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< Praeitą sekmadienį Athe- 
nuosc Graikijos monarchistai 
buvo suruošę demonstraciją.

žurnalistas Constantino Pou
los rašo, • jog demonstrantai 
garbino Graikijos karalių ir 
prakeikė komunistus. O komu
nistais monarchistai yadina 
kiekvieną žmogų, kuris prie
šingas karaliui, kuris trokšta 
Graikijai laisvės ir demokra
tijos.

Pačioje demonstracijoje ne
simatė nei vieno šūkio, skel
biančio demokratiją. Nesimatė 
nei vienos Tarybų Sąjungos vė
liavos ij- tesimatė tik keletas 
A m eri k osVė 1 i a v ų.

Tokios tai pokarines Graiki
jos nori to krašto monarchis-, 
tai ir buvę Hitlerio bendradar
biai.

Tokiai pokarinei Europai
pritaria mūsieji Vandenbergai, Irikiečiai ir anglai privertė 
Wheeleriai ir kiti izoliaciniu-j vokiečius apleist veik visą 
kai, tiek daug dabar šūkaują|tą Belgijos ir Luksemburgo 
apie pasaulio “sutvarkymą.” |sklypą, kurį naciai buvo už

ėmę pirm mėnesio. Tada jie 
prasiveržė 52 mylias pir-
myn. Dabar hitlerininkams fžiaus. 
teliko 12 mylių pločio ruo- ; Septintoji Amerikos ar- 
žas iš viso to ploto. įmija, pietiniai - rytiniame 

Anglų kariuomenė prade- Francijos fronte, kovėsi 
jo ofensyvą ties Sittardu 1 prieš atakuojančius nacius; 
Holandijoj ir turėjo vietinių Į atgriebė didžiumą Ritters- 
pasisekimų. Amerikiečiai į- hoffeno ir pasiekė Gambs- 
siveržė į Ondenval, iššlavė heimo priemiesčius.

VARSAVA JAU IŠLAISVINTA
w

TALKININKAI BAIGIA 
VYTI NACIUS IŠ BELGI
JOS IR LUKSEMBURGO
Paryžius, saus. 17.—Ame-

įdomų dalyką pasakė Poli
tinės Komunistų Sąjungos pre
zidentas Earl Browder. Kalbė
damas Lenino mirties minėjh 
mo mitinge sausio 15 d., jis, be 
kitko, pabrėžė:

“Didelė klaida manyti, kaip 
dalis Amerikos visuomenės da
ro, būk Trijų Didžiųjų vadų 
būsimojoje konferencijoje tu
rės būti išspręsti nesusiprati
mai vyriausiai tarp Britanijos 
ir Tarybų Sąjungos, ir būk 
Jungtinės Valstijos mažiau tu
ri nesusipratimų su abiem pa
minėtaisiais kraštais. Tai per
daug supaprastintas ir pavir
šutinis bėgančiųjų klausimų 
supratimas. i

“Nesmagus, bet neišvengia
mas yra faktas, jog skirtumai 
>tarp Britanijos ir Jungtinių

vokiečius iš Ennal ir Beck, 
užėmė vokiečių apleistą 
vieškelių mazgą Houffalize, 
paėmė Vellereux, Borg ir 
atmušė nacių kontr-atakas 
ties Tettingenu 
arti Luksemb

ietijoje, 
rube-

Amerikiečiai Luzo- Amerikos Lakūnai 
ne Laimėjo Naujas Sunaikino Dar Ei-
Svarbias Pozicijas lę Japony Laivų

lAizon, saus. 17. — Ame- • Perlų Uostas. — Jungti- 
rikos kariuomenė atėmė iš nių Valstijų bombanešiai, 

Valstijų yra vyriausia JaPon^ Mocandą, perkirto ipakilę nuo savo lėktuvlai-
tis, grasinanti didžiajai koali-1priešams vieškelį į Filipinų ; vių, iš naujo -puolė -japonus 
cijai, ir kenkianti mažesniųjų i sostam. Manilą, Luzon saloj; iChinijos uostuose ir Formo- 
problemą išsprendimui. :per dieną pažygiavo da iki 4 zos saloje. Tuo pačiu laiku 

“Aš esu giliai įsitikinęs, jog mylių pirmyn ir užėmė j jie per dvi dienas nuskandi- 
pilna ir dar glaudesnė vienybė punktuš už 36 mylių į pie- į no dar du karinius ir septy- 
tarp trijų didžiųjų valstybių įus nuoj Lingayen pajūrio, nis prekinius Japonijos lai- 
ne tik yra reikalinga, bet ir!nj 
galima.

Yorko, 
Johan-
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Žemlapis parodo, kaip amerikiečių jėgos iš abiejų šo
nų ir iš priešakio kerta smūgius vokiečiams Belgijoj, 
kur jie buvo įsiveržę per keletą desėtkų mylių. Dabar 
priversti iš ten trauktis su didžiausiais nuostoliais. Na
ciai jau beveik visai iššluoti iš to Belgijos ir Luksem- 
burgo trikampio sklypo.

N 

___
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Amerikos Lietuvių 
Dovanos Lietuvos 
Karo Invalidams

Su didžiausiu džiaugsmu skaitome Vilniaus “Tiesoje”

SOVIETAI TAIP PAT PA
ĖMĖ RADOMĄ IR TŪKS
TANČIUS KITŲ VIETOVIŲ

London, saus. 17. — Lai
kinoji Lenkijos valdžia 
Liubline t r i umfuojančiai 
pranešė per radiją, kad 
Raudonoji Armija ir Liubli
no lenkų kariuomenė atėmė 
iš vokiečių visą Varšavą.

Paskui maršalas Stalinas 
paskelbė, kad Raudonoji 
Armija ir bendradarbiau
janti lenkų kariuomene at
vadavo Varšavą.

Tuo tarpu kiti Sovietų ka
riuomenės daliniai pasiekė 
Lenkijos didmiesčio Krako-

vo pakraščius, artimąją 
čenstakavos apylinkę ir už
ėmė pozicijas už 15 mylių 
nuo vokiečių Silezijos. Ber
lynas gi sakė, kad rusai pa- 
•ęmė ir Modliną, 18 mylių į 
šiaurvakarius nuo Varšu
vos.

London, saus. 17. — So
vietų kariuomenė vakar 
šturmu paėmė Lenkijos gu
bernijos miestą Radomą, 
pramonės centrą, tvirtovę ir 

(Tąsa 5-me pusi.)

Francija Užgina
Sovietų Siūlomą

Sieną Lenkijai

Nauji Skaudūs Smū
giai6 Vokiečiams ir 
Vengram Budapešte

Toli, toli nuo New 
Pietų Afrikos mieste, 
nesburge, miesto tarybon ta
po išrinkta komunistė Hilda 
Watts.

Pirmu sykiu to miesto isto
rijoj komunistas (komunistė) 
sėdės miesto taryboj.

“Mano vyriausioji taryboje 
pareiga bus,” sakė Hilda 
Watts, “kova dėl bendrųjų 
žmonių interesų, dėl parūpi- 
nimo geresnių gyvenamųjų na
mų ir dėl gerinimo bendrų gy
venimo sąlygų Afrikos žmo
nėms, gyvenantiems šiame 
mieste.”

pirmosios savo įsiveržimo jvus, pavojingai sužalojo 18 spalių 11 dieną, sekamą pranešimą: 
vietos. Maršuodami linkui 
Tarlac ir Manilos, amerikie
čiai dar nesusidūrė su jokiu 
kietesnių pasipriešinimu iš 
japonų pusės.

“Vilniaus miesto Vykdomojo Komiteto Socialinio Ap-

Reikalauja Francijai Ly-d0 ’Chinos srityje-
gybės 3-jy Didžiųjų Tai 

kininkų Sueigose

kitų jos laivų ir sunaikino
87 lėktuvus. Čia nepriskaito- rūpinimo skyrius gavo iš amerikiečių Vilniaus miesto te
ma didžiuliai nuostoliai, ku
riuos Amerikos lakūnai pa
darė japonų laivams ir lėk
tuvams dieną pirmiau In-

ANGLU PREMJERAS GYRĖ 
KARĄ PRIEŠ GRAIKU 

ELAS PARTIZANUS
Paryžius. — Georges Bi

dault, Franci jos užsienių 
reikalų ministeris, sakė, jog 
būsimose prez. Roosevelto, 
maršalo Stalino ir Anglijos 
'premjero Churchilo sueigo
se Francija privalo turėti 
lygią vietą, ir balsą su tais 
trijų didžiųjų talkininkų at
stovais.

Teigiama, kad gen.
Gaulle, 
jos valdžios prezidentas, ti-demonstrantai,’ maršuodami 
|kisi, jog jis bus pakviestas Athenuose, Graikijos sosta- 
|į ateinančiąja Roosevelto- miestyje, sveikinę generolą

Mūsų gerieji draugai, J. ir 
O. Zdaniai, iš Wilkes-Barrės, 
rašo:

“Siunčiame M. O. vertėje
$20.00. Dešimtinę skiriame hit
lerininkų nukankintai Lietuvos 
liaudžiai; $6.50 už Laisvės 
prenumeratą, o likusieji — 
dienraščio Laisvės suvažiavi 
mui sveikinti.’*

Suvažiavime draugai Zda- i Stalino - Churchillo konfe- 
niai dalyvauti negalės — saly-' renciją ir tuo reikalu krei- 
gos neleidžia.

“Norime ir mėgstame skai-

London. — Seime kalbė
damas, Anglijos ministeris 
pirmininkas C h u rchillas 
mėgino pašaipomis atsakyti 
tiems atstovams, kurie kri
tikavo jį už karą prieš Grai
kijos partizanus — Elas. 
Churchillas gyrė anglų ko- 

ilmandieriaus gen. Scobie
de ; veiksmus prieš partizanus.

laikinosios Franci- i Churchillas priminė, kad

pėsi į Washingtono, Mas
kvos ir Londono" valdžias.

laisviečių tarpe. Tegyvuoja 
Laisvė ir progresas!. . .” bai
giasi laiškelis.

Nuoširdžiai dėkojame drau
gams Zdaniams!

Laisviečių s u v a ž i a v imas 
įvyks, kaip’jau sakyta, sausio 
28 d.

STREIKIERJ IMA Į 
KARIUOMENĘ

Scobie ir jo pareiškimus. 
Čia darbietis atstovas Eina- 
nuel Shinwell įkirto: “Tie 
demonstrantai šaukė sugrą
žint karaliaus valdžią Grai- 

ikijon!” Reiškia, demonstra
cija buvo dirbtinė ir sudary-

Cleveland, Ohio, i ta iš atžagareiviškų elemen-
ktoras Stembergeris/ 29

LDS Jubiliejinis Vajus tęsia
si. Jo pradžioje buvo paskirta 
kiekvienai kuopai naujų narių 
gavimui kvota, — pagal kiek
vienos kuopos narių skaičių ir 
pagal lietuvių kolonijos didu
mą.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Viktoras Stembergeris 
metų amžiaus, dalyvavo še
šiolikos 
prieš < 
už tai jis perkeltas iš rek- 
rutavimo klasės 2-B į 1-A 
ir bus paimtas armijom 

j____ i
Maskva. — Sovietu kariai 

saus. 15 d. visuose frontuo
se sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 277 vokiečių tan
kus.

vynes karo invalidams didelį kiekį dovanų. ’Visi Vilniuje 
gyvenantieji tėvynės karo invalidai netrukus bus aprū
pinti amerikiečių prisiųstais kostiumais ir paltais.”

Vadinasi, Amerikos lietuvių dovanos gražiai sušelps 
tūkstančius lietuvių tautos drąsiųjų didvyrių, aprengs 
juos šiltomis drapanomis. Tie kovotojai, kurie paaukojo 
savo sveikatą už išlaisvinimą Lietuvos iš naciškos ver
gijos, gavę mūsų pasiųstas dovanas, bus amžinai dėkin
gi savo broliams ir seserims Amerikos lietuviams.

Todėl remkite visas Lietuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto pastangas pasiųsti kuo daugiausia paramos Lietu
vos žmonėms — pasiųsti dabar, tuč-tuojau. Neklausykite 
tų, kurie leidžia gandus, kad būk amerikiečių dovanos, 
siunčiamos per Russian War Relief, nepasiekiančios Lie
tuvos žmonių. Tos davonas pasiekia Lietuvą ir Lietuvos 
žmonės dėkingi amerikiečiams už kiekvieną jiems suteik
tą paramą.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas,
417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Churchil’as Pripažįsta Lon
dono Lqiku Valdžią

London. — Anglijos mini- 
steris pirmininkas Churchi
llas savo pareiškime seimui 
sakė, kad talkininkai muš 
Vokietiją iki besąlyginio jos 
pasidavimo. Jis pakartojo, 
kad Anglija laikysis Atlan
to Čarterio dėsnių, nors ne 
visi jie tuojau įvykdomi.

Churchillas taipgi pareiš
kė, kad Anglija vis dar pri-

Blogas Oras Stabdė Sovietij 
Lėktuvus Lenkijoj

London, saus. 17. —Toks 
spartus Sovietų žygiavimas 
prieš nacius Lenkijoj yra 
juo nuostabesnis, kad šiuo 
tarpu per. blogą orą nega
lėjo veikti sovietiniai lėktu
vai.____________________
pažįsta londoniškę lenkų 
valdžią, o ne demokratinę 
laikinąją Lenkijos valdžią, 
neseniai įkurtą Liubline.

Paryžius. — Franci jos 
užsienių reikalų ministeris 
Georges Bidault, besikalbė
damas su laikraščių atsto
vais, pareiškė, jog francūzų 
valdžia pamatiniai sutinka 
su Sovietų siūloma Curzono 
Linija, kaipo rubežium tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos po karo. — Tai linija, 
kuri vėl priskiria Sovietam 
vakarinę Ukrainą ir Vaka
rų Baltarusiją, kurias Len
kija po praeito karo buvo 
atplėšus nuo Sovietų Sąjun
gos. Ši linija taip pat atski
ria Vilniaus kraštą nuo Len
kijos.

GEN. EISENHOWER AUKOJO 
KRAUJO, BET NELINK! KA

REIVIUI SAVO BŪDO
Paryžius.— Reikiant dau

giau kraujo sužeistiems, vy
riausias talkininkų koman- 
dierius vakariniame fronte, 
amerikietis generolas Ei
senhower atėjo į kraujo da
vimo kliniką, atsistojo iš ei
lės su kitais laukiančiais 
kraujo davėjais ir paaukojo 
puskvortę savo kraujo. Pa
skui išgėrė puoduką kavos 
ir ėjo iš klinikos. Vienas ka
reivis, matydamas, jog tai 
gen. Eisenhower, garsiai 
padarė pastabą: “Ei, kad 
tai aš gaučiau tokio krau
jo!”

Generolas Eisenhower ta
tai išgirdo ir atsiliepė:

“Jeigu tamsta gautum 
mano kraujo, aš nenorėčiau, 
kad tamstai pereitų ir neti
kęs mano būdas.”

elektros kompaniją, HITLERIS,PUSGALVIS, -SAKO VENGRŲ GENEROLAS
gsė-
Hit-

Maskva. — Pernai 
jo mėnesį atsilankė 
lerį vengrų generolas Janos 
Vorofs, dabartinis atvaduo
tos Vengrijos apsigynimo 
ministeris, ir atrado, jog 
Hitleris elgiasi, kaip histe- 
riškas pusgalvis.-

Generolą Vorofsą pasiun
tė tuometinis Vengrijos val
dovas adm. Horthy reika
laut, kad visa vokiečių ir 
vengrų kariuomenė Vengri
joj būtų pervesta į vengrų 
komandos žinybą. Perpykęs 
Hitleris deklamavo dvi išti-

sas valandas, spiegdamas 
kaip pamišėlis, plūsdamas 
vengrus, apšaukdamas juos 
nepatikimais, neištikimais, 
nedėkingais. ■

“Daugelis Hitlerio priešų 
sakė, kad -Hitleris yra pa
mišėlis. Dabar aš pats pa-

tyriau savo ausimis ir aki
mis, kad jis serga protiškai 
ir kūniškai,” pareiškė gen. 
Vorofs, kaip praneša Asso
ciated Press, amerikiečių 
žinių agentūra. “Hitleris at
rodė, kaip perdaug peršer-

(Tąsa 5-me puslapyje)

. London, saus. 17. — So
vietų kariuomenė atėmė iš 
hitlerininkų dar 120 blokų 
namų Vengrijos sostamies- 
tyje Budapešte. O sausio 15 
d. raudonarmiečiai Budape
šte suėmė 3,160 vokiečių ir 
vengrų kareivių ir oficie- 
rių; pagrobė 48 jų kanuo- 
les, 63 kulkosvaidžius, 
automatinius šautuvus, 
troką bei automobilį ir 
geležinkelio vagonus.

875
241
135

Norvegai Pamuše Na
cius Tolokai Atgal, Užė
mė Lėktuvų Stovyklą
London. — Norvegų ka

riuomenė, bendradarbiauda
ma su Sovietų kariais, pas
tūmė vokiečius iki 80 ame
rikinių mylių atgal šiauri
niai - rytiniame Norvegijos 
kampe. Norvegai, tarp kit
ko, atėmė iš nacių Banak 
lėktuvų aikštę, į pietus nuo 
Porsanger Fjordo, siauros 
ir ilgos jūrinės įlankos 
tarpkalnėje.

Tie norvegai atvykę iš 
Švedijos, kur jie lavinosi 
kaipo specialė policija. O jų, 
pabėgusių nuo nacių iš Nor
vegijos, buvę Švedijoj iki 
10,000.
Nepriėmė Sofietų Siūlymo

Sovietų vyriausybė' siūlė 
anglams ir amerikiečiams 
perimt Raudonosios Armi
jos atvaduotą šiaurinę Nor
vegijos sritį, atsiust ten sa
vo kariuomenę ir palaikyti 
tvarką. Anglija ir Amerika 
atsakė, kad jodvi neturin
čios nei atliekamų laivų, nei 
kareivių, nei maisto šiauri
nei Norvegijai.

Anglų lėktuvai numėtė 6,- 
000 tonų bombų į Vokietijos 
dirbtinio žibalo fabrikus ir 
geležinkelių stotis.

Čilėje, Pietų Amerikoje^ 
žemė drebėjo.

P
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Amerikos Komunistą Pažiūra 
Link Europos Susitvarkymo.

Organizuotų (Į Politinę Komunistų 
Sąjungą) komunistų Amerikoje nėra 
daug ir jie tuo niekad nesigiria. Tačiau 
jų įtaka žmonėse kur kas didesnė, negu 
kai kurie žmonės daleidžia. Jų tartas žo
dis yra svarus ir jis atkreipia į save 
daugelio žmonių atidą.

Earl Browderis yra Politinės Komu
nistų Sąjungos prezidentas ir visų pri
pažintas komunistų vadų, jų kolektyvės 
minties reiškėju. Todėl jo sakytoji kalba 
sausio 15 d. Lenino mirties minėjimo mi
tinge reikalinga ypatingo dėmesio.

Browderis smarkiai kritikavo sen. 
Vandenbergo kalbą, kuria šis izoliacinin- 
kas siekiasi pakenkti prezidentui Roose- 
veltui ir Jurfgt. Tautų vienybei/

“Vandenbergas siūlo”, sakė Browde
ris, ’’nieko daugiau, kaip tai, kad ši šališ, 
sykį atmetusi Dewey balsavimuose lapkr. 
7 d., turėtų priimti to paties Dewey po
litiką, nusistatymą, kuris yra Hooverio 
pareikštas 1942 m. jo knygoje ‘Problems 
of Lasting Peace’; nusistatymą, kuriuo 
einant, karas turis būti tęsiamas be jo
kio ilgesniam laikui bendro susitarimo su 
mūsų talkininkais.”

Browderis kritikavo liberalus, Lippma-Į 
na ir kitus, kurie dar vakar manė ki
taip, o dabar perėjo Vandenbergo pu
sėn. Jis, Browderis, pastebėjo, kad, jei 
mes norime matyti pokarinę Europą 
greit susitvarkančią, jei mes nenorime 
matyti išsiplėtusio ir ilgai besitęsiančio 
civilinio Europoje karo, tai privalome 
Vandenbergo siūlymą griežtai atmesti.

“Tokio civilinio karo, po to kai naciai 
bus sutriuškinti, galima išvengt,” nurodė 
Browder, “tiktai jei bus palaikyta bendrą 
Anglo-Taryb.-Amer. susivienijimo vado
vybė, veikianti išvien sudarymui vieno 
bendro nusistatymo, kuris galėtų a p vie
nyti visus kiekvienos tautos žmones.”

Tai sveika pažiūra, su kuria sutiks 
kiekvienas, kuriam rūpi ne tik priešo su
mušimas, bet ir greitesnis pokarinio pa
saulio atstatymas. Deja, toki Vanden- 
bergai ir jiems panašūs turi savo politi
nius skymus, vedančius į priešingą pusę. 
Tuomet, kai jie sakosi stoją už Jungtim 
Tautų bendrą veiklą dabar, tai, iš kitos 
pusės, jie skelbia, kad visokios demokra
tinių kraštų sutartys, dabar padarytos, 
vėliau turėtų būti atmestos.

Vandenbergas ir kiti republikonai ti
kisi štai ką tuomi laimėti: jie mano, kad 
1946 m. galėsią išrinkti į senatą’ir kon
gresą daugiau savo partijos narių; jie 
mano,/kad 1948 metais jiems pavyksią 
išrinkti ir krašto prezidentu jų partijos 
žmogus. Jeigu iki to laiko Europa nebus 
kaip reikia susitvarkiusi ir Jungtinių 
Tautų užgirta, tai republikonai tuomet 
galėsią Europoje savo politiką pravesti.

Tai iš tikrųjų yra Hooverio politika. 
Atsimename, kaip Hooveris savo knygoje 
siūlė, kad galutinos taikos darymas Eu^ 
ropoję turįs būti paliktas po keleto me- 

. tų nuo karo pabaigos. Vis tai yra tam 
tikri skymai. Reakcininkams, mat, rūpi 

.tas: jeigu po karo Europoje įsikurs liau- 
z dies valdžios, tai jie, reakcininkai, savo 
skymais mano galėsią jas pasmaugti.

Dabar, kai Raudoniji Armija pradėjo 
savo žieminį ofensyvą ir jis sekasi, tai 

.reakcininkams tas klausimas dar labiatį 
parūpo ir dėl to jie smarkiai sukruto 
veikti. Tais savo žygiais jie mano galė
sią gerokai pakenkti ir prez. Roosevel- 
tui.

Pasekdamas Vandenbergą, praeitą 
pirmadienį izoliacininkas senatorius 
Wheeler kalbėjo artD-keturias valandas 
apie užsieninę mūsų krašto politiką. Jis 
stojo talkon hitlerinei Vokietijai, jis

smarkiai puolė Tarybų Sąjungą. Tai jo 
nuloatinė maldelė. x

Kiekvienas, skaitęs Vandenbergo kal
bą, skaitęs Wheelerio kalbą, supranta, 
jog J. V. senate daroma, konspiracija 
prieš prezidentą Rooseveltą, panašiai, 
kaip pirmojo pasaulinio karo metu sen. 
Lodge su savo bičiuliais suokalbiavo 
prieš prez. Wilsona!

Nurodęs Vandenbergo ir jo šalininkų 
politinių skymų žalingumą, Browderis 
paminėjo ir Pabaltijo tautų ateitį ry
šium su Tarybų Sąjungos sienų pastovu
mu. Komunistų Sąjungos prezidentas 
sakė, kad, jo nuomone, Aleksandras Ke- 
renskis parašė įdomų laišką New York 
Timesui (tai buvo atsakymas Povilui 
Žadeikiui ir jis tilpo paminėto dienraščio 
laidoje sausio 13 d.). Browderis neskai
to Kerenskio autoritetu Tarybų Sąjun
gos klausimais, bet pats senatorius Van
denbergas jį tokiu ilgai skaitė. Dabar 
žiūrėkime, kaip Kerenskis skirtingai 
samprotauja nuo senatoriaus Vanden
bergo. Browderis sakė:

“Ponas Kerenskis nurodinėja, kad iš 
pačių pradžių Tarybų Sąjungos “karo 
tiksluose buvo atžymėta: gynimas tė
vynės, atsiėmimas teritorijų, prarastų 

' Brest-Litovsko taikoje (be Suomijos ir 
etnografinės Lenkijos), apsaugojimas 
tų sienų nuo naujų užpuolimų ir įgiji
mas Rusijai atitinkamos, proporcin
gos pasaulio tautų šeimoj vietos.” Jis 
(Kerenskis) nurodo, jog tuomet, kai 
Tarybų Sąjunga pasirašė Atlanto Car
ter į, įkergtą į Jungt. Tautų bendrą su
tartį, nei vienas po dokumentu pasira
šytojas neiškėlė klausimo dėl šių sienų 
įstatymiškumo, teisėtumo, ir tuo būdu 
“niekas negali kaltinti Tarybų vyriau
sybės dėl Atlanto čarterio nesilaiky
mo.”

“Ii942 m. geg. 6 d. buvo pasirašyta 
padarytoji 20-čiai metų Anglų-Tarybų 
sutartis, kurioje iš Britanijos pusės 
nebuvo įdėta jokių rezervacijų dėl Ta
rybų Sąjungos sienų ir Molotovas pa
darė deklaraciją, atžyminčią, jog pasi
lieka tarybinėmis tos teritorijos, dėk 
kurių tūli asmenys nori ginčytis. (Tuo
jau po to, Jungt. Valstijos pasirašė su
tartį su Tarybų Sąjunga, nekeldamos 
jokio klausimo dėl Tarybų Sąiungos 
sienų). “Turi būti žinoma, taipgi, kad 
Estija, Latvija ,ir Lietuva nebuvo su
minėtos Maskvos Deklaracijoje... kas 
aiškiai davė suprasti, jog šitos šalys 
dabar yra pripažintomis dalimi Rusi
jos (Kerenskis, kaip ir daugelis kitų 
tos rūšies žmonių, Tarybų Sąjungą va
dina “Rusija”, nors tai nėra tiesa, ka
dangi Tarybų Sąjunga sudaro 16-ka 
lygiateisių respublikų, ir Lietuva yra 
viena jų. — L. Red.). Po Maskvos De
klaracija padėti prezidento Roosevelto 
ir ministerių pirmininko Churchillo pa
rašai. Kiek tai liečia Maskvos vyriau
sybę, tai Atlanto Čarterio klausimas 
ryšium su įjungimu čia diskusuojamų 
teritorijų yra baigtas... Tie, kurie kal
tina Maskvą dėl sulaužymo Atlanto 
Čarterio šiuo klausimu tik pablogina 
santykius tarp Rusijos ir josios talki
ninkų, kenkdami bendrajam reikalui.”

“Šitaip kalba Mr. Aleksandras Ke
renskis. Ir aš manau, jog tik didžiausia 
paikybė gali turėti bet kokią viltį, jog 
maršalas Stalinas sutiktų dabar arba 
vėliau iš naujo atidaryti klausimą dėl 
pagrindinių Taryb. Sąjungos sienų nu
statymo. Kėlimas šito klausimo prieš 
visuomenę, jo diskusavimas, yra pa
grindiniai kenksmingas Amerikos in
teresams.”

Šis Browderio išstojimas labai ne
patiks reakcininkams ir visokio plauko 
izoliacininkams. Ir tie žmonės, kurie 
iki šiol į Kerenskį žiurėjo kaipo į eks
pertą Europos reikalams spręsti, šian
dien pradės jį pulti. Net ir lietuviškieji 
t. v. socijalistai šiandien smala spjau
do ant Kerenskio, nors dar taip nese
niai jį šlovino!

Apie kai kuriuos kitus Browderio 
kalboje iškeltus dėsnius mes pakalbė
sime rytojaus Laisvėje.

.. .4,,

Apie Busimąją Lenkiją
Dabar, kada Raudonoji 

Armija ir demokratiškų len
kų jėgų sudaryta apie 500,- 
000 lenkų armija mušasi už 
Lenkijos išlaisvinimą iš na
cių vergijos, tai reakcinin
kai lenkai Londone ir Ame
rikoj dar daugiau rėkia 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
tuos lenkus, kurie kovoja už 
savo šalies laisvę.

Ir tai ne pripuolamas da
lykas. Lenkai reakcininkai 
yra hitlerininkų pusbroliai. 
Jie dar po Pirmo Pasauli
nio Karo, kada Lenkija at
gavo savo nepriklausomybę, 
tai nesitenkino^ atgavimu 
Lenkijos, bet pavergė milži
niškus Vakarinės Ukrainos 
ir Baltrusijos plotus, Lietu
vos ir vėliau net Čechoslo- 
vakijos.

Su ponais lenkais buvo 
bėdos. Jie nesutiko su Ame
rikos ir Anglijos demokra- 
tiškesniais sluogsniais. Jie 
ėmė inspiracijas iš reakci
ninko Clemenceau (Franci- 
jos premjero) pavergimui 
kitų žemių ir gener. Wey- 
gando. Apie Lenkijos padė
tį įdomu straipsnį pateikė 
James S. Allen, kurio turi
niu mes pasinaudosime.

“Trubelis su Lenkais”
Po pereito karo, Versal- 

lėj, kada lenkai ryžosi vis 
daugiau pavergti kitų že
mių, kam prieštaravo Jūng. 
Valstijų vyriausybė, tai An
glijos premjeras Lloyd 
George pareiškė: “Niekas 
nesuteikė mums tiek truhe
lių, kaip lenkai.”

Tas pasakymas tiko tais 
laikais lenkams reakcinin
kams. Tas pasakymas labai 
tinka ir dabar londoniškei 
“valdžiai”. Juk Londone

ponai lenkai nei kiek nema-* 
žiau trokšta nesutikimų 
tarpe Anglijos ir Amerikos 
iš vienos pusės ir Sovietų 
Sąjungos1 iš kitos, kaip kad 
Goebbelsas, Hitleris ir kiti 
nacių vadai. Jie visas savo 
viltis deda, ant to, kad kaip 
nors Angliją ir Ameriką nu
stačius prieš Sovietų Sąjun
gą ir iššaukus trečią pasau
linį karą. ;
. Užgimė Nauja Lenkija

Kuomet; Londone lenkai 
reakcininkai, ponai šlėktos 
verda , smalą, tai tuo pat 
kartu išlaisvintoj Lenkijos 
daly j užgimė nauja demok
ratiška Lenkija arba Laiki
noji Lenkijos vyriausybė.

Lenkai reakcininkai, o 
kartu ir lietuviai hitlerinin
kai, šią lenkų vyriausybę 
vadina “Stalino padaru”, 
bet tai yra nesąmonė! Kada 
iš Sovietų Sąjungos ištrau
kė londoniškė lenkų “val
džia” virš 100,000 savo ar
mijos, Sovietų Sąjungos 
kaina aprengtos, apmoky
tos ir apginkluotos, tai ten 
pasilikę demokratiniai len
kai sudarė Tautinį Lenkų 
Išlaisvinimo Komitetą, or
ganizavo naują armiją ir 
kovojo.

Kada Raudon. Armija ir 
Lenkų Pirmoji Armija iš
laisvino rytinę dalį Lenki
jos, du kartus didesnį plotą, 
kaip Lietuvą ir turinti apie 
7,000,000 gyventojų, tai ten 
prasidėjo naujas gyvenimas. 
Tautinis Lenkų Išlaisvinimo 
Komitetas pastojo kelią in
fliacijai, sudarė sąlygas iš
vengimui bado, pradėjo at- 
steigti industriją ir išplėtė 
žemdirbystės reikalus, at- 
steigė kelius, atidarė mo

Aukos Laisvės Suva
žiavimui
____ ____________X.

Po $10: A. Levanas, Los Angeles; M. Simonavičius, 
Brooklyn; ALDLD 2-ras Apskritys.

Po $5: K. Miliukevičius, B’klyn;' J. Ragauskas, Shel
ton; Pete Kriščiūnas, New Kensington; Jos. Max, Bal
timore; ALDLD 20 kp., Binghamton.

Po $3.50: J. Gaukus, Bridgeport; J. Mikolaitis, Balti
more; J. Bakšys, Worcester; J. Alexaitis, Essex; Peter 
Karpich, W. Lynn; J. & O. Zdaniai, Wilkes Barre.

Po $3: Jonas ir Marė Smitravičiai, Detroit; Anna 
Prankaitis, Brooklyn; P. Burneikis, Brooklyn.

Po $2: Steponavičius, B’klyn; A. Latožius, Waterbury; 
J. & S. Žukai, Portland; Mrs. Anna ZuTnis, B’klyn; S. 
Ūsaitis, Brooklyn.

Po $1.50: Geo. Urban, N. Braddock; J Kriausevičius, 
Hart. v

Po $1: Mrs/Nečiunskienė, Maspeth; H. žukienė, Bing
hamton; P. Janiūnas, Detroit; O. Kučiauskaitė (Buck
ler), Baltimore.

Viso $102. Anksčiau buvo paskelbta O. Šilkienės’ iš ' 
Waterbury surinktų ant blankos aukų $59.50. Sudėjus vi
sas aukas į krūvą, viso suvažiavimo proga aplaikėme 
$161.50. Laisvės Administracija.

P. S. Suvažiavimas įvyks 28 d. sausio. Bus laikomas 
Grand Paradise salėje, 318 Grand St., Brooklyn, N. Y. Po 
suvažiavimo, toje pačioje salėje bus bankietas. Prašome 
iš anksto įsigyti bankieto bilietus. L. A.

Būkite ir Pasisakykite
*-------------------------------------------------------------------  , 9

Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji visuomenė 
smarkiai susidomėjusi įsigijimu tinkamo namo dienraš
čiui Laisvei ir visuomenės aptarnavimui. Daugelis už
eidami į dienraščio ofisą duoda sugestijų, kokio namo, jo 
ar jos nuomone^ reiktų.

Iniciatyva yi-a geras dalykas. Tačiau namo reikalu at
neškite savo iniciatyvą tiesiai į Laisvės bendrovės suva
žiavimą, nes čia bus plačiai diskusuojama šis klausimas. 
Suvažiavimas įvyks 28 d. sausio (Jan. 28th), Grand Pa
radise didžioje salėje, 318 Grand St., Brooklyn, N. Y., 
pradžia 10 vai. ryto. Taigi būkite suvažiavime ir pasi
sakykite, kokio namo pageidaujate, kokiais būdais sukelti 
pinigų namo įsigijimui.

Kitas dalykas tai Laisvės naudai bankietas.. Po suva
žiavimo būtinai dalyvauki! bankiete ir būtinai iš anksto 
įsigykite bankieto bilietus. Įžanga $2.50. Visą vakarą bus 
šokiai. Antano Pavidžio Radio Orkestrą gros šokiams.

Laistės Administracija.

kyklas, įvedė žemės refor
mą — paėmė buvusias ponų 
žemes ir perdavė buvusiems 
lenkams bežemiams arba 
mažažemiams. Į trumpą lai
ką buvo išdalyta 400,000 ak
rų žemės ir aprūpinta 19,- 
000 buvusių bežemių ir ma
žažemių. Organizavo armi
ją. Atidarė mokyklas ir 
daug kitų darbų atliko.

Šie žygiai įtikino ir tuos 
lenkus, kurie laikėsi su lon- 
doniške valdžia, taip, kad 
lenkų partizanai ir “pože
minė armija” stojo su Tau
tiniu Lenkų Išlaisvinimo Ko
mitetu.

Valstiečiai atlaikė suva
žiavimą ir vienbalsiai užgy
nė Komiteto veiklą, reika
laudami, kad jis pasiskelb
tų Laikinąja Lenkijos Vy
riausybe. Kooperatyvų virš 
1,000 delegatų, atstovaujan
ti virš 1,000,000 žmonių at
laikė suvažiavimą ir pasisa
kė už šį komitetą,, už tai, 
kad jis pasiskelbtų Laikiną
ja Lenkijos Vyriausybe.

Na ir Naujų Metų dienoj 
Nacionalis Lenkijos Seimas 
arba Taryba, kuris susideda 
iš liaudies išrinktų atstovų, 
paskelbė, kad Tautinis Len
kų Išlaisvinimo Komitetas 
perima funkcijas, kaipo 
Laikinoji Lenkijos vyriau
sybė, kuri vadovaus galuti
nam Lenkijos išlaisvinimui 
ir sušauks tada liaudies at
stovų seimą. Sovietų Sąjun
ga užgyrė šį išlaisvintų len
kų žygį ir nėra abejonės, 
kad vėliau ir kitos Jungti
nių Tautų valstybės turės 
užgirti.

Sovietų Sąjunga pasirodė 
labai kantri, dėjo visas pa
stangas, kad apvienyti Liub
lino lenkų jėgas su demok- 
ratiškesniais elementais 
Londone. Net du kartus Sta
linas kalbėjosi su buvusiu 
premjeru Mikolaičiku. So
vietų Sąjungai apeina, kad 
sudaryti tokią lenkų vado
vybę, kuri apjungtų visas 
jėgas, kurios nori laisvos 
Lenkijos, nes tas padėtų 
Raudonajai Armijai apvaly
ti Lenkiją ir mušti hitleri
ninkus jų pačių lizde-Vo
kietijoj. Sovietų Sąjungai 
nėra jokios naudos turėti 
tik “saujalę” lenkų, kaip tū
li ponai perstata Laikinąją 
Lenkijos Vyriausybę.

Kas gi sudaro Laikinąją 
Lenkijos Vyriausybę? Ją 
sudaro Socialistų Partijos, 
Valstiečių Partijos, Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos ir nepartijiniai atstovai, 
kaip generolas Rola-Zamer- 
ski. Socialistai ir valstiečiai 
turi po penkis atstovus val
džioj, o Darbininkai (Ko
munistai) tik keturis, ir 
Demokratų grupė vieną. Ir 
tie visi žmonės dirba vie
ningai ir įgauna vis didesnį 
Lenkijos masių pritarimą, 
ne vien išlaisvintoj Lenkijos 
daly j, bet ir po hitlerininkų 
jungu. Tūkstančiais lenkai 
iš po nacių jungo bėga į 
Liublino pusę ir stoja ko
von.

r

Kas Gi Yra Londono 
Lenkų ’’Valdžia”?

Londoniškė lenkų “val
džia” laikosi tik ant dikta
toriškos ^Pilsudskio 1935 m. 
konstitucijos, tokios reakci
nės, kuri ta tinka Hitlerio 
ir Mussolinio “konstituci
joms”.

Pilsudskis nuvertė Lenki
joj demokratinę valdžią, 
taip, kaip Lietuvoj Smeto
na. Jis ir paskelbė 1935 m. 
“konstitucija”, pagal kurią 
kandidatą į prezidentus vie
ną stato patsai “preziden
tas”, o kitą—80 jo parinktų

žmonių. Prezidentas skiria 
ministerius ir jie tik jam 
atsako. Prezidentas skiria 
trečdalį narių į senatą, o 
kitų kandidatus stato jo 
parinkti žmonės.

Taigi, kada Hitleris pa
vergė Lenkiją, tai prezid. 
Moscickis, kuris, pasirodo, 
buvo Šveicarijos pilietis, iš
važiavo į Šveicariją, o ge
nerolas Rydz-Smigly, kuris 
po Pilsudskio buvo užėmęs 
jo diktatorišką vietą ir pa
skyrė reakcininką dvarponį 
Wladislawą Raczkiewicz 

Lenkijos “prezidentu,” o 
tas sudarė Londone lenkų 
“valdžią”, kurios niekas ne
rinko, su kuria nieko bend
ro neturi Lenkijos žmonės. 
Visas pagrindas Londone 
lenkų “valdžios”, tai dikta
toriška ’’konstitucija.” Ir 
štai, kada Maskvoj, daly
vaujant Anglijos premjerui 
Churchillui, tarėsi Londono 
lenkų premjeras Mikolaiči- 
kas su Liublino lenkais, tai 
Liublino žmonės reikalavo 
grąžinti Lenkijos 1921 me
tų demokratinę konstituci
ją, bet Londono lenkai “val
donai” nei už ką nesutiko 
atsisakyti xiuo diktatoriškos 
1935 m. konstitucijos, nes 
kitaip jie neturi jokių teisių 
būti “valdžia.”

Londone lenkų “valdžia” 
yra sudaryta iš amžinųjų 
Sovietų Sąjungos ir darbo 
žmonių neprietelių. Jos 
premjeras yra T. Arciszews
kis, tai tokis tipąs, kaip 
“Naujienų” P.’Grigaitis. Jos 
nariai: J. Kwapinski, A. 
Pragier, gen. M. Kukel ir 
kiti, tai amžini Sovietų Są
jungos neprieteliai, kurie 
sėbravo su hitlerininku Be- 
cku ir anti-semitais.

Taigi ir aišku, kad jų 
buvo ir yra troškimas, kaip 
suardyti Amerikos, Angli
jos ir Sovietų Sąjungos vie
nybę. O iš to kas laimėtų? 
Hitleris ir jo šaika! Jie pa- 
gatavi pagrobti visą Lietu
vą, Ukrainą, Baltrusiją ir 
net Rusiją. Su jais nebuvo 
ir nebus galima susitarti.

Kur Link Eis Lenkija?
Aišku, kad Londono šlėk

tų šaikai nepavyks nei kitas 
tautas pavergti, nei Lenki
jos valstiečius ir darbinin
kus vėl laikyti darbo galvi
jų padėtyj. Lenkijos liaudis 
siekia laisvės. Ir kai bus vi
sa Lenkija išlaisvinta, tai 
ten bus įkurta laisva ir de
mokratiška lenkų valstybė.

Mums atrodo, kad po šio 
karo Lenkija atgaus Rytų 
Prūsijoj, Silezijoj ir Pama- 
ryj tuos plotus, kuriuos vo
kiečiai buvo atėmę nuo len
kų tautos. Mums atrodo, 
kad būsima laisva ir nepri
klausoma Lenkija mokės 
gražiai sugyventi ir su Lie
tuva, Ukraina ir Baltrusija, 
ką jau parodė, kai Tautinis 
Lenkų Išlaisvinimo Komite
tas ir Lenkijos Laikinoji 
Vyriausybė padarė eilę su
tarčių . su savo laisvais kai
mynais. D. M. š.

Italijos premjeras Ivanoe 
Bonomi.
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SWEDEN TREATS 
BALTIC QUISLINGS WITH 

HOSPITALITY
In a little while every Estonian ship, 300 in number, which arrived with 

refugees from the Baltic states, will be laid up at Vaestervik in Sweden, 
tho Stockholms Tidningen says in a report relayed to the Office of War 
Information, released in an OWI bulletin Jan. 4th, 1945. The report then 
continues with a recital of the hard luck the Germans are encountering 
in their use of Estonian ships.

On January 7th, John GibhonsS................“1----------- *--------------------
reports from Moscow (hat some 
30,000 Soviet citizens are herded 
into Swedish concentration camps 
terrorized and denied the right to 
speak their own language. Those 
internees who contacted Soviet con
sular officials in Sweden in order 
to secure release and return home 
have disappeared. Their present 
whereabouts are unknown. Those 
are Soviet citizens who fled the 
Baltic countries during the Nazi oc
cupation.

At the same time, writes Gibbons, 
Quisling elements who fled the Bal
tic countries after the Nazis were 
driven out by the Red Army have 
been treated with great hospitality. 
These Hitlerite collaborators are al
lowed to circulate Goebbels’ lie; 
against the USSR without hin
drance.

These two reports unfold a very 
interesting tale for Lithuanian 
Americans. The United Lithuanian 
Relief Fund which was certified by 
the President’s Board has reported 
that it is sending relief to Lithua
nian refugees in Sweden. Who is 
receiving this relief? Surely not 
those Soviet citizens who fled the 
Baltic countries when the Nazis 
were still there! Not those who are 
in Swedish concentration camps? 
No! It is those Lithuanian Quislings 
in Sweden! who fled there after the 
Nazis were driven out of Lithua
nia by the Red Army, who do not 
deserve the name Lithuanian, for 
they are trditors to their nation and 
to the Alied cause, who are receiv
ing the relief from the United 
Lithuanian Relief Fund.

Decent Soviet citizens from the

Baltic countries are interned in 
Sweden. But members of the Lithua
nian “Supreme Committee of Na
tional Liberation” in Sweden who 
are regarded as enemy agents in 
their own country, are treated with 
hopitality and given the freedom 
to continue their pro-fascist propa
ganda. This Committee carries on 
propaganda against military re
cruitment in Lithuania. The Lithua
nian Legation” in the United States 
headed by P. Zadeikis supports this 
Committee. The LAIC (Lithuanian 
American Information Center) cir
culates its releases.

The United Lithuanian Relief 
Fund has not made public who the 
recipients of its relief are in Swe
den. The American people are en
titled to have that, information es
pecially in light of the above in
formation by the OWI and John 
Gibbons.

This information \ lends credence 
to the numerous appeals made by 
various Lithuanian American 
groups to the President’s War Re
lief Control Board for one united 
Lithuanian Fund of all representa
tive Lithuanian groups in the USA, 
which would help the needy people 
in Lithuania. Representatives of 
the people in Lithuania have ap
pealed for such aid, through the 
Russian War Relief, jbut the United 
Lithuanian Relief Fund has ignored 
this appeal. Margaret Cowl.

Šis lėktuvų inžinas turi 2200 arklių jėgą. Jis jau tris 
sykius buvo Japonijoj ant Tokyo, dabar sugrąžintas j 
dirbtuvę patikrinimui ir pataisymui. Šios rūšies inžinai 
yra vartojami B-29 rūšies bomberiuose.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Naminis Frontas

KILGORE SAYS 
TRADE WITH RUSSIA 

MAKES JOBS

POLITICAL ACTION 
CALENDAR

Author of Reconversion Bill Tells Detroiters Peace Must 
Equal US Wartime Production

The 60,000,000 fulltime jobs promised by Pres. Roosevelt in a campaign 
speech to American workers can be had if our peacetime economy is on 
the same large scale as our present wartime economy, Sen. Harley M. 
Kilgore (D, W. Va.), author of the Kilgore reconversion bill, told 4,000 
Detroiters at the American-SovietS 1 į —1 —----------
Friendship rally 
was indorsed by 
CIO council.

Nov. 12. The rally 
tho Wayne County

Foreign trade, especially with the 
Soviet Union, will be a big factor, 
he said as he visioned 15% export - 
import trade instead of the 5% 
pre-war average in American eco
nomy.

LABOR CHIEFS TALK
The AFL and CIO leaders in 

Detroit, Pres. Frank X. Martel of 
the Detroit and Wayne County Fe
deration of Labor and Pres. R. J. 
Thomas of the United Auto WorkA 
ers, gave the rally an emphatic la
bor aspect and the enthusiastic 
crowd, which had paid 90c to $3.60 
admission, contributed more than 
$1,400 to the collection.

"The revolution in Russia is 
bringing economic changes all over 
the world,” Martel said. “These 
changes can come peacefully if 
there is goodwill. The danger in 
force is not so much that it will be 
used/to bring about change as that 
it will be used in trying to prevent 
it. We saw that in Spain.”

WORLD CONFERENCE
Thomas detailed much reconver

sion and reconstruction already go
ing on in the Sov. Union and point
ed to Detroit as the prospective 
"storehouse of rehabilitation just as 
in the war it is the arsenal of de
mocracy.” He deplored the refusal 
of the AFL to send delegates to the 
coming world labor conference cal
led by the British Trades Union 
Congress. The AFL refuses to sit 
with Soviet labor union delegatee.

“I will be honored to sit with 
the labor union delegates of our 
great ally,” Thomas asserted. “I 
know a good ally when I see one 
and I ann suspicious of the enemies

of Russia, whether at home op 
abroad. Where is the logic of 
wholeheartedly supporting our war 
partnership and then refusing to sit 
down with the representatives of 
the workers of one of our allies in 
order to set up a world labor or-
ganization.”

Martel, still on the platform, ap- 
paluded with the audience as Tho
mas ended. |

BIG BUSINESS
In accordance with Lenin’s ad

vice, Kilgore pointed out, the Soviet 
Union established a government 
monopoly of foreign trade, putting 
“government in business in a big 
way and big businessmen the world 
over distrusted the experiment, 
fearing its repetition in their own 
countries.”

The senator drily observed that 
there are “cartellists who, while 
fighting government in business 
tooth and nail, carry on quietly 
THEIR international conspiracies 
of business in governments the 
world over.”

CLOSER TOGETHER
The Soviets are scrupulous busi

ness people, Kilgore maintained, 
saying that; American businessmen 
"found the communists even more 
exact in meeting the terms of a 
contract than they were them
selves.”

He wound up with Stalin’s words 
to Pres. Eric Johnston of the U. S. 
Chamber of Commerce in Moscow 
last summer when the Soviet pre
mier said: “Foolish Hitler has done 
one good thing. He has brought the 
American people and the Russian 
people together. We must never al
low: anything to come between us 
again. Wė must work together af
ter thj/ war.”

CFTonPCIO- Cou n c i 1 or)

Amendment of Second War Powers 
Act. An amendment, sponsored by 
reactionary forces in Congress, 
changed a bill to extend the present 
War Powers Act (under which the 
WPB, OPA, etc. were created) so 
that Federal courts have the power 
to review suspension orders of the 
War Production Board. Thus, this 
amendment would hamper the war 
effort since.it would permit employ
ers who place profit ahead of war 
production to refuse to comply with 
WPB orders and take case through 
lengthy legal procedure, with war 
production suffering while this goes 
on.

Write or wire your congressmen 
urging them to oppose amendments 
to the Second War Powers Act.

FEPC: The campaign of labor 
unions and other people’s organiza
tions to wiq passage of a perma
nent FEPC (JFair Employment 
Practices Committee) is receiving 
opposition in Congress. Although 
the bill has been reported out by 
the House Labor Committee, it is 
being delayed by the Rules Com
mittee in the House. In the Senate, 
the bill has been placed on the ca
lendar for action but additional po
litical action is needed from people 
back home to compel Senators >to 
agree to bring the bill out on the 
floor of the Senate.

Dies Committee: Write your Con
gressman that you are against the 
passage of the bill for a new Dies 
Committee. Ask your congressman 
to work for the repeal of that bill, 
setting up a new Dies Committee.

WOUNDED PARATROOPER 
SAYS GIs COUNT ON 

NO-STRIKE VOTE
Paul Brooks, a paratrooper in' the 

US armed forces and a long-time 
leader in the CIO United Auto 
Workers Union who dropped from 
the skies to prepare the way for 
bringing the war to German soil, 
is back in the USA, invalided home 
by a Nazi, bullet. In speaking on the 
referendum of the UAW for a no
strike policy, Paul Brooks said:

“If our union, the largest union 
in the world, were to rescind its 
pledge, it would be telling the GIs, 
that it can no longer go along with

LUZON VICTORY 
A GREAT DAY

American troops have landed on Luzon Island in 
more than 100 miles northeast of Manila. This

On January 9th, 1945 
the Philippines, a little 
victory will hearten our soldiers in the western front. Our allies every
where in Europe will welcome this victory. Again our military leaders 
and our soldiers in the Pacific who went through three hard years cover
ed themselves with glory. Hitler’s grip on Europe has been torn away, 
and therefore, the advance on Luzon have great meaning.

A Daily Worker editorial points®—;----  _— —;—■----- -------“
out that we are entering allied ter- ' 
ritory, the soil of 
whose, independence 
who are everywhere helping 
common cause by their 
warfare. This is a sensational fact 
in the Far East. Our allies 
learn from it in the Dutch 
Indies, in Burma and India, 
unity of the Kuomintang 
China’s communists now 
even more urgent.

The successes of the American 
armies in Belgium have proven that 
we can throw back any attempt on 
the part of the Nazis. The advice ______ _____ __ *______
of our war leaders against panic • ween the* uAited^ States? the^Soviet 
over the counter-offensive in De-' union, Great Britain and the other 
cember by the Nazis, iš now ob- united Nations will remain to win 
viously justified.

the Filipinos, 
is sure and 

the 
guerilla

could 
East 
The 

with
becomes

take it. But the Nazis lost heavily 
and they cannot afford to lose now. 
At the same time the Germans are 
losing in western Hungary where 
the Red Ariny is moving in full 
confidence.

The enemy sees defeat staring it 
in the face. But like gangsters they 
fight with a fierce and unequal re
sistance with the hope that the 
civilized world will break its unity 
and give the enemy a chance to re
cuperate. But the speech of Presi
dent Rooseevlt knocked the bottom 
out of that hope. President Roose
velt’s speech of January 7th, 1945 
assured that the cooperation bet-

—.---------- , the war and will strengthen to im-
General Omar Bradley said that I plement the peace.

undoubtedly the entire episode of 
the Nazi December offensive has 
helped to shorten the war. Although 
our losses are heavy, but we can

Buy More Bonds

the dpughboys and that woujd be 
disastrous. It would be scabbing on 
our'boys in service.

“I only wish that those favoring 
rescinding could be sent to a fox
hole where shells are bursting all 
around. And while they’re lying in 
that foxhole, I wish they’d hear 
they were to attack at dawn but 
that supporting fire would be one 
third only because ammunition was 
being rationed.

“Do you think those fellows in 
the foxhole would say ‘rescind’ 
then?”

Who would take advantage of 
such a situation, asked Paul Brooks. 
"Reactionary employers like Sewell 
Avery of Montgomery Ward and 
they would drive a wedge between 
labor and the veterans. Believe me 
those boys overseas would come 
back very bitter if they felt they 
were not being given cooperation to 
the full by the fellows baejt home.

“I urge you to go back to your 
locals ąnd show those GIs that you 
are behind them regardless of how 
difficult and tough it may be.” He 
asked the UAW members to vote 
“Yes” in the referendum — to con
tinue the pledge to the Commander 
in Chief, not to strike for the du
ration of the war. He said, “When 
the boys come back, they”ll appre
ciate it and we’ll find them on their 
return taking their place right in 
the broad 'stream of the American 
labor movement and not. pitted 
against it as Avery would like it.”

Nebegalioja Seni Padangų Ra- 
cijonavimo Liudijimai

WASHINGTONAS. — Kai
nų, Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, gruodžio 23 dieną pa
sibaigė galiojimo laikas vi
siems padangų (tajerių) raci
jonavimo liudijimams, išduo
tiems 1944 metu kovo 23 diena 
ar anksčiau.

šiuo veiksmu nesitikima su
daryti nuostolių motorų varto
tojams, kadangi labai mažas 
skaičius šių liudijimų yra pa
likęs neišnaudotas.

Kainų Reguliavimo Įstaiga 
turintiems nesunaudotus liudi
jimus ir norintiems pratęsti jų 
veikimą pataria kreiptis Į sa
vo vietinę Karo Kainų ir Raci
jonavimo Įstaigą.

Keturi Valdžios Pageidavimai
WASHINGTONAS. — Val

džia prašo visus piliečius atlik
ti šiuos, jai labai svarbius 
veiksmus:

Sunaikinti visus, neveikian
čius, maisto racijonavimo 
štampus, nes, jais naudojantis, 
laužomos racijonavimo taisyk
les.

Suaukoti 100,000 knygų 
Amerikos Prekybinio Laivyno 
knygynui. Knygos atgaivina 
nuo taip vadinamų torpedavi- 
mo įtempimo ir plaukimo nuo
vargio.

Stoti savanoriais į kainų kili
mo stabdymo darbuotojų ei
les; tam darbui tuojau reika
linga 50,000 žmonių.

Pasilikti pradėtoje karo pra
monės tarnyboje, kad būtų ga
lima greitai ir reguliariai pri
statinėti ginklus mūsų kariams 
mūšių laukuose.

Įspėjimas Kūrenamojo Alie
jaus Naudotojams

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga įspėja 
tuos namų savininkus, kurie iki 
šiol jau sunaudojo pirm laiko 
daugiau kūrenamojo aliejaus, 
negu jiems leidžia jų racijo
navimo knygelės. Netaupymas 
aliejaus gali atnešti nemalonių 
rezultatų, kai teks gyventi šal
tame nekūrentame bute, nes 
nebus išduodama ekstra alie
jaus. Kainų Reguliavimo Įstai
ga ragina vartotojus kūrenti 
tik tiek, kiek leidžia jų kupo
nai, nes dabartiniu metu alie
jaus padėtis yra atsidūrusi ta
me pat lygyje, kuriame ji bu
vo kritingais 1942-43 metų žie
mos mėnesiais.

Kelionėms Išvengti Atšaukta 
Dar Trys Suvažiavimai

WASHINGTONAS. — Pulk. 
J. Monroe Johnson, Apsaugos 
Transportacijos Įstaigos direk
torius'1, praneša, kad atšaukti 
dar trys suvažiavimai, turėję 
įvykti šių metų pradžioje. Taip 
pasielgta išdavoje minėtos 
įstaigos pageidavimo vengti 
kelionių karo metu. Tokiu bū
du, sudėjus su 1944 metų at- 
šaukt omis konferencijomis, 
matyti, kad iš viso atšaukta 
185 suvažiavimai.

Reikia Padidinti Karo Prekių 
Atsargą

WASHINGTONAS.— James 
Forrestall -j- Laivyno sekreto
rius, Ro^ėrt P. Patterson — 
Karo pasekretorius ir J. A. 
Krug — Karo Gamybos Va
dybos pirmininkas, bendrai iš
leido tokį pareiškimą:

“Amerikos karo dirbtuvių 
darbininkai šiandien turi prieš 
akis sunkiausio įtempimo die
nas, kokios kada nors yra bu
vusios šalies istorijoje. Praeis 
daug sunkaus darbo dienų ir 
savaičių, iki bus pagaminti pa
būklai vietoje tų, kurie sunau
dojami ir sunaikinami per ke
lias valandas šių dienų kovos 
laukuose. Afas privalome dar 
labiau padidinti kiekį šaudme
nų, ginklų, ir pabūklų ir priva
lome tai atlikti tuojau. Juo 
daugiau ugninės jėgos sugebė
sime užpilti ant nacių ir japo
nų, juo mažesnę kainą užmo
kėsime Amerikos gyventojų 
krauju ir gyvybėmis.”

Anglių Daugiau Sunaudojama, 
Negu Pagaminama

WASHINGTONAS. — Kie
tojo Kuro administratorius, 
Harold L. Ickes, praneša, kad 
Naujųjų Metų pradžioje bitu- 
minijaus anglių, buvo sunaudo
jama daugiau, negu pagamina
ma.

Skaičiai rodo, kad per gruo
džio mėnesį anglių sunaudota 
buvo 11,500,000 tonų daugiau, 
nei pagaminta, ko dar nėra 
buvę nuo pat šio karo prad
žios.

1944 Metai Įsidėmėtini
WASHINGTONAS. — Ka

ro Gamybos Vadyba išleido 
metų gale 1944 metų karo ga
mybos darbo nuopelnų sąrašą, 
šitaip apibūdindama:

“Darbo nuopelnai 1944 me
tų karo gamyboje buvo įsidė
mėtini; 1945 metų nuopelnai 
bus irgi neabejotinai verti pa
minėjimo. ”

Bowles Giria Kainų ir Racijo
navimo Įstaigas

WASHINGTONAS. — Kai
nų Administratorius, Chester 
Bowles, ryšium su trečiąja 
metine sukaktimi, įvyksiančia 
kitą savaitę, išleido pagyrimą 
visos šalies 5,578 Karo Kainų 
ir Racijonavimo įstaigoms už 
jų puikų prisidėjimą prie na
mų fronto karo pastangų. 
Bowles ragino įstaigų narius ir 
kitus savanorius nemesti dar
bo, iki bus nugalėta Japonija 
ir Vokietija. “Jūs, savanoriai,” 
pareiškė Bowles, “esate užsi
tarnavę visų aiherikiečių gilaus 
dėkingumo, bet ypatingai yra 
jums dėkingi jūsų apylinkės 
gyventojai. Dažnai, nuoširdžiai 
pasiaukodami, jūs aukojote sa
vo laiką, mintis ir energiją di
džiajam kainų kontrolės ir ra
cijonavimo uždaviniui. Jūs sėk
mingai kovojote su infliaciją 
nešančiu kainų kilimu.”

OWI.

ALYTAUS PADANGĖJE

Alytaus apskritis — vienas 
labiausiai nukentėjusių nuo 
karo veiksmų apskričių. Ypač 
nukentėjo Miroslavo valse., 
vokiečiai sunaikino arti 2500 
ha pasėlių, pagrobė 1106 ark
lius ir 1180 karvių, sudegino 
daugiau kaip 300 gyvenamųjų 
namų, maždaug tiek pat tvar
tų, kluonų ir apie 170 svirnų.

Ypač nukentėjo tarybiniai 
ūkiai, kurie buvo smarkiai vo
kiečių nualinti. Tarybinia: 
ūkiai ir likę be šeimininku 
ūkiai, kurių iš viso yra 35. 
kruopščiai tvarkomi. Naujai 
paskirtieji valst. ūkių direkto
riai ir apleistų ūkių ūkvedžia- 
aktyviai ėmėsi darbo ir jau 
rugpjūčio mėn. 25 d. buvo nu
valyta 100% ir suvežta į klo
jimus apie 90% žiemkenčių, 
žinoma, pasiekti tokių rezul
tatų padėjo valstiečių talkos 
Talkininkauja valstiečiai ir 
vienas kitam, tuo pagelbėdami 
savo nukentėjusioms nuo vo
kiečių kaimynams.

Alytiškiai supranta, kad 
tvarkingai atlikti pristatymus 
—reiškia įnešti ir savo indėlį į 
pergalės iškovojimą. Tad, jau 
prieš dekadą grūdų pristaty
mai buvo išpildyti net 80%.

Aktyviai ruošiamasi apskri
tyje ir rudens sėjai.

Alytiškis.

Bus Gaminamas Laikraštinis ir 
Rašomasis Popierius

Medžio ir Popieriaus Pra
monės Trestas įvairiose Vil
niaus krašto vietovėj yra jau 
sutaisęs ir tebetaiso kelius vo
kiečių sunaikintus popieriaus 
gamybos fabrikus. Papildžius 
atstatomus fabrikus kai kuriais 
trūkstamais reikmenimis, ne
trukus bus pradėta laikraštinio 
ir rašomojo popieriaus gamy
ba.

Organizuojami Medžio Pra
monės Specialistai

Vokiečių okupacijos laikais 
daug medžio pramonės specia
listų buvo išvežta į darbus Vo
kietijon, nemaža gi jų dalis 
buvo išžudyta Paneriuose. To
dėl dabar medžio pramonės 
šakose specialistų stoka, juo 
labiau, kad daugelis darbinin
kų dirba šiuo metu ne savo 
Specialybės darbą kitose dar
bavietėse. Medžio ir Popie
riaus Pramonės Trestas deda 
visas pastangas suorganizuoti 
medžio pramonei visus darbi
ninkus specialistus, kurie anks
čiau yra dirbę Šioje srityje.

Tarybų Lietuvos Miestuose 
Steigiami Nauji Kinai

Kinofikacijos Valdyba prie 
Lietuvos TSR Liaudies Komi
sarų Tarybos, plėsdama kinų 
tinklą išvaduotuose Tar. Lie
tuvos miestuose, įsteigė dar ki
nus Švenčionyse, Rokiškyje, 
Kupiškyje, antrą kiną Pane
vėžyje ir trečią “Romuvos” ki
ną Kaune. Steigiamas dar ki
nas Ukmergėje ir nusiųstos 
aparatūros Utenon ir Alytun. 
Steigiamieji kinai turi didelį 
pasisekimą.

Didinama Lentų Gamyba

Ryšium su dideliu lentų pa
reikalavimu atstatomajai sta
tybai, Medžio ir Popieriaus 
Pramonės Trestas, be jau vei
kiančių 11 lentpjūvių įvairio
se Vilniaus krašto vietovėse, 
deda visas pastangas atstatyti 
vokiečių, sunaikintas dar dvi 
lentpjūves ir vieną medžio ap
dirbimo įmonę. Veikiančios ir 
atstatomos lentpjūvės, kaip 
numatoma, visiškai pajėgs ap
dirbti žaliavą, kurią gali duoti 
mūsų miškai prie normalaus 
kirtimo. Rugsėjo mėnesio pla
nas yra nedidelis todėl, kad 
lentpjūvės dėl visos eilės trū
kumų po karo veiksmų nega
lėjo pilnu tempu veikti. Toly
giai nugalint visus gamybos 
nesklandumus, (sekančiais mė
nesiai lentų gamyba bus daug 
didesnė.

Plečiasi Socialistines Lenktynės
• t ♦

Į soclenktynes kiekvieną die
ną stoja vis nauji Vilniaus fa
brikai ir įmonės. Rugsėjo mėn. 
12 d. įvyko žemės ūkio maši
nų fabriko Nr. 1 darbininkų ir 
tarnautojų visuotinis susirinki
mas. Susirinkimo metu kalbėjo 
fabriko komiteto pirmininkas 
drg. Kondratavičius Adolfas ir 
direktoriaus pavaduotojas drg. 
Bogdanienka. Diskusijų metu 
buvo iškelti pasižymėję darbi
ninkai spartuoliai, daug nudir
bę fabriko paleidimo į darbą 
motu. Fabriką atstatant pasi
žymėjo šie darbininkai: Dauli- 
davičius Juozas, Tumanis An
tanas, Laurinavičius Vladas, 
Maceikavičius Stanislovas, A- 
damčikas Pranas. Fabriko dar
bininkų atsidavimą rodo, kad 
ir toks pavyzdys. Fabrikui rei
kėjo iškasti šulinį. Jį iškasė pa
tys fabriko darbininkai. Šuli
nys kasti buvo pabaigtas anks
čiau negu buvo nustatyta. Prie 
kasimo darbų pasižymėjo šie 
darbininkai: Kondratavičius 
Adolfas, Hansas Leonas, Mik- 
laševičius Boleslovas, Stankevi
čius Juozas ir Anoška Vincas. 
Be to, Kondratavičius su Han
su per 5 dienas padarė vienai 
elektros stočiai turbinos dalis, 
kurias pagal planą jie turėjo 
padirbti laike 12 dienų.

Fabrikas perviršijo rugsėjo 
mėn. pirmosios dekados gamy
bos planą 8 procentais.

Visuotinis susirinkimas vi
sais balsais nutarė priimti odos 
ir avalynės kombinato Nr. 1 
darbininkų kvietimą prisidėti 
prie priešspalinių socialistinių 
lenktynių.

SOUTH BOSTON, MASS.

BANKIETAS
Rengia ALDLD 2-ra Kuopa

Sekmadienį

Sausio-January 21
376 W. Broadway.

Pradžia 5 vai. v.

Koncertinę dalj programos iš
pildys: Ignas Kubiliūnas, Fran
ces Bedaudouln, Rožė Stripinis 
(Merkeliūtė) iš Brocktono ir 
Richard Buivydukas, arrnonistas.

Pianistė Ida Repšiūtė.

Ig. Kubiliūnas.
Kadangi ALDLD 2 kuopa yra Laisvės dalininkė, 

kinti Laisvės Suvažiavimą ir šiame bankiete išrinkti dė
tai tikslas šio parengimo sukelti finansinės paramos sveh 
legatą dalyvauti minėtame suvažiavime Brooklyne.

Kviečiame visus dalyvauti. KOMISIJA

■iw
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Ketvirtas puslapis Ketvirtadienis, Sausio 18, 1945

Paruošė D. M. šolomskas.

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

WORCESTER, MASS.

(Tąsa) t
“Vokiečiai nė iš toli negali lygintis su 
sovietais. Čia tokie meistrai, kad tiltai 
per akis auga”. Dabar tiltų į Kauną dau
giau, negu anksčiau jų buvo, ir į visas 
puses: Panemunę, Aleksotą, Vilijampo
lę, Aukštąją Fredą.

Vokiečiai susprogdino ir Kauno Žalią
jį tiltą, kuriuo ėjo geležinkelis. Žalios 
spalvos fermos guli sriauname Nemuno 
vandenyje. Bet nepraslinko ir 10 dienų 
po Kauno atvadavimo, kaip traukinys 
švilpdamas pervažiavo Nemuną, skubė
damas Rytprūsių linkui. Okupantai ma
nė už Nemuno pasėdėti ir ilgai gintis. Ši 
svajonė tuščia. Nežiūrint, kad susprog
dintas geležinkelio tunelis, sunaikintas 
tiltas — tarybiniai traukiniai jau lekia 
Suvalkijos laukais. Tai nuostabūs tary
binio žmogaus pasišventusio darbo re
zultatai.

Tą pačią dieną, kai pirmas traukinys 
pervažiavo per naujai pastatytą Nemuno 
tiltą, Kauno darbo žmonės atšventė ir 
kitą atstatomojo darbo šventę. Jie palei
do į darbą vienoje išlikusioje gamykloje 
galingą energijos šaltinį, kuris elektra 
aprūpina eilę reikalingiausių įmonių ir 
ligoninių. Štai iki šiol mano redaguoja
ma “Tarybų Lietuva,” kuri dabar vėl iš
eina Kaune, buvo renkama rankomis ir 
spausdinama pačių darbininkų varoma 
mašina, dabar gaus energiją ir bus vi
sai padoriai atspausdinta. Skubiai įruo- 
šiami ir kiti energijos šaltiniai. Reika
lingiausios dalys siunčiamos iš Tarybų 
Sąjungos kitų respublikų. Po kelių mė
nesių Kaunas turės jau didelį energijos 
kiekį. Vandentiekį vokiečiai susprogdi
no, bet Kauno darbininkai nenuleido ran
kų. Įtemptai dirbdami jie žada po savai
tės jau Kauną aprūpinti šviežiu ir svei
ku vandeniu. Greit atsikūręs Statybos 
Trestas sutelkė didelius darbo jėgos kie
kius ir svarbiausios Kaunui padarytos 
žaizdos galės būti greitai atitaisytos. 
Kaune jau veikia visa eilė valgyklų, kir
pyklų. Veikia turgai, kurie vokiškų oku-

pantų buvo uždrausti, atsidaro privati
nės krautuves, kurias okupantai draudė. 
Amatininkai griebiasi darbo. Džiaugsmas 
ima žiūrint, kaip lietuvių tautoje pasiro
do tarybinė gyvybe, kaip žmonės išsitie
sia pilnu ūgiu ir griebiasi naujo gyveni
mo kūrimo. ,

Gyvenimo pulsas Kaune diena iš die
nos vis stipriau plaka.

“Tarybų Lietuva” iš rugpjūčio 3 die
nos, Kauno išlaisvinimo proga, rašė:

“Šiandien Kaunas jau laisvas. Verž
liais triuškinančiais smūgiais mūsų did
vyriškosios Raudonosios Armijos jungi
niai palaužė atkaklų vokiečių pasiprieši
nimą ir išvijo juos iš miesto. Mieste ple
vėsuoja raudonosios laisvės vėliavos. Ta
rybinių organų pareigūnai, atvykę čia 
jau pirmomis po vokiečių sutriuškinimo 
valandomis, ėmėsi atstatymo darbų. 
Dar diena kita ir Kaunas įsijungs į išva
duotosios Tarybų Lietuvos atsikuriantį 
gyvenimą.

“Nepraėjo dar ne mėnesis, kaip pir
mieji Raudonosios Armijos išvaduotojos 
kariai įžengė į Lietuvos teritoriją. Ta
čiau jau laisvi Vilnius ir Kaunas, Pane
vėžys ir Šiauliai, Ukmergė ir Mariampo- 
lė. Netoli toji diena, kai nė vieno vokiš
kojo grobiko nebeliks mūsų tėvynės že
mėje.

“Su kokiu nuoširdumu ir džiaugsmu 
pasitinka mūsų tautiečiai savo išvaduo
tojus Raudonosios Armijos karius! Jų a- 
kyse žėri gilus dėkingumo jausmas did
vyriams, kurie savo pasiaukojimu grą
žina mūsų tautai tai, ką hitleriniai įsi
veržėliai buvo sutrypę prieš trejis metus. 
Ir kai tik ką išvaduoto Kauno namų sie
nose pasirodė užrašai “Tegyvuoja drau
gas Stalinas!” — tai yra ne tik momen
to padiktuotas džaiugsmo pasireiškimas. 
Ne/ Tais užrašais lietuviai išreiškia sa
vo7 padėką didžiajam tautų vadui, paža
dėjusiam mūsų kraštui išvadavimą ir da
bar vykdančiam tą pasižadėjimą.

(Bus dauginti)

IŠ kairės, buvo 19 sykiu virš Vokietijos, bombardavo fa
šistus, dabar randasi namieje; iš dešinės, yra kur nors prieš 

Japonus kovoje Pacifike, — J. Jodžionieneg sūnūs.

Sausio-Januanr
Įvyks Dienraščio Laisvės

BANKIETAS

Šypsenos

Tai jau ir vėl Laisvės vajus 
prabėgo- ir vėl Naujus Metus 
sutikom su visomis ceremoni
jomis. Bet rūpesčiai tėvų, mo
tinų. brolių, seserų ir numy
lėtinių nei biskį nesumažėjo.

Priešingai, dar padidėjo. Vo
kiečių veržimasis į Belgiją 
daugiau mus visus išgąsdino. 
Bus daugiau sužeistų, daugiau 
užmuštų, kolei galutinai galė
sime tą rudą žvėrį sutvarkyti.

Kiek šitas karas gyvasčių 
nunešė ir kiek dar nuneš, tai 
net baisu pamislyti. O didžiu
moj tie žmonės turi žūti, kat
rie dar tik pradeda gyventi. 
Tai ateitis žmonijos, tai viltis 
sužalotų širdžių.

Kad jau nors tos aukos bū
tų paskutinės!

Dabar, draugai, eina rinklia
va drabužių ir pinigų Lietuvos 
žmonėm, Nepasigailėkim, duo
kim, kiek tik išgalim. Man 
daug yra gerų žmonių pasakę: 
Turime giminių, po karui rei
kės juos šelpti. Bet kas bus su 
tais, kurie neturi giminių Ame
rikoje? Juk ir jie nori gyventi! 
Mums nesvarbu, ką šelps, ar 
mūsų, ar ne, bile tik tuos, kat
rie alkani ir nuplyšę.

Dabar grįžkime prie Laisvės 
vajaus. Pasirodo, kad šiemet 
vajus bus, turbūt, geriausias iš 
visų buvusių praeityje. Mes,

Worcesteryje, tai pasilikome 
beveik toj pačioj vietoj. Kiek 
'senų praradom, tiek naujų ga
vome.

Aš stebiuosi, kaip tie drau
gai, kituose miestuose gauna 
taip daug “pointų.” Bet aš ži
nau, kad “pointų” dykai ne
gauname, reikia atnaujinti ar
ba naujų gauti. Tai didelis 
darbas. Katrie to darbo nėra 
dirbę, neturi jokio supratimo.

Aš manau, kad mūsų vajus 
būna nelabai geru laiku. Mato
te, apie Kalėdas žmonės turi 
labai daug išlaidų. Reikia pre- 
zentų pirkti ir tuo pačiu sy
kiu kunigas eina su kolektom. 
O mes turime pusėtinai tikin
čių žmonių, kurie skaito Lais
vę. Kiti nesisarmatina pasisa
kyti, kad tik vieną kunigą iš
leido, kitas atsilankė! Bet aš 
manau, kad mes jau to nepa
taisysime, nes mes jau labai, 
esame pripratę prie šio laiko.

Mes šiemet buvome dviese, 
aš ir J. Lukas. Bet rezultatas 
tas pats. “Pointais” nepralen- 
kėm praeitų metų.

Dar biskį noriu prisiminti 
apie mūsų kareivius. Draugė 
Jodžionienė atsinaujino Laisvę 
ir pridavė paveikslus savo sū
nų, kurie kariauja už mūsų vi
sų laisvę. Prašė, kad jų pa
veikslai tilptų Laisvėj. Aš tą

Darbo Išvargintas
— Ko tu, Jonai, toks su-

Ar jau Turite Bankietui Bilietus? Jei Dar Neturite, Tai 
Tuojau Įsigykite, Nes Iš Anksto Reikia Žinoti, Kiek Bus 

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

— Kur ten, brolau! Dar- 
įbas kankina, sunkų darbą 
• gavau!

— Ir senai jau taip daug 
; dirbi ?

— Ryt pradėsiu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemeyer St.

Bus Labai Ankšta
— Šuo tuo butų krizių 

tikras skandalas! Jei mūdu 
tuojau vešimės, tai greičiau
sia teks apsigyventi pas ta
vo tėvus.

— Nieko neišeis, bran
gioji! Mano tėvai irgi gy
vena pas savo tėvus.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermenine (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6723.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines. 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozus Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

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

Vien tik Šokiams įžanga 60c, taksai įskaityti.

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius 

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE 

j BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Svarbi Knyga, Įvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

STAMBI KNYGA. KAINA 35c.
Per paštą užsisakantiems po vieną, kaina 40c.

F. W. Shalins
(S1IALINSKAS)

Funeral Home

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-3043

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

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

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

Suteikiam garbingas. Įąidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto,
Tel. Virginia 7-4499.

MATTHEW P. BALLAS g
(BIELIAUSKAS) $$

LAISNIUOTAS GRABORIUS S
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos H?

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 1

su mielu noru apsiėmiau pa
daryti. Aš vieną gražią die
ną mėginsiu surinkti vardus 
mūsų visų Laisvės skaitytojų 
sūnų ir dukterų, kurie tarnau
ja kariuomenėj ir patalpinsiu 
į Laisvę. O jų Worcesteryje 
yra labai daug.

Turėjome bankietą atidary
mui namo, žmonių buvo pusė
tinai daug. Mūsų draugas D. 
J. Jusius dabar negyvena mū
sų mieste, bet dvasioj yra 
Worcesterio patrijotas. Jis pa
sakė puikią prakalbą. Bravo, 
kalakute!

Hartford, Conn

J. J. Bakšys.

HITLERININKAI PAKO
RĖ 25 ITALUS

Šveicarijos radijo prane
šimas sakė, jog vokiečiai 
pakorė 25 italus įkaitus Bo- 
jlognoje, šiaurinėje Italijoje, 
už tai, kad visai kiti žmonės 
užpuolė grupę vokiečių ka
reivių. Šį pranešimą užre- 
kordavo valdinė Amerikos 
Karo Žinių Įstaiga Wa
shingtone.

REIKĖSIĄ JAPONAMS 
STIPRINT VALDŽIĄ

Japonijos radijas sakė, 
kad reikėsią jai stipresnės 
valdžios kariniams reika
lams pataisyti. Gal tai reiš
kia, kad bus pavarytas da
bartinis Japonijos ministe- 
ris pirmininkas gen. Kunia- 
ki Koiso.

ČECHOSLOVAKŲ PA
SIUNTINYS LIUBLINUI

London. — Pranešama, 
jog emigracinė Čechoslova- 
kijos valdžia ruošiasi siųst 
savo atstovą laikinajai Len
kijos valdžiai Liubline. Tas 
atstovas turėsiąs panašius 
įgaliojimus, kaip jau Fran
ci jos paskirtas atstovas 
Liublinui.

Mirė Vincas Blažionis
Į vakarus-žiemius nuo Hart

fordo, apie 14 mylių, tarpkal- 
nėse, yra nedidukas miestelis 
Tarrville, kur gyvena gerokas 
skaičius lietuvių.

Kurie pažinote Vincą Bla- 
žionį, tai jis jau iš mūsų tarpo 
pasitraukė. Mirė sausio 5 d., 
sulaukęs apie 56 metų am
žiaus. Iš Lietuvos paėjo iš Vil- 
nijos-Dzūkijos. Paliko nuliūdi
me moterį, dvi podukras ir po
sūnį.

Velionis priklausė prie 
ALDLD ir pirmiau veikė ir bu
vo nariu Lietuvių Darbininkų 
S u s i v i enijiino organizacijos. 
Buvo gero būdo, nuoširdus 
žmogus, nuo seniai skaitė dien
raštį Laisvę.

čia tenka priminti, kad apie 
25 metai atgal, po Pirmo Pa
saulinio Karo, Lawrence, 
Mass., audinyčių magnatai mu
šė darbininkų algas. Tada ten 
Vincas su savo draugais kovo
jo prieš tai, kaip jis geriausiai 
suprato. Jis tarpe Lawrence 
lietuvių buvo už tai didžiai 
gerbiamas. Taigi, jo draugai 
lawrencieciai ir galėtų dau
giau parašyti apie jo veikimą, 
nes jis ten gerai buvo žinomas. 
Ten liko jo brolis Jurgis, pir
mesnė moteris, du sūnai ir 
dukra.

Rodosi, kad laike laidotuvių 
niekas iš giminių nedalyvavo. 
Ilsėkis, Vincai, Amerikos že
melėj.

J. Širvidas.

ŽMOGŽUDŽIAI NACIAI 
BELAISVIAI

Washington. — Nacinį be
laisvių stovyklose Amerikoj 
nužudė 6 vokiečius ir pri
vertė pasikarti 2, kaipo ne
ištikimus Hitleriui.

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

MĮ kavalkui, užsisakykite iŠ anksto, nes žiemą yra
Jpį* sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

I tos Mėšlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- 
/ garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro- 

niški Skauduliai, Ištinušios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

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

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

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A M. — 2 P. M
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Raud. Armija Paėmė 
Radomą Lenkijoj
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vokiečių lėktuvų bazę, vidu
rinėje Lenkijoje. Badomas 
turėjo 78,000 gyventojų 
pirm karo.

Raudon. Armija, šalia 
kitko, užėmė Slomniki mie
stų, 13 mylių į šiaurių rytus 
nuo senovinės lenkų sosti
nės Krakovo ir išmušė na
cius iš vietų tiktai 40 mylių 
nuo Silezijos, vokiečių ang- 
liakasyklų centro. Kiti So
vietų kariuomenės jungi
niai pasiekė pozicijas už 22 
mylių į rytus nuo Čenstaka- 
vos, svarbaus fabrikinio 
Lenkijos miesto. Pietinėje 
Vislos upės pusėje raudon
armiečiai apėjo vokiečių šo
ną Tarnowe, kitame lenkų 
didmiestyje. Berlynas sakė, 
kad Sovietai veda milžiniš
ką ofensyvą ir už 30 mylių 
į šiaurvakarius nuo Varša- 
vos. O už 22 mylių į pietų 
rytus nuo Varšavos rau
donarmiečiai paėmė Novy 
Zelečovą.

Pirmoji Baltarusijos ar
mija, komanduojama mar
šalo Žukovo, savo ofensyve 
nužygiavo jau 37 mylias 
pirmyn ir atvadavo dau
giau kaip 1,300 miestų, mie
stelių, geležinkelių stočių ir 
kaimų. Badomo - Varšavos 
fronto dalyje. Pirmoji Uk
rainos armija, maršalo Ko- 
nevo komandoje, per 24 va
landas išlaisvino daugiau 
kaip 700 miestų, miestelių ir 
kitų gyvenamųjų vietų, lin
kui Krakovo ir Vokiečių 
Silezijos.

Hitleris Pamišėlis, Sako 
Vengry Generolas
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) • 

ta kiaulė,” pridūrė genero
las Vorofs.

Gen. Vorofs teigė, kad na
cių Gestapo žandarų agen
tai nužudė daug aukštų 
vengrų valdininkų, besi
stengdami palaikyt Vengri
ją kare. Pats Vorofs išven
gė nužudymo, tiktai pabėg
damas iš vokiečių koncent
racijos stovyklos.
Horthy ir šeima Įkalinti.
Pernai rudenį adm. Hor

thy, Vengrijos karaliaus pa
vaduotojas - regentas, pra
nešė Hitleriui, kad jis per 
radiją paskelbs, jog Veng
rija prašo Sovietų paliaubų 
(pettaikos). Už tai naciai 
tuojau suėmė Horthy, jo sū
nų Nicholą Horthy, sūnaus 
žmoną ir kūdikį. Hitlerinin
kai sumetė juos visus kalė- 
jiman, nežiūrint, kad sūnus 
buvo sunkiai sužeistas.

Kiek Biliūnu Doleriu Pra
gerta 1944 Metais

Washington. — Praeitais 
metais amerikiečiai išgėrė 
degtinės ir alaus už dau
giau, negu 7 bilionus dole
rių, kaip skaičiuoja preky
bos departmentas. Visus 
gyventojus imant kartu, di
delius ir mažus, alkoholiui 
išėjo po $54 vidutiniai kiek
vienam. Alkoholiniams gė
rimams pernai išeikvota 13 
iki 20 procentų daugiau pi
nigų, negu užpernai. Alko
holio bizniai sumokėjo 2 bi
lionus dolerių taksų 1944 
metais.

11 .....— * " 7
Iš Anglijos jai! 2,000,000 

Amerikos karių persiųsta į 
vakarų frontą.

Japonija pranešė, kad vėl 
‘‘lankėsi” Amerikos bomba- 
nešiai.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARI NIAI 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).

DRATŲ TVARKYTOJAI
Patyrę

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KEGRON MFG. CO., INC.

396 BROADWAY, N. Y. C.
(20)

KRISLAI
. (Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tiesa praneša, jog 149 kuo- 

į pa (Summerlee, W. Va.) sa
lvo kvotą atliko dar gi su kau
pu-

Pirmomis dviem sausio mėn. 
savaitėmis įrašyta į LDS 18 
paujų narių. Aišku, tai per ma
žai, bet tenka manyti, jog šią 
žiemą Jubiliejinis Vajus smar
kiau įsisiūbuos.

Svarbu, kad LDS apskričių 
komitetai arba valdybos pasi
rūpintų vajaus reikalais. Jos 
turėtų akstinti savo ribose kuo
pas išpildyti joms nuskirtąją 
kvotą.

Wisconsino apskričio Komi
tetas, kaip praneša J. Geber- 
tas, taip ir daro.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR-

MONTELLO, MASS.
Liet. Pagelbės Teik. Kom. rengia 

prakalbas, kurios jvyks sekmadieni, 
sausio 21 d., Liet, salėje, mokyklos 
kambariuose. Pradžia 7 vai. vak. 
Kalbės D. M. Šolomskas, LLD Cen
tro Sekr. iš Brooklyn, N. V. Įžan
gos nebus. — Kom. (15-16)

WORCESTER, MASS.
Liet. Salėje, 29 Endicott St., sau

sio 21 d. jvyks Kalakutų Bankietas, 
su muzikale programa. Ruošia 
LPTK, vietinis skyrius. Šis bankie
tas bus pradžia Kom. veiklos šiem 
naujiem metam. Širdingai ačiuoda- 
mi visiem už gražią paramą mūsų 
veiklos laike ,1944 m., drauge pra
šome dalyvauti šiame bankiete, ku
rio pelnas taipgi eis paramai Lietu
vos žmonėms. Pradžia 5 v. v. — 
LPTK. W. Skyr. (15-16)

PATERSON, N. J.
Sausio 20 -d. bus rodomas žingei

dus rusiškas krutamas paveikslas 
"The Rainbow,” State Teatre, Van- 
Houten St. Rodys iki 11:30 v. v. 
Šis paveikslas gamintas Sovietų Są
jungoj, įdomus, nepraleiskite pro
gos pamatyt. — Adelė Valickas.

------ 1-----------------

HARTFORD, CONN.
Sausio 21 d. jvyks Laisvės Choro 

vakarienė su šokiais ir dainomis. 
Įžanga $1.75 asmeniui. Pradžia 2:30 
vai. dieną. Pirmą kartą išgirsite 
Chorą dainuojant vadovaujant nau
jai mokytojai,, M. Baltilioniutei. 
Tad kviečiame dalyvauti. —Kom.

(15-16)

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašalpinė Draugyste 

rengia metinę Vakarienę Draugystės 
palaikymui. Įvyks šeštadieni, sausio 
20 d. Liet. Taut. Namo apatinėj sa
lėje, 7 v. v. Įėjimas $1.20, nariams 
priverstinai. — Kom. (15-16)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Kliubo susirinkimas jvyks 

18 d., sausio 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Visos dalyvaukite, naujų narių 
atsiveskite. — J. Šmitienė.

CHESTER, PA.
Sausio 21 d., LPT. Kom. (viet. 

skyr.) rengia prakalbas, Liet, salė
ję, 339 E. 4th St., 2 vai. dieną. 
Kalbės kleb. J. J. Žittas, J. A. Be
kampis ir kiti. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkes lietuvius dalyvauti, 
suteikti pagelbos Lietuvos žmonėms. 
Atneškite drapanų, čeverykų, ke- 
nuoto maisto ir kitko aštuntam 
siuntiniui j Lietuvą. — V. Gižaus- 
kas. (15-16)

PHILADELPHIA, PA.
ŠešAdienj, sausio 20 d. jvyks 

LPT Kom. susirinkimas (Phila sk.) 
1218 Wallace St., 8 v. v. Susirinki
mą šaukiame todėl, kad LPTK tu
rės dalyvauti prakalbose, kurios 
Įvyks Chesteryje, sausio 21 d., ku
riame pripuola reguliaris susirinki
mas. Yra svarbių reikalų nupirki
mui drapanų Lietuvos žmonėms. 
Visi delegatai susirinkite. — A. J. 
Šmitas, sekr. (15-16)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITE. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI 
REIKALINGI 

Dirbti Skalbykloj. 
THRIFT LAUNDRY . 

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN. 
LIEGEMAN 3-3200.

(21)

--------------------------------------------------------- I

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baitnia Mirties ........... 50c
Girtuoklių Linksmos Dainos .....................15c
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes ....... 10c
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų

Gyvenimas ir Darbai ................ - 30c
Mikaldos Papasakojimai ..................... 25c
Duktė Marių, graži apysaka _............ 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjo ...................  25c
Burykla ir Burtininkas ............    25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės paveikslu................... 15c

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 25c
Velniškas’ Tiltas, Erodas Boba ....... 35c
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

rasi savo laimes, turtus ir slap
tybes, nuo tavęs paslėptas .......  75c

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ........ — 15c
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis ..... 50c
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 25c
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta $1.25
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............. $1.25
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su

paveikslais ........................................ 25c
Istorija Ąbclna, 500 pusi.............. $1.25
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi .... 20c

Gudrus Piemenukas, graži apysaka .._ 25c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ..... 35c
Patarimai, Apie Lyties Dalykus Vy

rams ir Moterims, ir kaip apsi
saugo! nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ....... .!..................... $2.50

Kabalas,.. Zobovos Knygutė .................. 10c
Dainų Knygutė apie Keplos Kančias 15c
Praloto Olšausko Darbai ................ 25c
Ko Nori Kunigas Kaulinis.................. 10c
Lengvas Būdas Išmokt Anglų Kalbos

be kito pagelbos .......................... 35c
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kur jų galima gauti ......... 25c

Lytiškos Ligos, kaip apsisaugoti ir
gydytis .........................................   30c

Virėja, knyga apie su 450 visokių 
gaspadinystės pamokinimų.....  $1.00

Pekla, su paveiksi. Parodo, kokioj
vietoj ji randasi ir kaip kankina 30c

ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po ............. 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ............._ 60c
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio, ..... 60c
Vyriškumo Pataisymui ...................... 85c
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ’....... 60c
Vidurių Liuosuotojąs ............................ 60c
Išvarymui akmenėlių, kad ncšlapinti
lovoj, po .........................................   60c
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever 85c
Nuo nemalonaus kvapo ......................  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ..... 85c
Nuo romatiškų sausgėlų ..... ,................ 60c
Plaukų augintojas, prašalina .............

pleiskanas .............................. 60c
Palangos Trėjanka, stambios šaknys 60c
nuo vėžio ligos ii* jos kraujo ...........

užteršimo .............................. $1.25
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) ........ 85c
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubrūžijimų, .....
įsikirtimų ir t.t.............................. $1.25

M. ŽUKAITIS 
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iŠ įvairių medžių ir žo
lynų žiedų.

2 Meduje randasi įvairių naineralių 
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 pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co
4S-42 — 41st Street

LONG ISLAND CITY, N. y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

Gera, Pradžiai Alga 
Priedai Už Gerą Darbą

NUOLATINIS DARBAS 
POKARINĖ ATEITIS

JŪSŲ DARBAS SU MŪSŲ ORGANIZACIJA SUTEIKIA JUMS 
VAKACIJAS SU ALGA

APDRAUDOS PLANAS IR MEDIKALĖ PAGELBA 
KODĖL NEPASINAUDOTI ŠIUOM PASIŪLYMU?

KREIPKITĖS TUOJAU
RANDALL CADILLAC

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

_________ :___________________________________________ _ . .....-—

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 Arčiausių 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.
;po

PROSYTOJAI VYRIŠKŲ KOATŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

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

VYRAI
PADEKITE SUMUŠTI 

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y. 
’’ ' '(16)

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI 
PIRMOS KLASĖS

Reikalingi dirbtuvių budinke prie specialių 
mašinerijų.

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičia

AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS 
PROPORCIJONLIAI SULYG 

GABUMO IR PATYRIMO 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
Skambinkite H. E. SCOTT 

STILLWELL 4-7040
Zimmer-Thomson 

Corporation
Long Island City, New York.

(16)

VYRAI JR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas 
Puikiausia Proga Pakilimams 

Laikas ir Pusė už Viršlaikius• 
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(16)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(2T

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

BOTINA PRAMONE
Išdirba popierines dėžes dėl U.S. 
Signal Corps, Medical Corps ii 
kitom šakom Ginkluotų Pajėgij.

REIKALINGI NELAVINTI 
VYRAI, BERNIUKAI 

IR MERGINOS
Nuolatinis darbas, viršlaikiai ir 
proga išmokti aukštai apmokamo 
amato Printing Pressmen, Ma
šinos Nustatyino ir tt. Vakacijos 

ir šventės su alga.
Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių

BERLES CARTON CO., 
INC.

86 5th Ave., Paterson, N. J;
VAŽIUOKITE BUNKER HILL 

BUŠU IKI FABRIKO.
(17)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Būtinoms Pramonėms

Nuolatinis Darbas
Reikalaujama Paliuosavimo Paliudijimo

Atlantic Container Corp.
48-08 30TH PLACE, L. I. CITY

IRONSIDES 6-7700
(18)

VYRAI
Be Patyrimo

DIDELIS CHEMIKALŲ FABRIKAS

Būtinas Darbas
$39 pradžiai

už 48 valandas f

Automatiški Pakėlimai
Pokarinė Ateitis

Chas. Pfizer & Co., Inc.
11 Bartlett St., Brooklyn
(Prie Marcy & Flushing Aves.)

(Arti visų transportaeijos linijų) 
 (15)

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svčrikai - Kūrin to jai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai - “Prilaikytojai” - 

šildytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojai ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikierial 
(Pirmos Klasės) 

Plumeriai - Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydės.
Elektrikieriai Visų Klesų 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Krcipkitfia ticaiai J Employment Ofi«<

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

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

(16)

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS 

65c į Valandų Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

711/? c į Valandų Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITI PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

_________________ (18)

IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKAI 
IR PASIUNTINIAI

GERA ALGA. 
Pokarinė proga tinkamam asmeniui.

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

N. Y.
BEEKMAN 3-2460

(15)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKINIAI 
PAPRASTI DARBININKAI 

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

Yale & Towne Mfg. Co. 
4530 TACONY STREET 
PHILADELPHIA, PA.

(20)

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
Gręžiamojo preso operatoriai, latlic 

operatoriai, inspektoriai.
Linksmos' darbo sąlygos, 9 valandos į dieną. 

Aukščiausios algos, vakacijos. 
Prisilaikoma WMC taisykles.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.
(21)

APVALYTOJA1
Abelnas Darbas. Gera Alga. Nuolat. 

Kreipkitės j Personnel Ofisą.
G. SCHIRMER, INC.

7 East 43rd St., 6-tos lubos.
(17)

' VYRAI (2)
Vienas dirbti maisto gamybos fabrike. 

Vienas galintis vairuoti pristatymų troką. 
SKAMBINKITE MARKET 3-2449

(17) 

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

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

(16)

NAKTINIS APVALYTOJAS 
Linksmos sąlygos. Nuolatinis darbas. 

WILLIAMSBURG SAVINGS BANK BLDG., 
Room 308, 1 HANSON PL., BROOKLYN.

(16)

APTARNAUTOJAI 
DĖL PARKING LOT 

Turi mokėti automobiliu važinėti. Nuolati
nis darbas. Gera Alga. Pokarinė proga.

AUTO PARK, INC., 
17 W. 43rd St. (arti 5th Avė.) 

(20)

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

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

PHILADELPHIA, PA.

TOOLMAKERS
LATHE 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)

PAKUOTOJAI IR CRATERS
Patyrę prie namų rakandų. Unijinės algos. 

Nuolatinis darbas, geros darbo sąlygos.
LEXINGTON STORAGE CO., 

202 W. 89TH ST.
(18)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS--MOTERYS 
AMŽIAUS 18 IR VIRŠAUS 

Patyrimas 
Nereikalingas 

Būtinas 
Karo Darbas 
Lengvas Sustatymas 

ŠVARIAME,
MODERNINIAME FABRIKE 

GENERAL 
ELECTRIC 

SUPPLY CORP.
585 HUDSON ST., N.Y.C. 

(Bile West Side Subvč iki 14th St.) 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

(20)

MERGINOS--MOTERYS
Prie

LENGVO, BŪTINO DARBO
Idealas Senyvom Moterim Z

N era Naktų Darbo

Daliai Laiko Darbininkai
MERGINOS AR MOTERYS

Viršaus 16 Mėty
Galima Pritaikyti priimtinas 

valandas.

McGUIRE BROTHERS, 
INC.

44TH Rt>., VERNON BLVD.
LONG ISLAND CITY.

(Independent Subvė Ely Station)
(I.R.T. Court Square Stotis)

(l»>

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
17 IKI 30

Su ar Be Patyrimo
Abelnam Ofiso Darbui

Nuolatinis Darbas
Proga Paaukštinimui

ll-tos Lubos, 100 Broadway, N. Y. C.
THE FIRST BOSTON CORPORATION

(15)

MERGINOS! MERGINOS!
MERGINOS!

Gręžiamojo preso operatorės, lathe operatorės, 
insi>ektorčs.

Linksmos darbo sąlygos, 9 valandos į dieną. 
Aukščiausios algos, vakacijos.

, Prisilaikoma WMC taisyklės.
SCHIFTER MOTOR CO.

89 WASHINGTON AVE., 
NUTLEY, N. J.

________________________ <*>
MOTERYS

Veiklios, Inteligentiškos. 
Abelnas Ofiso Darbas.

Nuolat
GEO. BORGFELDT CORP.

44-60 E. 23rd ST., N. Y. C.
_________________________

MERGINOS — 16 IKI 28 
DARBAI

SU ATEIČIA pas

SEARS
UŽSAKYMŲ IŠPILDYTOJOS 

BIN LOADERS 
PAKUOTOJOS

Patyrimo nereikalaujama. Mes jus išmokysi
me. Gera alga. 10% nuolaidos ant pirkimų. 

Apmokamos vakacijos.
SEARS, ROEBUCK and CO.

Mail Order Employment Dept. 
4640 Roosevelt Blvd.

PHILADELPHIA, PA. 
_____________________ _________________ (17)

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO 

ACCOUNTING CLĘRKS 
ABELNAI RAŠTININKIŲ 

KNYGVEDŽIŲ 
TYPISTS

Ir OPERATORIUS Prie
Comptometer & Adding Mašinų 

10% Nuolaidos ant Pirkimų
SEARS, ROEBUCK and CO.

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

PHILADELPHIA, PA.
________________________ QZ1
JAUNOS MOTERYS. Mokytis ant graphotype. 
Reikia turėti supratimą apie typewriter key

board. $22 pradžiai. Pakilimai.
PUBLISHING HOUSE. 1755 Broadway 

(4-tos lubos).
(16)

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI 

l-MI IR 2-RI ŠIFTAI 
•KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

________________________ <1£L

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE 

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
________________________ Oil

MERGINOS
Mokytis mašinų sustatymo. 

Taipgi
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKĖMIS 

IR PASIUNTINĖMIS
Gera Alga. Nuolat.

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

N. Y.
BEEKMAN 3-2460 

________________________________________

MERGINOS & MOTERYS 
PILNAM LAIKUI 

Bes turime jvairių darbų sayo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(!•)



Šeštas puslapis Laisvi—-Liberty, Lithuanian Daily Ketvirtadienis, Sausio 18, 1945

New\Mo^iė08fe?liil(K Pataisa
Laisvės sausio 11 d. laidojo 

buvo pranešta, kad Antanas

Sarž. Fred. Umbrasas 
Rašo iš Francijos

Savo laiške, rašytame saviš
kiams, Mr. ii* Mrs. B. Umbra
sams, gyvenantiems 112-14 
lllth Avė., Ozono Park, sar- 
žentas Fred Umbrasas atžymi

Sgt. Fred Umbrasas

labai užimtu, pa- 
keliomis dienomis 
jums parašyti iki

apleidome 
randamos

čionai yra

pirmiausia pastebėtą Francijos 
sunaikinimą. Jis rašo :

22 gruodžio, 1944 m.
Kur nors Francijoj 

Mielieji,
Būdamas 

starosiomis 
negalėjau 
šiol.

Pagaliau, mes 
Angliją. Dabar 
Francijoj ir viskas atrodo ge
riau, negu pirma. Oras yra la- 
.bai gražus. Nors žinome, kaip 
atrodo saulė. Ir 
daug šilčiau.

šiuo tarpu mes būnam mies
telyje, kur pirmiau buvo vasar- 
vietė-rezortas. Tačiau vokie
čiams čionai išbuvus 4 metus, 
taipgi po mūsų, bombardavimo, 
atrodo labai prastai. Daugelis 
bildingų sulyginta su žeme, pa
virtę į laužus griuvėsių, šiukš
lynus.

žmonės randasi labai blogo
je padėtyje, visko stoka. Kada 
mes pavalgome, jei kas liekti, 
mes atiduodame jiems.

Pirmadienį bus Kalėdos, bet 
kokios Kalėdos. Linkiu, kad 
ateinančiosios būtų kitokios ir 
linkiu, kad jūs smagiai praleis- 
tumėt šias Kalėda's.

Freddy.

ar audra, 
drabužių, 

turi išeiti.

bet 8-tas 
Lietuvos 

Taip gal-

Lietuvos Žmonėms Dra
bužių Centro Žinios
Giedra 

Siuntinys 
žmonėms 
vojo tie desėtkai brooklyniečių,
kurie snieguotais pirmadienio 
ir antradienio vakarais rizika
vo iš namų dirbti Drabužių 
Centre, 417 Lorimer St. O snie
go, kaip žinia, buvo daug.

Laimingą talkomis savaitę 
pradėjo Marijona Sprainienė ir 
Agota Repkevičienė, atvykda- 
mos net iš Sheepshead Bay 
sekcijos geram pusdieniui dar
bo. Vakarų šiomis pastarosio
mis mobilizacijos dienomis įdė
jo L. Gavrilovičius 4; A. Bim
ba, V. Čepulis, V. Bunkus, J. 
W. Tomsonas, K. Balčiūnas 
po 3; M. Yakštienė, I. Levanie- 
nė, M. Wilson, V. Mikulėnas, 
po 2; Ventienė, Zablackienė, 
Višniauskienė, V i š n i a uskas, 
Yumplot, Ankudavičienė, Buk- 
nienė, Waresonas, J. Balčiū
nas, Lisajus, Kričkauskas, M. 
Klimas, J. Rušinskas, G. Dir- 
žulaitis, Vinikaitienė, Misevi
čienė, Karlonas, Clark, Mar- 
čiukienė po 1 vak.

Bėgiu 4 vakarų 31 asmuo 
prisidėjo su darbu. Tūli iš jų, 
kaip matėme iš vardų, įdėję 
darban veik kas vakarą, o tas 
rodo, kad prie gerų pastangų 
kiekvienas galėtų nors retkar
čiais atlikti po vakarą darbo 
Lietuvos žmonių paramai, ne
žiūrint kitų darbų, kurių retas 
kas iš pažangių žmonių neturi. 
Su didele talka bus dirbama 
ir likusiomis dienomis šią sa
vaitę. Pag.

Lenino Pagarbai Mitinge Browderis 
Numaskavo Kenkėjus Pergalei ir 

Naujo Karo Kurstytojus
Lenino pagarbai įvykęs ma

sinis mitingas sausio 15-tą, di
džiajame Madisonl Square Gar- 
dene, New Yorke, suteikė apie 
porai desėtkų tūkst. susirinku
sių daug labai vertingų infor
macijų, kaip suprasti, kuomi 
vaduojantis spręsti šalininkus 
mūsų pergalės ant fašizmo. Ir 
kaip pažinti kenkėjus tai per
galei, naujo karo kurstytojus.

Pirmą kalbą pasakė i)’ ga
biai vadovavo mitingui jaunas 
komunistų vadas Gilbert 
Green, Komunistų Politinės Są
jungos (CPA) šioje valstijoje 
prezidentas. Taipgi trumpas 
kalbas pasakė “83 metų jau
na“ kovotoja, veteranė komu
nistė Ella* Reeve Bloor, ir 
James W. Ford, nęgras komu
nistų vadas, vienas] iš CPA vi- 
cc-prezidentų.

Bloor kalbėjo prisiminimus 
apie ankstybuosius Lenino pla
nus Sovietų Sąjungos elektrifi
kacijai ir draugišką Amerikos 
mokslininkų talką toje srityje.

Fordas- pasmerkė tuos nepa- 
trijotingus elementas, kurie jo
kia parama ar darbeliu nie
kad neprisidėję išgavimui neg
rams daugiau teisių ir laisvių, 
dabar, kritišku kraštui momen
tu, apgavingai dedasi negrų 
draugais, kiršina juos prieš ki
tus amerikiečius tikslu suskal
dyti pergalei reikalingą mūsų 
krašto žmonių vieningumą. Ji
sai ragino remti prezidento 
Roosevelto pasiūlymą naciona- 
lės tarnybos. Pilna mobilizaci
ja negrų kariškų i( darbo jė
gų yra būtina pergalei, sakė 
Fordas.

Leninas Priklausė Visiems
Dr. Harry F. Ward, per 50 

metų vadovaujantis metodistų 
dvasiškis, buvęs profesorius re
liginių įstaigų užlaikomose se
minarijose, sakė, atėjęs į šį mi
tingą kalbėti dėl to, kad :

“Leninas priklauso ne vien 
komunistams ir ne vienai 
Sovietu Sąjungai. Jo dva- 
kuri šiandieną milionais 
milionų sykių padauginą

naudingas provokacijas, kaip 
Vandenbergo.

Toliau Browderis nurodė, 
jog civilis karas Europoje gali 
būti atidėtas, jeigu “suvienyta 
Anglijos-Sovietų-Amerikos va
dovybe veiks kartu pravedimui 
politikos, kuri suvienys kožnos 
tautos žmones.“

Pokarinių • vyriausybių pro
blemos gali būti atidėtos, bet 
prašalinimas, nubaudimas kvis- 
lingų ir mobilizacija pilnam iš
silaisvinimui ir demokratiniam 
žmonių valdymu isi, taipgi tal
kininkų pergalei negali būti 
atidėta.

Browderis Apie Valdžias 
Užsieniuose

Lenkija, sakė jis, yra dalis 
bendros problemos atsteigti iš
laisvintus kraštus. Santykiams 
su tomis visomis užsieniuose 
esančiomis valdžiomis nustaty
ti, sakė Browderis, turi būti se
kamos keturios

L Atsteigta 
klausomybė su 
apsisprendimu;

2. Kraštas
kovai už išsilaisvinimą;

3. įsteigta laikinoji vyriau
sybė, pirm visko, paremta 
veikliausiais kovotojais už iš
silaisvinimą; /

4. Prašalinti iš galios ir/įta- 
kos visi kvislingai.

Pavyzdžiui, Browderis nuro
dė į dvi užrubežines vyriau
sybes :

Lenkijos londoniškė valdžia, 
sakė jis, elgiasi kaip tik prie
šingai tiems dėsniams.

čechoslovakijos vyriausybė 
pilniausia vykdo juos.

Graikijos padėtis iškilo dėl 
to, kad Anglija sekė politiką, 
paremtą “tūlais specialiais in
teresais, nieko bendro neturin
čiais su laimėjimu karo ar už
tikrinimu pastovios taikos.

Graikijos laisvintojų 
Churchillą pavadinimas

Ratkus įsisteigė naują lietuviš
ką užeigą (Bar & Grill) po 
num. 427 Greene Ave. Turėjo 
būti 427 Wilson Ave. Prašome 
įsitėmyti antrašą.

Šv. Jono kapinėse, kur 
tik prieš beveik metus

sąlygos:
krašto nepri-
demokratišku

sumobilizuotas

Petrą Wilson? Išlydėjus 
| Paskutinį Pasilsį

f’etras Wilson (Vasiliaus
kas) mirė šio mėnesio, sausio 
1-mą ii- buvo palaidotas sausio 
4-ta, c. 7 

ilsisi
laiko miręs jo tėvas ir jau se
niau mirusi motina.

Petras buvo tykus, malonus 
žmogus. Iš užsiėmimo — tak- 
siko vairuotojas. Aišku, jo už
siėmimas reikalavo būti nuo
latos tarp žmonių, su žmonė
mis, girdėti jų kalbas. Pasta
rųjų laikų kalbos tankiausiai 
būna jaudinančios, liūdnos, 
tad jis ne kartą išsitaręs savo 
draugei ir kitiems:

—Karas naikina mus visus. 
Naikina no tik fronto, bot ir 
namie.

Jis simpatizavo demokrati
joms, kovojančioms prieš fa
šizmą.

Gal būt, kad tos liūdnos kal
bos pridėjo savo antspaudą ir 
į jo nykstančią sveikatą. Pa
staraisiais pora metų jo ener
gija buvo sumažėjus, bet jis 
nesijautė ligoniu, laikėsi dar
be. Pereitą pavasarį kartą bu
vo pasijutęs blogoje sveikato
je, bet tūlą laiką pasilsėjęs, 
daktarams nieko nepaprasto 
neįtarus, jis manė pagijęs ir 
vėl išėjo darban. Bet rudeniop 
pradėjo jaustis daug blogiau, 
nykti, atsigulė. Iš karto dakta
rai būk nieko neatradę ar tik 
nesakė, vaistų davinėjo ir lie
pė ilsėtis. Bet paskiau pasiun
tė ligoninėn, kur ištyrę ligoni
nės gydytojai pripažinę pavo
jingai sergančiu, ši liga pasi
baigė jo mirtimi, vert’tik su
laukus 47-tų me.tų.

Velionio šermenys
skaitlingai lankomos jo didelės 
giminės ir draugų. Ir gražus 
būrys palydėjo į kapines. Iš 
Waterbury buvo atvykęs kun. 
Bružas, Mrs. Wilson giminai
tis. Daug gėlių reiškė velionio 
apgailą ir šeimai užuojautą. 
Jarpe kitų, buvo vainikas nuo 

! Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko-
per miteto Brooklyno skyriaus. Jį 
‘]<0J nupirko grupė komiteto narių 

munistiniais‘ banditais iš kalJir rėmėjų, sausio 2-ros vakarą 
nų,” sake Browderis, “yra blo-‘Pasitaikiusių, būti - atsilankyti 
gas ženklas,” statąs pavojun! Drabužių Centre, kur velio- 

nio žmona yra veikli talkinin
kė. Drg. Marcinkienė patarna
vo užsakyme.

Velionis Wilson paliko skau
džiame liūdesyje žmoną Mary, 
dukrelę Geraldine 11 metų ir 
dukrelę Mary Ann 9 m., 4 bro
lius — Joseph, John, James, 
William — ir sesutę Marijoną 
Alex.

Laidotuvėms patarnavo lai
dotuvių direktorius Bieliaus
kas. D.

Pirmas Šiais Metais Ai
do Choro Pasirodymas 
Su Dainom Vasario 24

iš jų be labai svarbios prie
žasties.

Gal šį penktadienį, gal kitą, 
mes turėsime savo privatišką 
parę - draugišką pasilinksmini
mą. čia draugiškai pasikalbė
sime, susipažinsime su naujais 
choro nariais, ir juos gražiai 
pavaišinsime. Kad užtikrinti 
sau tą smagų pažmonį, nepi^t- 
leiskime nei vieno penktadie
nio nesilankę į pamokas. Kvie
čiami ne tik choristai, bot ir 
busimieji choristai patys atei
ti, nors ir nebūtumėt pakvies
ti. Choras, kaip žinia, laiko sa
vo pamokas kiekvieno penkta
dienio vakarą, 8 .vai. vakare, 
419 Lorimer St., Brooklyne. 
Nagi, tyčia, dėl viso ko, ateiki
te pažiūrėti; nieko nekainuos, 
apart karterio, jei toliau nuo 
čia gyvenate, o naudos gali bū
ti. . .

Iki pasimatymo penktadienį,
Choro Koresp.

Padėka
šiuomi noriu pareikšti padė

ką visiems kuomi nors paro
džiusioms užuojautą velioniui 
mano vyrui Petrui Wilson jo 
ilgoje ligoje: lankiusiems as
meniškai ar laiškais, apdova
nojusiems, taipgi suteikusiems 
paskutinį patarnavimą jam mi
rus. Dėkoju ir visiems išreiš
kusioms užuojautą mums mū
sų liūdesyje.

Mary Wilson
ir šeimyna.

buvo

mažas 
neišėjo

m., Ai-

Man visuomet būna malo
nu susitikti su kitų Pabaltijo 
Tautų žmonėmis: estais, lat
viai, suomiais ir, žinoma, lie
tuviais, kuomet tos keturios 
Pabaltijo trintos*, surengia ką 
nors bendrai. Paskutinis toks 
parengimas buvo praeitos va
saros pikta ik as, kur Aido Cho
ras pildė savo dalį programos. 
Tada choras pasirodė ne taip, 
kaip buvo norėta ir kaip rei
kėjo pasirodyti; buvo 
būrelis ir jų dainos 
visos harmoningai.

Vasario 24 dieną, š.
do Choras yra užkviestas ir 
.apsiėmė dainuoti Keturių Pa
baltijo Tautų rengiamame kon- 
certe-baliuje. Iki tai dienai dar 
turime šešias repeticijas, tai 
laiko, rodos, turėtų užtekti, 
kad gerai prisirengti prie har
moningo ton sudainavimo. Tik 
reikia, kad mes visi išpildytu- 
me praeitame susirinkime ant 
savęs užsidėtas pareigas — pa
tys punktualiai atsilankytume 
į repeticijas, ateidami, atsives- 
tume bent po vieną naują kan
didatą ar buvusį aidietį į mū
sų kilnią dainos ir meno orga
nizaciją.

Mes turimo gerą mokytoją 
Aldonos Anderson asmenyje, 
išrinkome gerą valdybą šiems 
metams, taip pat išrinkome ge
rą gaidų komisiją. Vadinasi, 
choro pamatas padėtas yra ge
ras, dabar tik reikia pasiekti 
tą tikslą, kuriam ir yra chorai 
organizuojami — išmokti tin
kamų dainų iT gerai jas sudai
nuoti. O tą mes galime atsiek
ti puikiai, jei kiekvienas pa
sistengsime ateiti į repeticijas 
laiku, neapleisdami nei vienos

Tarp Lietuvių
George Bailey, Anelės Guzi- 

kaitės vyras, sausio 2-rą par
vyko iš užjūrio trim savaitėm 
atostogų. Svečiuojasi pas žmo
ną su dukryte ir motiną-uošvę, 
90-30 78th St., Woodhavene. 
George yra kovojęs Afrikoje, 
Italijoje, taipgi dalyvavo mūsų 
karinių jėgų" įsiveržime Fran
ci jon.

Josephinos Guzikaitės vyras 
buvo sužeistas mūšiuose Fran
cijoj. Jis šiuo tarpu randasi li
goninėj, Anglijoj.

8 Coliai Sniego
' Pereitą pirmadienį ir antra
dienį New Yorke pridribo iki 
5 colių naujo sniego, kuris, už
dėtas ant apie 3 colių neištir
pusio senojo, sudaro miestui 
problemą. Miestavų linijų, ta
čiau, sniegas beveik nesutruk
dė, kadangi snigo be didelio 
vėjo, nesudarė pusnių.

Retai kada mūsų didmiestis 
gauna progą pasipuošti tokiu 
gražiu baltu ir storu klodu, 
kokiu apdovanojo šį kartą, 
šaltis laikosi. Pirmadienį aukš
čiausia temperatūra buvo 34, 
žemiausia 17, antradienį 33-22, 
trečiadienį apie tiek pat.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų su siuvėjomis susirinkimas 
įvyks šio ketvirtadienio vakaro 8 
vai., sausio 18-1ą, 419 Lorimer St. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

S3F LITUAN1CA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių yalgių

282 UNION AVK BROOKLYN
\ l

Tel. EVergreen 4-9612 C

tik 
tik 
šia, 
ant
karui produkciją, kovotojų pa
jėgumą ir atsisteigimo jėgas 
Sovietų Sąjungoj, ta pati dva
sia maršuoja per visas jūras 
stovėti greta visų, įkvėpti visus 
tuos, kurie siekia daugiau 
draugiškumo ir kilnesnio gyve
nimo visai žmonijai.”

Dr. Ward papasakojo kele
tą incidentų iš savo kelionių 
į Sovietų Sąjungą pats savo 
ausimis ir akimis gauti iš So
vietų Sąjungos žmonių žinių 
apie Leniną ir jo mokslą. Apie 
jo įkurtą tarybinę santvarką, 
apie kurią, sakė daktaras, tuo
met buvo ir dabar tebėra pri
plepama didžiausių nesąmo
nių ir atvirų, begėdiškų melų.

Dr. Ward yra parašęs stam
boką naują knygelę apie So
vietų Sąjungą, “The Soviet 
Spirit,” trečią tuo klausimu. 
Knygelė pirmu kartu pardavi
nėta Gardene. Parsiduoda po 
50c (popieriniu viršeliu).
Browderis Apie Vandenbergą

Browderis įdomioj, dideliu 
susidomėjimu išklaįisytoj pra
kalboje, pasmerkė
senatoriaus Vandenbergo siū
lymą palikti visus svarbiausius 
politinius klausimus po karo. 
Jis nurodė, jog tai ta pati se
na, Bullitt’o prieš apie metus 
laiko buvusi iškelta prieš So
vietus atsukta politika. Tai 
įspėjimas prezidentui Roose- 
veltui “nesusitarti svarbiais 
politiškais klausimais su Chur- 
chillu ir Stalinu būsimame jų 
mitinge.

Browderis taipgi parodė, 
kaip “vaikiškai kairūs libera
lai” skubina pasigauti už gry
ną auksą tokias reakcininkams

Michigan

visą link išlaisvintos Europos 
politiką, kuri buvo nustatyta 
Teherane. Browderis pabrėžė, 
jog:

“Tas pat charakterizavinaas 
gali lygiu akuratnumu (ar, tik
riau tariant, neakuratnumu) 
būti pritaikytas prieš Franci
jos laisvinimo judėjimą, prieš 
Jugoslavijos, ar prieš bile ku
rį kita, kadangi dėl paties tų 
judėjimų pobūdžio juose neiš
vengiamai randasi komunistai, 
ir didžiuma laisvinimo judėji
mų prasideda nuo kalnų.”

Dėl reakcinio svieto kalamų, 
malamų Sovietų Sąjungos ru- 
bežių, Browderis sakė, jog nei 
Anglija, nei Jungtinės Valsti
jos savo sutartyse su Sovietų 
Sąjunga nestatė Sovietams jo
kių reikalavimų dėl rubežių, 
nes jie seniai išspręsti.

Mitingui dainavo' solistas te
noras Aubrey Pankey ir šoko 
Radischevo šokių Grupė — ta 
pati, kuri šoks Pabaltijo 4 
Tautų koncerte-baliuje vasa
rio 24-tą, Irving Plaza, New 
Yorke. Juos, kaip ir kalbėto
jus, minia audphgai sveikino. 
Apie 20,000 publikos didžiumą 
sudarė jaunos moterys. Bftvo 
daug kariškių.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
£Ų2 Marion St. Brooklyn 
Ramp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Rep.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS

MIRE
m. am- 
d., na- 
Street,

Michael Kalėda, 67 
žiaus, mirė sausio 16 
muose, 24 Ainslie 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks
sausio 19 d., šv., Jono kapinė
se. Kūnas pašarvotas namuose.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, dukterį, 3 sūnus ir bro
lį Antaną. Laidotuvių, pareigo
mis rūpinasi J. Garšvos laido
tuvių įstaiga.

HM

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susi rinkimų ir tt. Puiku* 
■teičiu* «u naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. ^agg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j ®J2

Penktadieniais uždaryta

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER 
K. DEGUTIS, 

Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

, BROOKLYN 6, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIA1

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeini 
pas "Green Star Bar and Gri’U’ nes žino, kad visados bus patenkinti.

Ateikite pasimatyti su Givlais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
MDH

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

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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