAUDOTI ŠIUO M PASIŪLYMU?

KREIPKITĖS TUOJAU
RANDALL CADILLAC

CORPORATION
570 ST. JOHNS PL. 
BROOKLYN, N. Y. (18)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS — 16 IKI 28
DARŠAI

SU ATEIČIA PAS
SEARS 

užsakymų išpildytojos 
BIN LOADERS 
PAKUOTO JOS

Ištyrimo nereikalaujama. Mes jus išmokysi
me. Gera alga. 10%. nyęlaidos ant pirkimų. 

Apmokamos vakacijos.

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Uept.

4640 Roosevelt Blvd. 
PHILADELPHIA, PA.

(17)

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKTA JŪSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLERKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

knYgvedžių
TYPISTS 

Ir OPERATORIUS Prie 
Comptometer & Adding Mašinų

10% Nuolaidos ant Pirkimą
SEARS, ROEBUCK and CO.

Mail Ord. Emp. Dept., •
4640 Roosevelt Blvd.

PHILADELPHIA, PA.
(17)

r

Vien tik Šokiams įžanga 60c, taksai įskaityti.

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ
KAINOS PALAIKOMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

HANKINS CONTAINER CO.,
963 NEWARK AVE, ELIZABETH, N. J.

(18)

BREAKERS
Geros Algos 

ir Bonai. 
Nuolatinis Darbas.
K N K LAUNDRY 

1151 61st St., Brooklyn. 
(Sea Beach Subve) 

________________ (14)

TOOLMAKERS 
LATHfe DARBININKAI

IR PIRMOS KLASĖS PILNI MAŠINISTAI 
Akuratnam Mašininiams ir įrankių darbui. 

Aukštos algos mokama.
CLARE TOOL CO. 

136-137 Jackson St. Newark, N. J.
(18)

PAKUOTO JAI IR CRATERS
Patyrę prie namų rakandų. Unijinės algos. 

Nuolatinis darbas, gęros darbo sąlygos.
LEXlNG'fON STORAGE CO., 

202 W. 89TH ST.
(18)

REIKIA ARTI
PRIE

BROOKLYN YARD

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Senatorius Vanderberg pa
sakė Senate ilgą prakalbą. 
Kalbėjo apie Amerikos tarp
tautines pareigas.

Jis kalbėjo už tai, kad Ame
rika turi aktyviai dalyvauti tai
kus palaikyme. Ragino užgirti 
DinųbartopTOaks konferenciją.

Vandenberg yra didelis re- 
publikonu\sulas.

Komercinė spauda rašo ir 
neatsidžiaugia senatoriaus pra
kalba.

Ištiesų, kas čia pasidarė?
Vandenberg buvo izoliacio- 

nistas. Dar per rinkimus amži
nai atmetė ir pasmerkė Roose- 
velto politiką.

Dabar atsivertė prie dvasios 
šventos? Varna pradėjo ku
kuoti gegute!

Jei šis atsivertimas būtų nuo
širdus, labai gražu ir gerai. 
Bet dar tenka labai abejoti ir 
ilgai palaukti.

Amerikos žmonės parodė, 
kad jie stoja už tarptautinę 
kooperaciją. Senatorius Van
denberg pamatė, kad gali atsi
tikti su juom tas, kas atsitiko 
su Martin Dies: jeigu dar il
giau pūs prieš vėją.

Taip atrodo, greičiausia taip 
ir bus. Mat, Vandenberg irgi 
turi aspiracijų patekti į Baltą- 
jį Namą.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE its /hereby given that License No 
RL 8126 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at. 5001 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed 
on the premises.

ERIC SVARI)
5001 — 8th Ave... Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
RL 7537 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings ,to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN MELVIN
343 Broadway, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
EB 318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Humboldt Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTONIO ROCCIO
434 Humboldt St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No 
GB 1922 has been, issued, to the undersigned 
to sell, beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3819 — Avenue S, Boro,ugh. of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES FRANCIS CURRAN 
3319 Aveijye S, Brooklyn, N. Y.

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI 

ABELNAt VYRAI 
REIKALINGI 

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

. .(2!)

REIKALINGA DARBININKŲ 
PRIE ĮVAIRIŲ DARBŲ 

SKALBYKLOJE
Patyrę ir Ne Patyrę

5 DIENŲ SAVAITĖ
V AKACIJOS IR BONŲ PLANAI 

PUTNAM LAUNDRY CORP.
295 STOCKHOLM ST., BROOKLYN

. -............................................... (13)

BE 100% 
WITH YOUR

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Natūralia ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir'žo
lynų žiedų.

2 Meduje raudasi įvairių miueralių. 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vas administraciją.

Thomson’s Natūrai Food Co
45-42 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. Y.
/

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui

Patyrę laikrodžių taisytojai, laikrodžių taisy- 
, mo ir patikrinimo dirbtuvei. Mokama

, aukšta kaina. Kreipkitės
SEARS, ROEBUCK and CO.

Mail Order Employment Dept.
4640 Roosevelt Blvd.

PHILADELPHIA, PA.
—arba—

Pas Jūsų Arčiausią U.S.E.S. Ofisą
(17)

VAGONŲ KROVIKAI 
Apmokama kasdien
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ 

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba.

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(16)

APVALYTOJAI
7 A.M. IKI 4:30 P.M. 

6 DIENŲ SAVAITĖ 

Gera Alga!
Valgis!

PHYSICIANS HOSPITAL 
34-01 73rd St., 

JACKSON HEIGHTS, L. I.
NEWTON 9-7100

(13)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
IR PASIUNTINIAI

GERA ALGA.
Pokarinė proga tinkamam asmeniui.

MISS RUTHENBERG
2-ROS LUBOS—82 FULTON ST., 

N. Y.
BEEKMAN 3-2460

...... ..........   ....... (15)

PAPRASTI darbininkai
ir

ABELNAI DARBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co.
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.
• (12)

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI 
PIRMOS KLASĖS

Reikalingi dirbtuvių budinke prie specialių 
■. . ma&inerijų. 
kutina? karo, darbas su puikia 
,. pokarine atelčia ,.
AUKŠTOS ALGOS .MOKAMOS

BStinaą karo, darbas su 
, . pokarine atelčia 
AUKŠTOS ALGOS MO: 
PROPORCIJONLTAI

GABUMO ir patyrimo 
daug Viršlaikių

PrisŲaikoma WMCx Reguliacijų 
Skambinkite ii. E, SCOTT

STILLWELL 4-7040
Z immėY-Thdfhson 

Corporation
Long Island City, New York.

. • • , - ’1 °) 
—

VtfIAI jt BERNIUKAI
Abelhas Dalbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Į . , , ? f ... . • , . •

Patyrimas Nereikalingas
Pulkiatisla iroga Pakilimarti*

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHlWAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
J (1%)

, . PECKUkVS (blfettoto)
AUKŠTOS KLASĖS APAR’I’MENT’INIS t<A-

?AS. S145.Q0, J MĖNESĮ.
ĖS I MR. KLEIN, 172 E. 4& $t.,

ORCHARD 4-2835.
• . - (14)

Lydytojai - Svėrikai - Kūrlntejai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojal - “Prilaikytojai” - 

šildytoji! - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojo! ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikieriai 
(Pirmos Klasės) 

Plumeriai - Laivų Maliavotojal 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dallydčs.
Elektrikieriai Visų Kiesų 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkite* tlealai i Employment Ofi*<

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division) I

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 
Kiti Aptikantai Kreipkite* | 
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
(28)

REIKIA 
PILNAM IR 

DALIAI LAIKO
KROVIMO DARBININKAI 

KREIPKITĖS Į 
Penn Stevedoring Corp. 

PIER 29, NORTH RIVER 
NEW YORK

' (15)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą Pradžiai 
Prisidedą Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

7 l’/i c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Puse 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

Grand St. Stotis, BMT 14th St. 
Canarsie Linija.

(18)

LAIVŲ VALYTOJAI
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.
t Delaware Ave. & State St., 

CAMDEN, N. J.
• AO. • -.A š ' 2?'

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

LEIDEJOS.į MAŠINAS 
LANKŠTYTOJOS 

IŠKRATINE7OJOS 
Gera, alfei. Bonai.

K N K LAUNDRY
1151 61Vt St., Brooklyn.

(Soa Beach Stibvc)

SUKNELIŲ SIU VEJOS, PATAISYMAM DAR- 
BlNlKKEŠ Ik SIUVĖJOS. PATYRUSIOS.

MME. JANE, 981 MADISON AVE. 
______________________________________  (13)

MĖftGiNOS
16-80

Užsakyfny Rinkėjos
Patyrimą* Nercikalingaa .Lengvas Darbas 

Švari Apylinkė.
NUOLATINIAI DARBAI

5 DIENŲ SAVAITĖ. DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
vakacija šu Alga.

PklSILAlkOMA WMC TAISYKLIŲ 
SPOOL COTTON CO.

410 EAST 54TH ST., N. Y. C.
(14)

■ ' L -

' " . ’* ’ • I • | ;

RAŠTININKĖS
PRIE FILING IR ABEL- 

NO OFISO DARBO
BROOKLYNE.

5 DIENOS.

EVERGREEN 9-5611
<12>

MERGINOS—MOTERYS
Būtinai Pramonei 

Patyrimo Nereikalinga

GREENE TWEED & CO.
2S8TH ST. & BRONX BLVD.

MERGINOS LENGVAM FABRIKO DARBUI 
$53-%c j valandą pradžiai. 5 Dienų Savaitė. 

Kreipkitės šeštadienių rytais. 
CARBONA PRODUCTS, 

304 W. 26TH ST.
___________________________ <i22

MERGINOS IR MOTERYS 
Švarus, nuolatinis darbas prie popierinių 18- 

siuntimams maišelių ; būtina pramonė; 
Husas 16 priveža prie mūsų durų. 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.
MILLER TOMPKINS & CO., 

513 PATERSON AVE., 
EAST RUTHERFORD, N. J.

£122,
REIKIA MERGINŲ

FABRIKO DARBUI. PATYRIMAS NEREI
KALINGAS. GEROS ALGOS IR VIRŠLAI
KIAI. MANHATTAN KREOLE PRODUCTS, 

172 NORTH 10TH ST., BROOKLYN.
EVERGREEN 8-9740.

(-18)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC. \
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG '

PHILADELPHIA, PA. Į
.... . ■ .......y- - (U)

\ į

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI j

SALDAINIŲ FABRIKE ;
Valandos 12:80 P.M. į

iki 9 P.M.
šeštadieniais:

8 A.M. iki 12 Noon '
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA f

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
__________________ _mi

MERGINOS
Mokytis mašinų, sustatymo. 

Taipgi vs.
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖMIS 

IR PASIUNTINĖMIS
Cerk Alga. NUblat.

MISS RUTHENBERG
2-ROS LUBOS-82 FULTON ST.,

. 15 N. Y.
hEĮlKMAN 3-2460

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA. ||



lyaiavž—"Liberty, lathwanian Daily

NewWkKi^&felinftM 8-to Siuntinio Paskutinė
Savaitė

Tarnyboje Esantieji Ai 
diečiai Sveikina Mus
Sekant Aido Choro pirmes

ni nutarimą, kad įsąmonint vi
suomenę, jog choristai, ka
rinėse tarnybose rašo mums ir 
prašo palaikyti chorą, kol jie 
sugrįš, talpinu ir toliau jų laiš
kus ir sveikinimus.

Manau, kad daugeliui skai
tytojų tie laiškai bus lyg ir 
akstinimas palaikyti chorą, o 
taipgi daugeliui jie ir abelnai 
įdomu pasiskaityti, štai vienas 
laiškutis, rašytas gražiai lietu
viškai nuo buvusio laisviečio ir 
aidiečio Al. Dobinio:

‘‘Gruodžio 29, 1914 
Gerbiami Choro Nariai:—

Ačiū labai už jūsų gražią 
dovaną. Pereitą metą, kaip ga
vau jūsų dovaną, tai maniau, 
kad bus paskutinė, bet įsižiūri, 
kad karas biskutį užsitęsė il
giau, negu aš maniau. Mažu 
kitas Kalėdas praleisime sy
kiu, tada bus galima sakyti, 
kad linksmos Kalėdos.

Aš dabar esu kur nors Bel
gijoje. Vieta man patinka, bet 
vis negalima prilyginti prie 
Brooklyno. Daugiausiai išsiil
gęs, tai pasimatyti su jumis, 
draugai.

Turiu jums daug ką papa
sakoti, bet laiške negalima pa
rašyti. Kaip sugrįšiu, tai su vi
sais praleisiu laiką, išaiškinant 
savo įspūdžius. Iki pasimaty
mui — Good luck, keep up 
the good work and again, 
thanks for the gift.

Yours truly,

Dalyvaukite Didžiajame Le 
ninui Minėti Masiniame Mi
tinge Pirmadienį, Gardene!

Stasys Žvirblis Rašo iš 
Naujos Guinejos

15-tą!, pirmadieni (šį 
minios newyorkiečių 

į Madison Square 
paminėti didįjį pa-

šauliui mūsų dienose kalbės 
Gardelio pats žymiausia ame
rikietis Lenino mokslo aiškim 

Earl Browderis, Komu-toj as,

vadą — Leni-

partijos vado- 
darbo žmones 
slėgusio cariz-

Sausio 
vakarą), 
susirin ks 
Gardeną
šaulio darbininkų švietėją, or
gan i z notoj ą ir 
ną.

Lenino ir jo 
vybėje Rusijoj 
nusikratė juos
mo ir padėjo išsilaisvinti kai
myniškom tautom. Tos tautos 
federacijos ryšiais susijungė į 
galingąją Tarybų Sąjungą, ku
ri pastojo kelią hitlerizmo-fa- 
šizmo maršavimui pavergti pa
saulį.

Lenino vardas šiandieną to- 
bepasilieka ir amžiams pasi-

Komunistų > Sąjungos 
s /

liks magišku šauksmu žmo
nėms saugoti, ginti laisvę nuo 
pavergėjų. Tą šauksmą girdi 
daug-milioninės minios žmonių 
visame pasaulyje.

Apie Lenino mokslo reikšmę 
mums, reikšmę jo mokymo pa-

Kalėdų Eglaitės Ugnis 
Sužeidė 4 Asmenis

Keturi asmenys tapo pavo
jingai sužeisti, o apie šimtas 
kitų išvaryti iš namų dėl ka
lėdinės eglaitės užsiliepsnoji
mo apartmentei, 328 W. 44th 
St., New Yorke.

Gaisras iškilo apatiniame 
apartmente ir liepsnos greit 
išsirangė po visą bildjngą. 
Gaisragesiai (iš 21-mos sto
ties) išnešiojo gaisriniais laip
tais ir kopėčiomis 20 moterų ir 
vaikų. Apsidegino ir susižeidė 
iššokdama pro langą eglaitės 
savininkė, Mrs. Nick Rasto- 
vich. Dūmais priduso ir apde
gė Mrs. Marie Gentile, nėščia 
moteris, taipgi senukai William 
ir Elsa Mues, 60 ir 70 m. .

Gaisras buvo persimetęs ir 
į gretimus porą bildingų. 
netoli esančio filmų teatro 
blika buvo išsiųsta namo 
saugai nuo pavojaus.

pu- 
ap-

JAMES W. FORD 
Komunistų Politinės Sąjungos 

vice-prezidentas t

nistų Pelitinės Sąjungos pre
zidentas. Jis taipgi aiškins:

Kokios problemos laukia Di
džiųjų Trijų susitikimo?

Ko nori atsiekti Tarybų Są
jungos, mūsų žymiosios talki
ninkės niekintojai?

Koks kelias veda mūsų kraš
tą ir pasaulį į visuotiną perga
lę ir pastovią taiką?

Tie ir eilė kitų svarbių klau
simų bus aiškinami Browderio 
ir kitų žymių kalbėtojų Le
nino minėjimo mitinge.

Kalbės ir kiti žinomi komu
nistų vadai—kalbėtojai: senu
tė Ella Reeve Bloor, James W. 
Ford, 
kalbės 
siškis 
Ward.
Radischev šokių Grupė ir Au
brey Pankey, populiariškas te
noras .

Gardenas randasi prie 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke. 
Mitingo pradžia lygiai 7:30 
vai. vak. Įžanga nuo 50c iki 
$2. R.

Stanley žvirblis, sūnus 
greenpointiečių Marijonos ir 
,Kazimiero žvirblių, rašo saviš
kiams Naujoj Guinejoj įgytus 
įspūdžius:

Tai skirtingas kraštas ir 
daug kas jame skirtingo. Pra
tinuosi prie australiškų pinigų. 
Iš pradžių atrodo painu. Visas 
trafikas čionai eina kairiuoju 
kraštu kelio. Vietiniai gyven
tojai yra gana gudrūs. Kas lie 
čia prekybą, jie išeina laimėto
jais.
. Už apie 5 mylių nuo mūsų 
.yra miestelis. Aną dieną mes 
išsirengėme į tą miestelį. Pa
ėję keliu apie pusę mūsiškos 
mylios priėjome iškabą su už
rašu “Easy Street,” reiškian
čiu, “neskubėkite.” Mes pa
traukėme ta gatve. Ji ėjo link 
raistų ir leidosi žemyn stai
giais skardžiais, vietomis 
45 laipsnių statumo. Mes 
ėjdme apje dvi mylias ir 
teko. Taip ir pasisukome 
gal nedaėję iki miestelio,
tiktas trokmanas sutiko mus 
pavėžėti ir kada važiuoji 
raistų keliu, žinai važiuojąs. 
Paprasta mašina neišlaikytų 
ant tokio kelio. .Net ir troką 
mes turėjome traukti iš pur
vo, įklimpdavo virš stebulių.

čionai yra gana šilta. Per 
dieną mes vaikštome vienmarš
kiniai. Saulė karšta ir aš esu 
aprudęs, 
šviesesnis

Pinigų 
kite, kol
mėnesį galime išleisti tik 12 
šilingų arba'$1.92 alui ir gau
ti 4 kartonus cigaretų, po 40c 
kartoną.

Iki šiol jau esu matęs įdo
mių vaizdų, bpt šiuo tarpu 
negaliu daug apie juos rašyti. 
Sugrįžęs namo galėsiu daug ko 
papasakoti.

Mes esame akmeniu pasie
kiamame atstume nuo raistų, 
bet niekas nenori juose pasi
vaikščioti. Krūmokšniai, žolės 
yra taip tankiai suaugę, susi
pynę, kad turi prapjauti sau 
taką. O gyvių! ? Paminėk bile 
kurį, pas mus rasi. Kokios tik 
nori formos ar didumo. Turi
me ir tokių, kokiu jūs nesate 
matę ir gal būt nesate nei gir
dėję apie juos...

Kaip Nellie?
Povilui Ventai ir 
sų esu 
dejuoti 
keis. . .

Aštuntasis Siuntinys dovanų 
Lietuvos žmonėms norima iš
siųsti Lietuvon bėgiu savaitės. 
Išsiuntimo diena, valandos ir 
vieta bus pranešta vėliau. Da
bar, skubiai, mums reikia:

Kas vakaras didelės talkos, 
kriaučių ir ne kriaučių.

Reikia prikrauti, užkalti de- 
sėtkai skrynių muilo, batų.

Reikia sutaisyti šimtai dra
bužių.

Maža grupė komiteto narių 
ir kitų nuolat dirbančių, žmo
nių dirba veik kas vakaras, 
dirba daug, dirba atvykę tie
siai iš darbo iki vėlumos. Bet 
ta grupė nepajėgs visko už
baigti. O viskas Lietuvos žmo
nėms labai reikalinga dabar. 
Nei svaras muilo, nei pora ba
tų ar drabužių neturėtų atsi
likti nuo šio siuntinio.
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Atitaisymas Klaidos
Trečiadienio, sausio 10 d. 

Laisvės laidoj, Aido Choro ko
respondento rašinyj, įvyko ne
maloni klaida. Ten buvo per
spausdinama V. C. Žilinsko, 
Aldonos Žilinskaitės (Ander
son) brolio laiškas. Per klaidą 
ir neapsižiūrėjimą prie laiško 
tilpo ne Aldonos Žilinskaitės 
brolio, o kito Vytauto Žilinsko, 
iš Philadelphijos atvaizdas.

Aišku, klaidos dabar jau ne
galima pataisyti, nes tas pa
veikslas ir pasiliks ten ant vi
sados. Bet už tą ne tiksliai 
padarytą nemalonumą tiems, 
kuriuos tas rašinys ir paveiks
las liečia, Choro koresponden
tas atsiprašo. Tikiu, kad nie
kas nepalaikys tą įvykusį ne
tikslumą už blogą.

Aido Choro Koresp.

Pirmadienis Sausio 15, 1945

Suėmė Kareivią > 
Parazitę

Mary Ruth Rich, graži bru
netė, tapo areštuota New Yor
ke už daugvyrystę ir apgau
dinėjimą. Ji pradėjusi vedybas 
ir per jas pelnijimąsi būdama 
16 metų. Dabar, būdama 22 
metų, jinai jau turi 5 vyrus, iš 
jų trys kariškiai. Yra plačiai 
apvažinejusi ir nuo dviejų ka
riškių vyrų gavusi žmonos mo
kestis.

Parazite paskiausiu laiku 
gyvenusi 72 W. 109th St., New 
Yorke.

Ilgiau Miegojimas 
Apsimokėjo

Gilbert Green. Taipgi 
žymus progresyvis dva- 
vadas d r. Harry F.
Meniškoj programoj

Nepirkite Išvogtą 
Cigaretą

Saugokitės šmugelninkų! Jei
gu nebūtų, kas perka vogtus 
daitktus, nebūtų vagių. Jeigu 
nebūtų perkančių iš juodojo 
turgaus, nebūtų juodojo tur
gaus. Tą kožnas privalo atsi
minti.

. Ypatingai gėdinga, kada .iš 
mus mirti kariškio lūpų kas iš
traukia cigaretą. Jeigu jūs per
einančio už mus kariauti, už 
kate be taksų cigaretų, ar pa
laidų, be pakelio cigaretų, ar 
cigaretų su užrašu 
Tax” ar “Sea Stores,
kad perkate išvogtus nuo 
riškiu. K

Free of 
reiškia, 

ka-

pa-Tikslu taupyti kurą, esą 
siūlyta nežibinti kai kurių, švie
sų. Tarpe tų esančios dekora
cinės ir garsinimų iškabų švie
sos.

iki 
pa- 
už- 
at- 
Su-

likausi tik biskelį 
už vietinius. . .
ar šiaip ko nesiųs- 
neprašysiu. Mes per

Keturi plėšikai, persistaty- 
dami esą laivyno viršininkais, 
įsigavo į Benjamin Schneider 
namus, 910 Ocean Ave., Brook- 
lyne, ir įsakė atiduoti brangu- 
mynus, kurių jie tikėjęsi ten 
gauti vertės $20,000. Telefonų 
suvados buvusios nupjautos. 
Atidariusią duris Schneideriu- 
tę plėšikai pradėję kamandavo- 
ti. Bet viršutiniame aukšte te
bebuvus lovoje .motina išgirdo 
komandą, suprato padėtį ir iš
mušusi lanką pradėjo visu bal
su rėkti. Išgirdę, pravažiuojan
tieji žmonės pašaukė policiją 
ir du plėšikus areštuodino, o 
du pabėgo su arti dviem tūks
tančiais grobio.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves-^ 
tuvių, kitokį grupių ir pavienių.

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

REIKALAVIMAI \
Reikalingas bartenderis prie Bar 

ir Grill, vyras ar moteris. Darbas 
nuo 2 vai. dieną iki 10 vai. vaka
ro. Sekmadieniais nereikia dirbti. 
Gera alga. 234 Cleveland St., Broo
klyn, N. Y. (11-13)

Reikalingas kambarys vyrui, kur 
galima ir valgi pasidaryt. Praneški
te: K. Y. 102-14 — 88th Ave., Rich
mond Hill, L. I., N. Y.

BROOKLYN

:: LABOR LYCEUM
![ DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
b Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 

i ateičių* su naujausiais įtaisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS'

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. WTagg 2-8842

Sgt. Al. Dobinis

Vadinasi, saržentas Al. Do
binis, kaip ir daugelis kitų ai- 
diečių, yra kovos fronte ir pa
sirengęs net ir mirčiai. Bet jis 
sveikina mus, mūsų pasiilgęs. 
Jeigu choras neegzistuotų, kai
po grupė, tai nei jis, nei kiti 
jo buvę nariai, negalėtų mus 
visus pasveikinti asmeniniai. 
Taipgi, pavieniai asmenys ne
būtų galėję visiems aidiečiams 
pasiųsti kalėdinių dovanų, už 
ką jie dabar mums dėkingi ir 
siunčia padėkos ir sveikinimo 
laiškus.

Lai tų, kurie pasirengę ko
voti su priešu ir, jei reikalas 
bus, /mirti, sveikinimai paaks- 
tina pus prie veiklumo!

I • C. Koresp.

10% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHE 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

Scena iš puikios filmos “Tomorrow the World,” su 
Frederick March, Betty Field, Agnes Moorehead, Skip- 
py Homeier ir ^Joan Carroll vadovaujančiose rolese. 
Filmą rodoma Globe Teatre, Broadway ir 46th St., New 
Yorke. ' \

Iš Užjūrio Atsiuntė 
Šuniuką

Kaip einasi 
visiems? Vi- 
bet nevertapasiilgęs, 

nes tas dalykų nepa-

kariškiai nenori tuoTaip,
se raistuose nei pasivaikščioti, 
bet jie eina juose kariauti. Ei
na, kad to reikia mūsų visų 
gerovei ,mūsų kraštui, kad to 
reikia apsaugai pasaulio: 
aršesnių už raistų gyvius 
vilizuotų” barbarų fašistų, 
sirinkime ir mes visko tik
gal norus, .„bet pagal reikalą 
greičiau laimėti karą, išlaiky
ti demokratiją namie, pagel
bėti nukentėjusiems kare.

nuo 
“ci- 
Ne- 
pa-

New Yorko mieste planuo
jama statyti modernišką ligo
ninę gydymui sergančių vėžiu. 
Vieta siūloma ant 1st Avė., 
tarp 67th ir 68th, Sts.

Kas nors Naujojoj Gu i nėjo j 
įšmugeliavęs į armijos transr 
porto lėktuvą šuniuką, užadre- 
suota dviejų metų mergaitei 
Marilyn Schwartz, Jersey Ci
ty, kaipo švenčių dovaną. Po 
atlikimo dalies kelionės link 
New Yorko, lėktuvo komanduo- 
tojai apsižiūrėjo turį niekam 
iš keleivių nepriklausantį ba
gažą, tačiau nusprendė leisti 
šuniukui kelionę užbaigti, šu
nelis kariškai keliavęs apie 13,- 
000 mylių. Jį išlaipino Newar- 
,ke ir pristatė naujai šeiminin
kei, kuri gręit prisisavino ir 
pavadino “čiu čiu.”

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: į įį2 JĮkare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN «, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAIGREEN STAR BAR & GRILL

Lietuviškas Kabaretas
- Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 

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

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

fef.

ESF LITUANICA SQUARE “®S

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

I MATEUŠAS SIMONAVICIUS
M GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

J Vietos ir impor- 
$ tuotos degtinės ir 
įį vynai, geriausių 
J bravorų alus ir 

ėlius. Kada būsite 
(k Brooklyne, užeiki- 
2 te susipažinti.

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

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

Persodinam Deimantus jums belaukiant. 
Turime ekspertus taisymui laikrodžių 

ir laikrodėlių.

Mes turime įvairių rūšių laikrodėlių: 
Bulovą, Benrus, Gruen, Lo n gi nes, 

Jules, Jurgensen. įMį

VERI-THIN RYTHM...17-jewel Preciiion 

movement. Smorl 

gold filled coie

ROBERT 
701 Grand St. 
Tel. ST. 2-2173

$33.75

LIPTON Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.
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