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Komercinė spauda ėmė ir 

surado lenkų liubliniškėj val
džioj komunistų. Jų ten esą 
bent keli!

Argi tai ne klaiku! Dabar 
eina viso pasaulio gąsdinimas 
tais komunistais.

Atrodo, kad komunistai tin
ka tiktai kovoti vokiečius.

Jie gali kovoti ir mirti už 
Lenkijos išlaisvinimą. Gerai, 
kad jie lenkų armijoje puikiai 
muša vokiečius ir grūda juos 
linkui Vokietijos.

Bet jiems nevalia įeiti val
džion! Valdžią tegul sudaro 
ponai, kur nors sėdį Londone 
ir verdą smalą po skraiste 
“lenkų valdžios.”

Tegul Lenkijos lenkai ir 
Raudonoji Armija išlaisvina 
Varšava, bet iš Londono atva
žiuos ponai ir Varšava valdys!

Dabar jau turėtų būti aišku 
visiems: komunistų rasime 
Francijos valdžioje, Italijos 
valdžioje, Jugoslavijos vald
žioje, Lietuvos valdžioje, Len
kijos valdžioje, Suomijos vald
žioje. Jie ten yra ir ten, kaip 
atrodo, bus.

Taip jau šių dienų istorija
yia pabylojus.* * , Athenai, Graikija. — O-

So. Bostono Darbininko re- vereeas žinių agentūros ko- 
daktorians kun. Urbonavičiaus respondentas Konstantinas 
niekas nepralenks mokėjime 
pastatyti hitleriško klausimo. 
Pavyzdžiui, jis šaukia: Kas 
pasidarė, “kad Liublino gat
vėse pasirodė Amerikos kariški 
automobiliai?” Tai esą tie au
tomobiliai, kuriuos iš Amerikos 
gavo Tarybų Sąjunga ir jais 
apginklavo lenkų armiją.

Kunigas mano, jog tai mis
teriškas, nesuprantamas ir pa
vojinga dalykas. (Darb., sau
sio 16 d.).

So. Bostono Darbininko re-

Bet Raudonoji Armija ir len
kų liubliniškės vyriausybės ar
mija davė labai pasekmingą 
atsakymą visiems pro-naciams. 
Varšava jau išlaisvinta, jau 
arti išlaisvinimas ir Krakovos, 
hitlerinės gaujos jau spau
džiamos prie vokiškos 
jos!

Ar bereikia geresnio 
žesnio atsakymo, ką
Amerikos karo pabūklai Liub
lino vyriausybės globoje?

Jie ten kasdien išgelbsti 
tūkstančius amerikiečių gyvy- 

, bių!

Silozi-

ir gra- 
veikia

Darbininkas įsidėjo paveiks
lą, kuris parodo, kaip Lietu
vos valstiečiai gabena rogėmis 
ledą dėl vasaros. Tai taip, gir
di, savo’ reikalėliais mokėjo 
rūpintis Lietuvos valstietis.

Dabar gi, ten gyvuojant so
cialistinei santvarkai, sako 
Darbininkas, “jau to darbo ke
lias baigtas.”

Dar nebaigtas, bet neužilgo 
turėtų, būti baigtas. Tarybinės 
Lietuvos ūkininkai neužilgo — 
gal ims tik keletą metų — su
silauks elektros šviesos ir pa
jėgos. Su elektra ateis gražus 
šaldytuvas !

Tai bus daug švariau, leng
viau ir vigadniau, negu ledas 
pielavinomis apipiltas.

Skaitėte Laisvėje Vilniaus 
“Tiesos” pranešimą, kad mūsų 
pasiųstomis drapanomis bus 
aprengti Lietuvos karo invali
dai !

Ar ne prakilnu! Ar ne džiu
gu!

O kur tas menševikų ir kle
rikalų Bendrasis Fondas su 
šimtais tūkstančių dolerių ir 
desėtkais tonų drapanų ! ? Jie 
nė vienos sermėgos dar nėra 
pasiuntę!

Dabar noriu čikagiečiu^ pa
girti ir su jais kartu pasi
džiaugti. Drg. L. Pruseika ra
šo:

(Tąsa 5-me pusi.)

CENSTAKAVOS IR KRAKOVO MIESTAI IŠLAISVINTI
" "anglai • ATIYIETE NA

CIUS VIRŠ 2-JŲ 
MYLIU ATGAL

churchillas stato. Raudonoji Armija Atvadavo dar 2,000 
GRAIKŲ PARTIZANUS Vietovių Lenkijoj per Dienų 
ŽEMIAU TR0CK1STŲ "

Kar sovietų Kariuomene ir e ~ e . J C J
laisvųjų lenkų divizijos at- nacius 25 Mylias Atgal; sakoma, 

i vadavo ne tiktai Varšavą, 
bet išlaisvino ir Čenstakavą, 
svarbų pramonės miestą, 
nacių tvirtovę ir geležinke- 

kadi^H 15 mylių nuo vo- 
anglai laikys savo armiją 
Graikijoj, kol, girdi, bus 
sudarytos sąlygos bepusiš- i 
kam pastovios valdžios iš- j 
rinkimui. Jisai sakė, kad! 
anglai, esą, susitarę kas lie-, 
čia dalykų eigą Balkanuose, 
suprask, ir Graikijoj.

London, saus. 18. Į— Kal
bėdamas seime, Anglijos 
premjeras Churchillas plū
do Graikijos partizanus; va- j 
dino juos “purvinesniais už 
nacius ir už trockistus ” 
Churchillas užreiškė

Poulos pranešė, kad kara
liaus grąžinimo šalininkai ir 
buvusieji nacių bendradar
biai remia anglus ir jų glo
bojamą i_
Plastiro valdžią ir terori
zuoja partizanus ir kitus 
demokratinius žmones.

graikų generolo įėktuvų Tie Nagoyos fabri-

Kiek Mylių j Berlyną iš 
įvairių Frontų?

I

Nuo Sovietų užimtos Čen- 
stakavos yra 260 ameriki
nių mylių į Berlyną.

Nuo amerikiečių fronto 
ties Duerenu — 301 mylia į 
Berlyną.

Nuo Raudonosios Armijos 
pozicijų prie Hron upės 
Vengrijoj — 364 mylios į 
Berlyną.

Nuo anglų-amerikiečių li
nijos Italijoj — 544 mylios į 
Berlyną.

Belgijoj Naciai Žagė Li
gones, Šaudė Seneles 

Ir Kūdikius
Paryžius.— Pirmosios vo

kiečių tankų divizijos kariai 
Belgijoj, Parfondruy kai
me, sušaudė dvi senas mo
teris lovoj ir gulintį kūdikį; 
išžagė ir nušovė negalinčią 
paeit paliegėlę moterį, sėdė
jusią kedėje ant ratų. Tatai 
liudija amerikietis kapito
nas Joseph Brown ir sar- 
žentas Robert C. Jones.

Amerikiečiai, suėmę 8 na
cius, klausinėjo, kodėl jie 
žudė civilius asmenis. .Na
ciai atsakė, kad jų koman- 
dieriai liepė išnaikint visus 
kenksmingus vokiečiams ci
vilius. “Bet kam jūs kūdikį 
nušovėte?” užklausė ameri
kiečiai. “Todėl, kad jis rė
kė,” atsakė naciai.

Urmu Naikinami Nacių Tan
kai ir Lėktuvai Rytuose
Maskva. — Sovietų kariai 

visuose frontuose saus. 16 
d. sunaikino bei iš veikimo 
išmušė 145 vokiečių tankus. 
Sovietiniai lakūnai ir prieš
lėktuvinės patrankos tą pa
čią dieną nušovė 163 nacių 
lėktuvus.

, London, saus. 18. — Va
kar Sovietų kariuomenė ir 

i kiečių Silezijos rubežiaus. O 
slaptasis vokiečių radijas 
Atlantik sakė, kad Raudo-

Pusiau Sunaikintas 
Japonijos Lėktuvų 
Fabrikų Centras

Guam. — Oficialiai pra
nešama, kad didieji Ameri
kos bombanešiai B-29 taip 
sužalojo milžiniškus Japoni
jos lėktuvų fabrikus Nago
yos mieste, jog pusiau nu
kirto skaičių pastatomų ten

Į kai dirbo dalis ir kitoms 
Japonijos orlaivių statyk
loms.

4 DIENAS JANKIAI 
SMOGE JAPONAMS 

CHINIJOS SRITYJ
Perlų Uostas. — Japoni

jos radijas pranešė, kad 
daugiau kaip 300 Amerikos 
lėktuvų, pakildami nuo savo 
lėktuvlaivių, jau ketvirtą 
dieną paeiliui bombardavo 
japonų įrengimus Hong 
Konge, Kantone ir Hainan 
saloj, Chinijos srityj. Tuo 
tarpu galingiausi ameriki
niai bombanešiai B-29, pa
vieniui veikdami, vėl bom
bardavo karinius taikinius 
Japonijos sostinėje Tokio ir 
Nagoyos ir Kyoto miestuo
se.

NAUJŲ JUOZO STALINO 
TANKŲ GALYBE STE

BINA VOKIEČIUS
London. — Vokiečių karo 

reporteris iš Lenkijos'fron
to kalbėjo per Berlyno radi
ją ir stebėjosi naujaisiais 
galingais sovietiniais tan
kais, pavadintais Juozo Sta
lino vardu. Jisai sakė: “Šie 
tankai galingiau šarvuoti ir 
ginkluoti, negu bet kurie ki
ti tankai pasaulyje; geriau
si mūsų (vokiečių) tankai 
Karališkieji Tigrai anaiptol 
negali prilygti tiems Sovie
tų tankams.”

Naujieji Stalino vardo tan- mis su,.. 4 colių ir keturių 
kai yra ginkluoti kanuolė- ’ penktadalių gerklėmis.

ANGLIJOS VALDŽIA NEŽADA SUSTABDYTI ŽYGIU 
PRIES ELAS, GRAIKIJOS LIAUDIES PARTIZANUS

iaus ves “stip-

London. — Anglijos už
sienių eil^alų ministeris 

 

AnthonyJ Esenas pareiškė, 

 

kad jis^ir premjeras Chur- 
chillas I

rią politiką” Graikijoj, prieš 
partizanus. Kai 
mo nariai sakė, 
valdžia turėtų

kurie sei- 
jog anglų 
reikalaut,

A

Sovietų Kariuomenė Nutrenkė

Pasiekė Silezijos Sieną
noji Armija jau pasiekė tą 
rubežių.

Čenstakava pirm karo 
turėjo 138,000 gyventojų. 
Čenstakava buvo laikoma 
“stebuklinga vieta”, Lenki
jos Lourdes. Silezija yra 
anglies pramonės ir įvairių 
fabrikų centras.

Liublino lenkų radijas va
kar pranešė, kad Sovietai 
išvien su lenkiškais pulkais 
atėmė iš nacių ir Krakovą, 
buvusią senovinę Lenkijos 
sostinę, kokių 200,000 gy
ventojų miestą.

250 mylių ilgio frontu 
Lenkijoje hitlerininkai per 
dieną buvo nublokšti iki 25 
mylių atgal.

Kuomet Antroji Baltaru
sijos armija, komanduoja
ma maršalo Konstantino K. 
Rokossovskio, smogė vokie
čiams iš šiaurvakarių nuo 
Varšavos, tai maršalo Gr.

Prezidentas Uoliai Ragina 
Kongresą Išleist Verstino 
Karinio Darbo Įstatymą

Washington.— Prez. Roo- 
seveltas vėl atsišaukė į kon
gresą, kad tuojau išleistų į- 
statymą verstinai imti į ka
rinius darbus visus nuo 18 
iki 45 metų vyrus, kurie ne
bus šaukiami į tiesioginę 
karo tarnybą. Tas įstatymas 
paliestų ypač 4,000,000 vyrų, 
suregistruotų klasėje 4-F.

Savo laiške kongresma- 
nui May, pirmininkui kong
resinės komisijos karo rei
kalais, prezidentas sako:

“Kadangi Jungtinės Tau
tos pradeda tikrai visuotinį 
ofensyvą prieš mūsų prie-

Luzone Amerikiečiai Pa
ilgino Savo Frontą

Filipinai. — Amerikiečiai 
užėmė Bolinao svarbiausio
je Filipinų saloje Luzone ir 
pailgino savo užimtą Linga- 
yen pajūrio ruožą iki 17 
mylių į vakarus nuo pirmiau 
paimto Alaminos.

kad naujasis Graikijos 
premjeras gen. Plastiras pa
skelbtų amnestiją (dovanoji
mą) visiems Elas partiza
nams ir Tautos Laisvinimo 
Fronto nariams, kovoju
siems prieš įsiveržusius an
glus ir jų globojamą Grai
kijos valdžią. Ministeris E- 

K. Žukovo Pirmoji Baltaru
sijos armija kirto naciam iš 
kitų pusių; taip ir buvo pa
imta Varšava.

Pirmajai lenkų armijai, 
veikiančiai išvien su Rau
donąja Armija, komandavo 
garsus Lenkijos generolas 
St. Poplawski. Įžengus į 
Varšava, jis vadovavo ir 
triumfališkam savo armijos 
maršavimui sostinės gatvė
mis.

Sveikinant griausmais 
šimtų kanuolių šūvių tą 
pergalę, Maskvos radijai 
kartotinai grojo tautinį 
Lenkijos himną ir Sovietų 
Sąjungos himną.

Neskaitant didmiesčių ir 
vidutinių miestų, Raudonoji 
Armija Lenkijoj per dieną 
atėmė iš hitlerininkų 21 ge
ležinkelių stotį, tokias prie
šų tvirtoves, kaip Makov, 
Pultusk, Ciechanov, Nove 
Miasto ir 2,000 kitų gyvena- 

šus, tai būtinai reikia steng
tis, kad nenusilpnėtų šis vi
suotinis ofensyvas dėl to, 
kad nėra sumobilizuotos vi
sos žmonių jėgos naminia
me fronte... Mūsų kovūnam 
turi būti užtikrinta, kad ne
pritruks jiems dalykų, ku
rie būtinai reikalingi visuo
tiniam ofensyvui.”

Jungtinių Valstijų laivy
no galva adm. E. J. King ir 
karo štabo galva gen. G. C. 
Marshall bendrajame savo 
laiške kongresmanui May 
taip pat ryžtingai ragino 
negaišuojant išleisti tokį į- 
statymą.

Nusmerkė Mirt Lordo 
Moyne Žmogžudžius
Kairo, saus. 18. — Kari

nis teismas nusmerkė mirt 
du jaunus žydus teroristus, 
Eliahu Ben Soury ir Eliahu 
Hakim už tai, kad jie pernai 
rudenį nušovė Anglijos at
stovą Viduriniuose Vaka
ruose lordą Moyne ir jo šo- 

denas nežadėjo to reikalau
ti.

Edenas taip pat atsisakė 
prižadėt nesiųst daugiau 
ginklų premjero Plastiro ar
mijai (sudarytai iš nepa- 
žangių elementų), iki Fran
ci jos kariuomenė bus tinka
mai ginkluota.

mųjų vietovių. 'i
Varšavoj pirm karo\buvo 

1,300,000 gyventojų. N&ęiai 
išžudė 700,000 jų, o daugu
mą kitų išgabeno į versti
nus darbus Vokietijoj bei 
sugrūdo į koncentracijos 
stovyklas. Jie bent tris ket
virtadalius miesto sunaiki
no, ir Varšavoj nelikę nei 
vieno sveiko namo.

Nuskandinta 130 Ja
ponijos Laivų per, 

Tris Dienas

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno lėktuvai ir 
kariniai laivai per tris die
nas nuskandino 130 Japoni
jos laivų, viso 250,000 tonų; 
sužalojo 260 kitų priešo lai
vų ir sunaikino 400 japonų 
lėktuvų Chinijos ir Indo- 
Chinos srityse ir netolimoje 
Japonijos saloj Formozoj.

DAR 7,000 NACIŲ IR 
VENGRU KARIU SU
IMTA BUDAPEŠTE

Washington. — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė Maskvos ra
dijo pranešimą, kad Sovietų 
kariuomenė, naikindama 
apsuptus hitlerininkus Ven
grijos sostinėje Budapešte, 
per dieną užėmė dar 50 blo
kų namų ir nelaisvėn paėmė 
7,000 vokiečių ir vengrų ka
reivių ir oficierių.

Raudonarmiečiai baigia 
užimt Budapeštą. Fašistų 
rankose tebėra tiktai pora 
šimtų blokų; taigi Sovietų 
kariai užėmė jau apie 4,000 
miestd blokų.

ŽUVO AMERIKOS LAKŪNU 
TŪZAS, NUŠOVĘS 38 
JAPONŲ LĖKTUVUS

San Antonio, Tex.—Ame- aP^ ,40.>,000 darbininkų, 
majorasrikietis lakūnų i 

Thomas B. McGuire buvo o- 
ro tūzas prieš japonus. Jis 
nukirto 38 priešų lėktuvus. 
Pagaliaus, japonai oro kau
tynėse nušovė McGuire’o 
lėktuvą; kartu žuvo ir pats 
lakūnas sausio 7 d. Filipi
nų srityje. McGuire ėjo 24- 
tus metus amžiaus.

Berlyno radijas nusiminęs 
kalbėjo apie Sovietų laimė
jimus.

Kad anglųs karininkai 
Graikijoje skelbė, būk juos 
sveikinę įvairios graikų 
darbininkų unijos ir jų va
dai pasirašę tam tikrą ma
nifestą, giriantį anglus, tai 
darbietis seimo atstovas 
Seymour Cocks ir • tūli kiti

(Tąsa 5-me puslapyje)

V

, Paryžius, saus. 18.—Ang
lijos kariuomenė atmetė vo- 
mečius pustrečio mylios at
gal pagal žemutinę Roer u- 
pės tėkmę, rytinėje Holan- 
dijoje, užėmė keturis kai
mus ir įsiveržė Į Vokietiją.

Amerikiečių Veiksmai
Amerikiečiai paėmė vie

tas arčiau keturių mylių 
nuo svarbaus nacių punkto 
St. Vitho, Belgijoj. Kiti A- 
merikos karių daliniai nai
kina apsuptus vokiečius 
prie Nenningo, priekyje 
Siegfriedo tvirtovių linijos, 
Vokietijoje.

Pietiniai-rytiniame Fran
cijos fronte amerikiečiai at
ėmė iš nacių Sesselheimą ir 
įsiveržė į Herrlisheimą. O 
vokiečiai užėmė Stattmatte- 
ną ir Dengolsheimą, 15 my
lių nuo pasieninio Frakci
jos didmiesčio Strasbourgo.

Savižudiškas Nacių Žygis ir 
Greita Visų Mirtis

V

Belgija. — 60 vokiečių, 
važiuodami dviračiais, susi
tiko amerikinį tanką prie 
Valogne kaimo; nušoko nuo 
dviračių ir, neturėdami ki
tų ginklų, vien šautuvais ir 
rankinėmis granatomis puo
lė tanką, šaukdami ne vo
kiškai, bet angliškai: “Jūs 
jankiai, kalių vaikai!” Tan
kas paleido ugnį iš savo kul
kosvaidžių, ir per akimirką 
visi tie hitlerininkai jau ne
gyvi gulėjo.

Suvalstybino Didžiausią 
Automobilių Fabriką 

Francijoje
Paryžius.— Francijos vy

riausybė paėmė j savo ran
kas Renault automobilių 
fabriką, didžiausią visame 
krašte. Tame fabrike dirba

Fabriko savininkas Louis 
Renault ir jo brolis tarnavo 
vokiečiams okupacijos me
tu. Louis buvo areštuotas 
kaip nacių bendradarbis ir 
mirė kalėjime pirm teismo.

Suvalstybinto Renault 
fabriko vadovybėje daly
vaus ir darbininkai per sa
vo pramoninius komitetus.

EXTRA!
PRANEŠAMA, KAD SO
VIETAI JAU SILEZIJOJE

London, saus. 18. — Neo
ficialiai pranešimai iš Mas
kvos ir Vokietijos teigia, 
kad priekiniai Raudonosios 
Armijos junginiai jau įsi
veržė per Vokietijos rubežių 
į Sileziją. Berlynas sake, 
jog vokiečiai buvo priversti 
apleist ir Tomašev miestą, 
24 mylios į pietų rytus nuo 
fabrikinio Lenkijos didmie
sčio Lodz.
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ar sava Laisva
Arti pusšeštų metų iškentėjusi žiaurią 

nacių priespaudą, Lenkijos sostinė Var
šava jau laisva.

Varšavos išlaisvinimas buvo labai stai
gus, greitas, mažai kam tikėtas. Kai ku
rie manė, būk ims gerokai laiko iki Rau
donoji Armija miestą apsups ir iki išmuš 
ten esančiuosius žvėriškuosius okupan
tus.

Todėl, kai trečiadienio rytą Liublino 
radiofonas “Radio Polski” paskelbė, jog 
Varšava laisva, daugelis nenorėjo tuo ti
kėti. Po keturių valandų, pagaliau, Mas
kvos radijo paskelbė tą patį, ir tuomet 
kiekvienam jau buvo aišku, jog Lenki
jos sostinė laisva!

Kiek džiaugsmo, kiek entuziazmo toji 
žinia suteikė Lenkijos patrijotams, nega
lima nei apsakyti!

Varšava — vienas Europos didmiesčių 
daugiausiai nukentėjusių nuo vokiškų 
okupantų. Hitlerininkai žvėrys Varšavą 
baisiai apnaikino 1939 m. Paskui jie sis- 
tematiškai tą miestą ir jo žmones nai
kino ir naikino. Šiandien, sakoma, Var
gavo j e tėra likę tik ketvirtadalis gyven
tojų to skaičiaus, kuris buvo prieš ka
rą. Mieste tesimato tik griuvėsiai. Gra
žioji Varšava, širdis Lenkijos, vadinasi, 
taip sužalota, kaip retas kuris kitas did
miestis.

Dabar į Varšavą grįš Laikinoji Len
kijos vyriausybė, kuri iki šiol veikė 
Liubline. Dabar lenkų tautos ūpas pa
kils keleriopai, nes jie mato, kaip regi
mai Raudonoji Armija, gelbstima Len
kijos kariuomenės, laisvina lenkų žemę.

Dabar, beje, sius ir dūks londoniškė 
lenkų valdžia, matydama, jog viskas ei
na ne taip, kaip ji nori (ji dar vis tikė
josi, būk Raudonoji Armija bus sumuš
ta), bet einasi taip, kaip nori lenkų tau
ta ir visa laisvę mylinčioji žmonija!

Greitas, staigus Varšavos išlaisvini
mas liudija, jog greit, jog neužilgo bus 
hitlerinė Vokietija parblokšta!

Varšavos išlaisvinimo proga, mes siun
čiame tarybinės Lietuvos respublikos 
kaimyniškai lenkų tautai broliškus svei
kinimus!

Pagrindai Europos Tautų 
Reikalams Spręsti

Spauda ir radijo komentatoriai spėja, 
jog neužilgo įvyks Trijų Didžiųjų — 
— Roosevelto, Stalino ir Churchillo — 
antroji konferencija, (pirmoji įvyko Te
herane, 1943 m. pabaigoj). Ir kadangi 
toji konferencija turės didžiulės visam 
pasauliui svarbos, tai šiuo tarpu tiek 
spauda, tiek visuomenininkai, tiek poli
tikai teikia savo sumanymus ir pasiūly
mus, kaip pokarinis pasaulis turėtų būti 
.sutvarkytas, kuriais pagrindais, ku
riais principais turėtų būti 
remiamasi Europos kraštų ateitį spren
džiant.

Jungtinių Valstijų komunistų vadas,
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Earl Browder is, sausio 15 d. kalbėda
mas Lenino mirties minėjimo mitinge, 
paaukojo savo kalbą tiems klausimams 
analizuoti. Vakar dienos Laisvėje mes 
šitoje vietoje1 rašėme, kaip Browderis 
žiūri į senatoriaus Vandenbergo ir jam 
panašių izoliacininkų siūlomas “medici
nas”. Mes žymėjom, kaip Browderis žiū
rį į tūlų žmonių kėsinimąsi “pataisyti” 
Tarybų Sąjungos rubežius, sienas.

Šiandien mes paimsime kitą Browderio 
kalbos dalį, kurioje jis liečia principus, 
pagal kuriuos Europos kraštų ateitis tu
rėtų būti sprendžiama, jei pasaulis nori 

‘išvengti ilgų visuomeninių sąjūdžių, re
voliucijų.

Jis mano, jog Lenkijos, Graikijos, Ita
lijos, Bulgarijos, Rumunijos, Jugoslavi
jos, Hollandijos, Belgijos, Francijos, Če- 
choslovakijos ir kitų kraštų ateitis- tu
rėtų būti sprendžiama pagal sekamus 
dėsnius:

1. Atsteigimas nepriklausomybių, su
teikiant toms tautoms teisę laisvai spręs
ti savo likimą.

2. Kiekvieną tautą mobilizuoti dalyva
vimui kovoje už savo išsilaisvinimą.

3. Įsteigimas laikinųjų vyriausybių, 
pagrįstų vyriausiai ant tų partijų ir in
dividualų, kurie pasirodė veikliausiais ir 
sugabiausiais kovoje už laisvę.

4. Pašalinimas iš atsakomingų įstaigų 
visų tų, kurie bendradarbiavo su naciais 
ir naudojosi nacių okupacija.

Browderis mano, jogvpagal tuos ketu
ris principus, keturis pagrindus, turi bū
ti vertinama kiekviena vyriausybė in
exile. Jo nuomone:

“Čechoslovak. vyriausybės in exi
le veikla supuola su visais šiais ketu
riais dėsniais; jinai garantuoja demok
ratinį savo liaudžiai apsisprendimo 
principą savo pagrindiniu įstatymu ir 
atstovybe, sudarančia vyriausybę; ji
nai vaidina aktyvę rolę tautos išlaisvi
nime, kuooperuodama su Tarybų armi
jomis; jinai pasižadėjo pasitraukti, 
rezignuoti tuojau, kai sugrįš savo te- 
ritorijon, ir ten reorganizuotis, pasi
remiant vadovaujančiais kovotojais 
dėl laisvės; jinai turi išsidirbusi pilną 
programą išvalymui visų nacių bend
radarbių, ir įrodymą, jog tai galės pra
vesti gyveniman”. ,
Mes norėtume, kad kiekvienas protau

jąs asmuo sustotų ties šitais komunistų 
vado žodžiais ir pagalvotų. Pagalvojęs, 
jis supras, jog tai ištikrųjų yra vienin
telis tikras kelias išsprendimui ne tik 
Lenkijos “problemų”, bet visų hitlerinin
kų pavergtų kraštų problemų. Čechoslov. 
vyriausybė, vadovaujama, prez. Benešo, 
kaip matėme, neturi jokių nesusipratimų 
nei su Tarybų Sąjunga, nei su kitais di
džiais talkininkais, o neturi jų dėl to, 
kad jos veiksmai, jos akcija supuola su 
paminėtaisiais pagrindiniais keturiais 
punktais.

Kitaip yra su londoniškė lenkų val
džia. Browderis šitaip dėl jos pasisako:

“Lenkų valdžia in-exile, atžagariai, 
sulaužo visus keturis punktus; jinai 
užsispyrusiai laikosi fašistinės konsti
tucijos, paneigiančios demokratiją; sa
vo prisimygtinu nusistatymu prieš Tar. 
Sąjungą, jinai- patapo didžiausia sker- 
spainė, trukdanti lenkų tautos mo
bilizavimui; jinai visiškai atsipalaidojo 
save nuo geriausių dėl laisvės kovoto
jų Lenkijoj, kurie yra susispietę ap
link Liublino laikinąją vyriausybę; jo
je randasi elementų, kurie bendradar
biavo su naciais, ir kurie darbuojasi, 
globodami panašius bendradarbius 
Lenkijoje.

“Yra aišku, jog ši vyriausybė in
exile negali vadovauti Lenkijos atkūri
mui, rehabilitavimui; ji tegali tik pa
daryti daugiau nesmagumų kiekvie
nam, turinčiam su ja reikalo, — įskai
tant Ameriką.

’’Keistai atrodo, kad’senatorius Van- 
denbergas ir gub. Dewey advokatauja, 

' ragindami Ameriką, kad ji savo už
sienio politiką suderintų su šia diskre
dituota reakcinių emigrantų politikie- 
rių genge.” s
Jeigu Jungtinės Tautos laikytųsi virš- 

paminėtųjų keturių punktų, tai lengvai 
išsispręstų klausimas ir Graikijoje, ir 
Belgijoje, ir Lenkijoje, ir kituose kraš
tuose.

Turėkime vilties, jog panašiai, kaip 
nurodo Browderis, ir bus. ■ Manykime, 
jog, jei ne kas kitas, tai įvykiai Graikijoj 
turės paveikti į tuos, kurie spręs dabar
tines ir pokarines Europos tautų likimo 
problemas.

Penktadienis, Sausio 19, 1945
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Sovietų lakūnai Fairbanks, Alaskoje. Jie laukia įsa
kymo lėkti “lend-lease” lėktuvus i Sibirą. Amerikos 
lakūnai nuskrenda lėktuvus i Alaska, o iš ten pasiima 
Sovietų lakūnai.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964
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Vokiškoji Edra ir Apsigimimai
Daugelis matėm keistų ap

sireiškimų. Visiškai sveiki, 
sveikutėliai tėvai, be jokių nei
giamų' paveldėjimų, kartais, 
rodos, nei iš šio nei iš to, susi
laukia nesveiko, t nenormalaus 
kūdikio. Užgimsta kartais koks 
apsigimėlis, koks menkutis, 
silpnutėlis, liaunutis kūdikėlis, 
kai kada su suvytusiais, suga
dintais organais. Nepagydomas 
apsigimęs paliegėlis, netikusiai 
išsiraidęs.

Graudena motina, priežas
ties jieško, už ką ją taip Die
vulis ėmė ir nubaudė. O gam-

liaunučiais viduriukais. Vi
siems jiems buvo iš prigimties 
sugadintos akys, dažnai net 
katarakto apimtos. Visų buvo 
įgimtai silpnos širdys.

O motinų būta visų sveikų, 
sveikutėlių, be jokių jų šeimo
se paveldėtų paliegimų. Ta
čiau visos jos buvo sirgę vo
kiškąja edra, pirmame, antra
me ar trečiame nėštumo mė
nesy. Gemaliniai vaisiaus au
diniai lengvai pasiduoda pra
gaištingojo tos ligos nuodo (vi
rus) veikmei. Jos sirgo leng
vai. Liga jų organizmo nesu
gadino, užtat jos nuodai per

Kas Ką Rašo ir Sako
...... - A — ■ r į-liĮit H ■■ .^4

APIE LENINĄ IR JO 
DARBUS .

Minint dvidešimt vienų 
metų sukaktį nuo Lenino 
mirties, daug rašoma spau
doje apie jo vietą žmonijos 
istorijoje. Ypatingai šis di
dysis karas, kuriame tokį 
svarbų vaidmenį vaidina 
Tarybų Sąjunga, kurios kū
rėjų ir vadu buvo Leninas, 
vėl visam pasauliui primena 
apie to didžiojo darbo žmo
nių vado filosofiją ir dar
bus.

Editoriale ’’Lenin Today”, 
“The Worker”, sekmadieni
nė laida ’’The Daily Worke- 
rio”, Lenino rolę apibūdina 
sekamai:

“Metai po metų — sako 
The Worker — perdėm visą 
pasaulį milionai žmonių pa
mini Lenino mirtį. Ir kas met 
jie suranda ką nors naujo ir 
svarbaus Lenino didybėje. 
Tai, ką jis' paliko formoje 
naujo valstybės tipo ir savo 
raštuose, yra taip turtinga, 
kaip pats gyvenimas ir nie
kad neišsemiatna. štai, kodėl 
net po dvidešimt vienų metų 
po jo mirties jo istorinė figū
ra tebeauga.

“Būdamas rusu, jis pašven
tė didžiąją dalį savo energi
jos pagreitinimui panaikinimo 
senosios ir įsteigimui naujo
sios Rusijos, tačiau Lenino di
dybė yra pasaulinio masto. 
Taip svarbūs ir dideli buvo 
darbai Washingtono, Jeffer- 
sono ir Lincolno mūsų, šalyje, 
jog jie, Washingtonas, Jef- 
fersonas ir Lincolnas, tapo 
pasaulinėmis figūromis. Toly
giai Lenino veikla turėjo to
kios didelės įtakos į visą pa
saulį, kaip dabartinė Tarybų 
Sąjungos rolė parodo, jog jis 
taip pat tapo pasauliniu va
du, inspiruojančiu žmones vi
suose kraštuose kovoti už to
kią ateitį, kurią jis aiškiai 

,numatė ir kuriai jis pašventė 
savo gyvenimą savo šalyje.

. “Lenino veikla ir mokymai, 
apima visas žmonijos pastan
gas už progresą, yra vadina
mi leninizmu. Bet nereikia su
prasti taip, jog Leninas įstei
gė tam tikrą doktriną, kurio
je randasi matematiškos iš
vados ir aiškiai apsklembtos 
formulos dėl istorinio progre
so. 1 i

“Leninas visada su pasidi
džiavimu sakė, kad jis ir jo 
pasekėjai yra tikraisiais Mar
kso ir Engelso, mokslinio so
cializmo sukūrėjų, įpėdiniais. 
Bet taip pat jis buvo pirmu
tinis pasmerkti tuos žmones, 
kaipo falšyvus marksistus, 
kurie bandė paversti marks
izmą į dogmų rinkinį, pritai
komų visais laikais ir visose 
situacijose.- Marksas ir Engel
sas įsteigė mokslinį socializ
mą pamatu analyzo tuolaiki
nės kapital. santvarkos, ati
dengimo istorinės eigos įsta
tymų, ir taipgi pamatu jų iš
ryškinimo ir išsprendimo di
delio kiekio problemų,. ku
rios tais laikais iškildavo. Bet

jie nebuvo tie žmonės, kurie 
turėjo griežtai nustatytą, 
sprendimą kiekvienai proble
mai, arba su gatavai paga
mintu atsakymu į kiekvieną 
situaciją. Kaipo veiklos ir te
orijos žmonės, jie išdirbo 
marksizmo teoriją per jos iš
bandymą ir nuolatinį plėti
mą kiekvienoje konkrečiai iš
kilusioje situacijoje.

“Toks pat buvo ir Leni
nas. . . Jis reikalavo ištirti 
kiekvieną konkretę situaciją, 
kokios ten jėgos veikia ir ko
kie jų santykiai su abelnąja 
to laikortapio plėtote. Tuo 
būdu jis pajėgė ne tiktai pra
plėsti marksistinę teoriją ir 
sukurti jai naujus punktus, 
bet taipgi vadovauti pirmajai 
pasekmingai socialistinei re
voliucijai.

“Tai, ką Leninas nuveikė, 
jau yra istorija. Kas mums 
tenka išmokti iš tos istorijos, 
tai ne atsiminti jojo kiekvieną 
pasekmingą atsakymą į kiek
vieną problemą atskirai, bet 
suprasti jojo samprotavimą, 
kuris įpajėgino jį surasti tuos 
pasekmingus atsakymus. Ta 
prasme Lenino raštai sutei
kia mums niekada neišsemia
mą šaltinį pajėgų ir suprati
mo, kuriais mes galime išriš
ti mūsų problemas šiame is
toriniame laikotarpyje. Jo 
analyzas šių dienų kapitaliz
mo, imperializmo pobūdžio 
yra tolygiai pastovus, kaip 
buvo pastovus Markso ir En
gelso analyzas ankstybesnio- 
jo kapitalizmo.”

toje nieko nėra be priežasčių.
Pasitaiko nėščiai moteriai 

persirgti kokia apkrečiama pa
razitine liga. Toji liga perima 
savo nuodais ne tik visą moti
nos organizmą, bet kai kada 
ir besivystantį liaunutėlį vaisių 
bei jojo užuomazgą, — sudar
ko, sutrikdo žalią medžiagą. Ir 
gimsta kartais iš to belaimis 
apsigimėlis.

Vaikų ligų žurnale Journal 
of Pediatrics, St. Louis dakta
ras C. A. Erikson paduoda la
bai įdomių patyrimų su 11 kū
dikių, kurių motinos nėštumo 
pradžioje persirgo vokiškąja 
edra (German measles, rubel
la). Visi vienuolika vaikiukų 
buvo silpnučiai, neūžaugos,

sisėdo per gemalines plėves ir 
sugadino besiraidantį vaisių.

Tas daktaras pataria taip 
daryti, kad visos mergiotės 
kaip nors apsikrėstų ir persirg
tų vokiškąja edra, — kad pas
kui įgautų imuniteto (atspa
rumo) ir nebesirgtų paskui, 
nėščios būdamos, — išvengtų 
tokių apsigimėlių. Jis visiškai 
pateisina net ir aborciją, jei 
nėščia moteris sirgo tąja liga 
(therapeutic abortion). Statis
tikų duomenys parodo, jog vi
sas šimtas nuošimčių, tokių kū
dikių turi įgimtus trūkumus. 
Dalykas toks rimtas, kad ver
tas gilaus susidomėjimo. Moks
las vis giliau ir giliau knisasi 
į gamtos slėpinyną.

Skaitytojų Balsai

Norwood, Mass.
Prakalbos ir Koncertas

Norvvoodo pažangios lietu
vių organizacijos rengia pra
kalbas ir šokius šeštadienį, 
sausio (Jan.) 20 d., 1945, Lie
tuvių svetainėje, 13 St. Geor
ge St.

Kalbės D. M. šolomskas 
Laisvės redaktorius iš Brook
lyn, N. Y. Dainuos Norwood© 
Vyrų Grupė, bus ir akordijan- 
tas, Frank J. Kovachich ir 
Riches Barris iš Dedham, 
Mass.

Pradžia 8 vai. vakare.
Gerbiami lietuviai! Pasauly 

labai daug naujų įvykių. Lie
tuva jau išlaisvinta iš nacių 
vergijos. Bet dar karo pabaiga 
toli, žiaurios kovos eina Bel
gijoj ir Vokietijos - pasienyj. 
Amerikos armija ir laivynas 
įveikia japonus, bet dar daug 
bus sunkių kovų, iki galutinos 
pergalės.

Kaip ilgai dar tęsis karas? 
Kaip mes galifne padėti grei
čiau ir su mažiau aukų išlai
mėt! karą ? Kaip mes galime 
pagelbėti Lietuvai ? Kas bus po 
karo? Šie ir daug kitų klausi
mų bus išaiškinta šiose prakal
bose.
' Taipgi išgirsite gražių dai
nų ir muzikos. Visi ir visos 
kviečiami atsilankyti.

Įžanga veltui.
, Kviečia Rengėjai.
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Kerenskio Atsakymas 
žadeikiui

Sausio 13 d. New York 
Timese tilpo buvusio Rusi
jos premjero Aleksandro 
Kerenskio atsakymas Lietu
vos smetoniniui pasiuntiniui 
Washingtone, Povilui Ža- 
deikiui. Sausio 5 d. Žadeikis 
kritikavo Kerenskį už jo 
pareiškimą, kad buvęs 
premjeras remiąs Staliną, 
kuris, Žadeikio tvirtinimu, 
pavergęs Pabalti jos valsty
bes.

Kokiais sumetimais Ža
deikis kibo prie Kerenskio, 
yra sunku suprasti. Kaipo 
diplomatas, Žadeikis pasiro
dė dar ne visai subrendęs. 
Kame Kerenskis nebūtų nu
sikaltęs, kokių klaidų jis, 
Rusiją valdant, nebūtų pa
daręs, tačiaus negalima jo 
'sulyginti su mūsų lietuviš- 
‘ kais “diplomatais”, kaip, 
i leiskime, su Pakštu, Jurgė- 
la, Budriu, Tysliava, Jurge
lioniu ir jiems panašiais. 
Tai yra tiktai svajotojai ir 
žmonių mulkintojai. Reikia 
neužmiršti, kad Kerenskis 
kaipo advokatas nors ilgai 
šioje profesijoje ir neprak
tikavęs, vienok teises žino. 
Neatsižvelgiant j tai, žadei
kis, lyg tas žioplelis, pakišo 
senam, praktiškam politi- 
kieriui ir agitatoriui argu
mentus, kurie kaip tik pa
laikė ne į bent kokį igno- 
-ramusą, bet gerokai su 
tarptautinėmis teisėmis su
sipažinusį politikierių. Ban
dyti ką nors įtikinti, kad 
1940 m. vasarą rinkimai 
Lietuvoj buvo netiesoti — 
net po tam, kai Smetona iš 
Lietuvos pabėgo ir pats Ža
deikis apie valdžios permai
ną pranešė Valstybės De
partamentui — yra tiesiog 
naivus tvirtinimas. Užtat 
Kerenskis, progą išnaudo
damas, Smetonos akredituo
tam atstovui tinkamai ir at
sakė:

“Maskvos valdžia klausi
mą Pabaltijos valstybių, ry
šium su Atlantiko Čarteriu 
skaito baigtu... Sovietų val
džios pozicija sulyg rubežių 
yra labai stipri. ..

“Tie, kurie šiuo atžvilgiu .šelpti,

kaitina Maskvą nusižengime 
prieš Atlantiko Čarterį, tik
tai įtempia ryšius tarp Ru
sijos ir sąjungininkų ir tuo 
užgauna savo pačių reika
lą.”

Kur p. Žadeikis fleitų, 
kur nerašytų, kam apie Lie
tuvos “pavergimą” nesiskų
stų, įtikinti ką nors, kad 
Sovietų valdžia Lietuvą ir 
kitas Pabaltijos valstybes 
pasigrobė, jam vargiai pa
siseks. Ožka priėjo liepto 
galą...

Reikia turėt omeny, kad 
Washingtone dar yra gero
kas skaitlius valdiškų parei
gūnų, kurie su Kerenskiu 
skaitosi. Kadangi Kerenskis 
yra žinomas kaipo Sovietų 
ir Stalino priešas ir to ne
paisant turėjo gana pilieti
škos drąsos viešai pareikšti, 
kad Tarybinė Sąjunga jo
kiame netiesotame žygy, 
kaip pavergime Pabaltijos 
valstybių, nėra nusikaltusi, 
tas savaime sunaikino visus 
Žadeikio argumentus ry
šium su Lietuvos nepriklau
somybės klausimu.

Žadeikis, kaipo smetoni
nės valdžios pasiuntinys, sa
vo padėtį gerokai nusilpni
no visų žmonių akyse. Kai
po diplomatas, save ant juo
ko pasistatė. Pakolei dar 
kiek sušaldytame Lietuvos 
fonde kiek turto yra, gal p. 
Žadeikis dar ir pasiliks “pa
siuntiniu,” bet valdiškų pa
reigūnų akyse jo markė jau
gal visai sunyko. Yra že
maitiškas priežodis, kuris 
taip sako: “jeigu Ponas 
Dievas ką nori korot, tai 
pirma protą atima!”

Eilinis.

Šypsenos
Sugabus Elgeta

Elgeta, priėjęs prie pono, 
atsargiai klausia:

— Ponuli, ar kartais 
tamsta nepametei savo pini
ginės?

Ponas greitai tvėrėsi už 
kišenės ir nudžiugęs sako:

— Ne, nepameciau.
— Tai prašau mane su

sako elgeta.
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DETROITO ŽINIOS zacijos veikimas, būtinai turi K

Naujų Metų pasitik imu i Ai
do Choras turėjo surengęs ba
lių su trumpu programėlių I. 
A. S. svetainėje, ant 24-tos ir 
Michigan. Programas buvo pri
taikytas dėl tokio vakaro, tai 
yra dėl pasitikimo 1945 metų. 
Programas buvo visai kitokio 
pobūdžio. Tarpe dainų buvo 
dar visokių pasikalbėjimų. Kai 
kalbėjimai buvo, tai choristai 
visi sėdėjo. Tik žiūrėk, vienas 
išėjęs į priešakį ką nors sako, 
tai kitas atsako juokų pras
mėje. Vienas pasistojęs vienoj 
pusėje klausia ką nors tokio, 
antras kitoje pusėje atsistojęs 
atsako. Kai kurių kalbos turė
jo tam tikrą juokingą prasmę, 
kitų tiktai buvo kalbėjimas. 
Kiekvienas choristas turėjo 
progą atsistojęs pasirodyti pu
blikai savo “abrozėlį” ir ką 
nors tokio pasakyti. Ta nauje
nybė buvo nekritikuojama, 
pilnai tinkama tam vakarui.

Buvo solistų ir duetų ir vi
si dainavo taip gerai, kaip ir 
visada. Dėl vietos stokos ne
minėsiu visų, tik turiu pasa
kyt, jog Gugo su Jeske duetai 
gražiai skamba ir jų balsai la
bai artimi prie, vienas kito. Jų 
dainavimas patinka publikai. 
Taipgi kanadiečio Rimšos, ku
ris priguli prie Aido Choro, jo 
dainavimas buvo gražus. Kaip 
minėtą duetą, taip ir Rimšą 
publika privertė dar daugiau 
dainuoti. Rimša turi gerą, stip
rų balsą, ir jis turėtų tobulin
tis ir tapti geru solistu.

Einant prie užbaigos pro- 
gramo, choro vedėjas W. Gu
gas pakvietė publiką dainuoti 
sykiu. Ir tris dainas dainavo 
kas tik norėjo pasekt chorą. 
O ant galo choras užbaigė su 
Amerikos Himnu.

Publikos buvo nemažai, ir 
gal chorui liks biskutis pelno.

Apie antrą valandą ryte vi
si skirstėsi į namus arba į ki
tokius paūžimus.

Vienok reikia pasakyti, jog 
šiemet Naujų Metų pasitiki
mas nebuvo tokis linksmas, 
kaip kitados. Kitais metais ant 
Woodward apie trečią-ketvir
tą valandą ryte būdavo pilna 
žmonių. Dūdų bei kitokių 
skambančių įrankių garsai 
kurtindavo ausis. šiemet 
tuo pat laiku visai mažai žmo
nių tenai matėsi, gi labai retai 
pasigirsdavo birbynės birbėji- 
mas arba kokis kitas skambė
jimas.

Nors įžengėm į naujus me
tus su nuduotu linksmumu, bet 
visi vargai ir liūdni atsimini
mai nepasiliko už 1944 metų 
tvoros.. .

Mirė
Tik prieš naujus metus mirė 

Jurgis Jočionis.
Tik naujiems metams prasi

dėjus, apie šeštą valandą ryte 
mirė Juozas širvinskas.

Draugo Jočionio mirtis ne
stebino rašantį, nes jis gero
kai pasirgo ir jau buvo pagy

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

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

Svečių, Kad Visus Tinkamai Aprūpinti Maistu.

BILIETAS BANKIETUI $2.50.
t (Valdžios taksai iškaityti)

DIENRAŠČIO LAISVĖS BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemeyer St.

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.

venęs žmogus. Bet draugo šir- 
vinsko mirtis sukėlė nusiste
bėjimą visų detroitiečių tarpe, 
nes jis buvo niekad nesirgęs ir 
naujų metų vakare dirbo De
troito Lietuvių Kliube už ba
ro. Sveikas, raudonas išrodė. 
Daugelis kliubiečių sakė: “Ot, 
toks bartenderis už baro, tai 
gražu būtų!...” Už kelių va
landų jau širvinskas negyvas, 
nejuda. . .

Detroito Lietuvių Kliubas 
neteko gero iždininko, gero 
veikėjo. Kitos organizacijos 
taip pat pasiges jo. Prie to, 
Vilnis nustojo savo Vajininko.

Abudu mirusieji, Jočionis ir 
Širvinskas buvo Dėt. Liet. Kliu- 
bo nariais. Kliubas įnirusiems 
draugams kliubiečiams nupir
ko po gėlių vainiką už $10 
vertės. Tokios vertės dovana 
nuperkama kiekvienam miru
siam kliubiečiui. Mirusiųjų ar
timi draugai neverkit, ašaros 
jų neprikels. Tai mano tokia 
simpatija jums.

Apie mirusius čia tik žinutė 
parašyta. Tikiu, kad kas nors 
parašys paskiau plačiau apie 
tuos du draugus.

Pranas Jočionis gerai žino 
savo brolio gyvenimo istoriją, 
tai jis tai atliks. O gal jis ge
rai žino ir širvinsko gyvenimo 
biografiją ?

Minyškos Apdegė
žvakė uždegė vienos minyš- 

kos drabužius. Kita minyška, 
gesindama ugnį, labai apdegė 
rankas. Kurios žvakė uždegė 
drabužius, ta atsidūrė į St. Jo
seph Mercy Hospital.

Tur būt abidvi buvo “pavar
gusios,” jei žvakė taip apde
gino. O gal buvo kas negera 
su žvake.

Teisėjo Joseph Gillis pavogė 
automobilį. Jeigu vagis pateks 
į jo teismą, tai gaus nemažą 
“dovaną.” Teisėjas irgi kaltas, 
kam jis paliko neužrakintą 
autą .

Policistai paliko neužrakin
tą automobilių eidami valgyti 
ir jį pavogė. Policistai turėjo 
klampoti pėsti į stotį. Polici
ja jieško savo auto.

Gi policijos patvarkymai 
yra, jog be svarbios priežas
ties automobilį vieną negalima 
palikti ant gatvės, nes vienas 
policininkas turi visada klau
syt pranešimų, kokius policijos 
stotyje praneša per radiją.

Vincas.

LLD 52 Kp. Metinis 
Susirinkimas

Su sekamu sekmadieniu mū
sų LLD 52 kp. turės pateikti 
planą mūsų visiems veikėjams, 
kaip tai: kuopos valdybai,, ir 
pastovioms komisijoms 1945 
metų veikimo. Taipgi, yra 
svarbus susirinkimas tame, kad 
bus išduoti pilni raportai iš 
1944 metų veikimo ir finansų 
stovio. Kiekvienas narys, ku
riam nors kiek rūpi organi- 

dalyvauti šiame susirinkime.
Susirinkimas įvyks sausio 21 

d., 2 vai. po pietų, 4 097 Por
ter St. Visi nariai malonėkite 
atvykti laiku ir užsimokėkite 
mokesčius už 1945 motus, nes 
LLD Centras rengia išleisti pa
dvigubintą Šviesą ir taipgi mo
kėjimas mokesčių padės išleis
ti knygas už 1945 m.

Nariai, kurie norėsite turėti 
reikalą su šių metų valdyba, 
yra apsiėmę eiti pareigas šie: 
pirmininkė Petronė Vilnienė, 
užrašų sekr. Jonas Brazauskas 
iš Dearborn, finansų sekr. J. 
Alvinas, iždininkas Ant. Go- 
tautas. Laikraščių metinės pla
tintojos — M. Smitrevičienė ir 
Marcelia Janulienė.
.Kaip valdybos, tai ir komisi
jos, turėkite prirengę metinius 
raportus dėl sekamo susirin
kimo, kad sutaupinti laiko ir 
pasilieka kuopoj užrašas.

Alvinas.

Great Neck, N. Y.
LDS 24 kuopa šauniai pasi

rodė, surengdama puikų ban- 
kietą pasitikimui naujų metų. 
Publikos buvo daug ir visi da
lyviai pasitenkinę, kaip vaišė
mis, taip ir orkestrą šokiams.

Kuopos susirinkime paren
gimo komisija raportavo, kad 
nuo parengimo liko virš Šimti
nė pelno. Komisija pagirta už 
pasidarbavimą; tai pirmas 
kuopos istorijoj toks sėkmingas 
parengimas, apsidžiaugta pel
nu, tai ir viskas.

Kuopos atstovai iš Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komiteto 
veiklos raportavo, kad darbuo
jasi pagal išgalę, bet nei žo
džio neprasitarta, nei piršto 
nepajudinta' dėl Lietuvos naš
laičių pagelbos, kur dabar eina 
vajus po visą plačią Ameriką. 
Gauta iš centro visokia reika
linga medžiaga, patvarkymai, 
vaikučiams dovanų siuntimui, 
korčiukės su linkėjimais nuo 
amerikiečių, bet... LPT. Ko
miteto vietinis skyrius nei ne
prisimena apie tai. Turbūt už
siėmę “svarbesniais” reikalais?

Mezgimo komisija raportavo 
už pereitų metų veiklą, kad ir 
ne per daugiausiai dirbta, bet 
padaryta gražių mezginių Lie
tuvos kovotojams. Mezgime 
dalyvavo 11 mezgėjų, kurios 
numezgė sekamai: Mrs. T. 
Keegan 9 svederius ir 1 šaliką, 
Mrs. iC. Ruffe 9 svederius, 
Mrs. P. Rethore 4 sved., A. 
Lipskienė 4 sved., A. Bečienė 
3 sved., J. Klastauskienė 3 
sved., Dolly Werben 3 sved., 
Elz. Baranauskiūtė 3 sved., 
Lillian Werben 1 sv., M. Kup
činskienė 5 šalikus, Barbora 
Vainauskienė 1 porą kojinių. 
Numegsta 37 dideli sved., 2 
mažiukai vaikams, 6 šalikai, 1 
pora kojinių, viso 46 mezginiai.

Garbė toms moterims, ku
rios paaukojo savo laiką ir 
energiją tokiam prakilniam 
darbui, tie puikūs šilti mezgi
niai sušildys širdis brangiems 
Lietuvos kovotojams už visos 
žmonijos laisvę ir suteiks jiems 
malonų prisiminimą apie lietu
vius, gyvenančius šioje šalyje.

* * *
Kitų organizacijų metiniai 

susirinkimai įvyko paprastai, 
kaip ir kas met, valdybose pa
likti veik tie patys nariai, ka
dangi naujo “kraujo” sunku 
gauti. Visų organizacijų susi
rinkimai įvyksta gerbiamų 
Kasmočių svetainėje veltui, be 
jokio atlyginimo. Didesnės 
draugijos, tvirtesnės finansi
niai metiniuose susirinkimuose 
paskyrė $10 metinę dovaną 
Kasmočiui už šviesas, o silp
nesnės nieko. Tokia menka mo
kestis nepadengia išlaidų užlai
kymui svetainės šiame laike. 
Kadangi ir parengimams sve
tainė būna veltui, todėl visos 
darbininkiškos organizacijos, 
ypatingai Pirmyn Choras, iš
reiškia didelį ačiū gerbiamiems 
Kasmočiams už jų prielankų 
kooperavimą. Koresp.

Pasitraukė Argentinos 
užsienio ministeris J. Pe- 
ron. , .

Šis Hitlerio paveikslas paimtas iš filmos, kuri rasta 
pas vokiečius, patekusius karo Belaisviais. Paveikslas 
parodo Hitlerį be kepures liūdnai vaikštinėjantį nepa
žymėtam miestelyje tarpe griuvėsių. Su juomi kartu 
vaikštinėja grupė kitų naciškų kriminalistų. Visų jų 
mina labai prislėgta. Kiekvienas jaučia ateinantį galą.

Lawrence, Mass. Bridgeport, Conn.
Sekmadienį Bus Renkamos 
Drapanos Diet, žmonėms.

Lawrenco draugijų komite
tas dėl teikimo pagelbos Lietu
vos žmonėms ruošia drapanų 
ir kitokių reikmenų rinkliavą, 
kuri bus sekmadienį, sausio 21 
d. Tą dieną bus važinėjama į 
stubas ir paimama aukojami 
daiktai.

Kurie turite dėl Lietuvos 
nukentėjusių žmonių aukoti 
drapanų, avalinių ar kitokių 
daiktų, turėkite juos paruošę 
sekmadienį. O dar geriau bus, 
jei iš kalno praneštumėt per 
telefoną A. Taraškam, tol.: 
34498, arba S,..Penkauskui, tel. 
5809, kad atvažiuotų kas paim
ti.

Kuriem paranku, patys gali
te pristatyti aukojamus daik
tus, nes tam yra nusamdyta 
vieta ant kampo Park ii' Ben
nington gatvių, skersai gatvės 
nuo B. Chulados krautuvės. 
Pristatę daiktus klauskite B. 
Chulados krautuvėj informaci
jų ir rakto, o jis jum patar
naus.

Patys galite pristatyti daik
tus bile kada ir bile kurią die
ną.

Bet kurie patys negalite pri
statyti, praneškite per telefoną, 
kad komisija atvažiuotų paimti.

Jei nespėsite aukaujamus 
daiktus paruošti dėl sekmadie
nio, bus galima atvažiuoti pa
imti ir vėliau. A. Taraška.

Bridgeport, Conn.
Gražiai Minėsime LDS 74 

Kuopos Jubilėjų
LDS 74 kp. baigia rengtis 

prie 15 metų sukaktuvių mi
nėjimo, kuris bus subatoj, sau
sio 20 d., Liet. Jaunų Vyrų 
svetainėje, 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 vakare. Vaikų 
skyriaus nariai duos savo da
lį programos. Jaunuoliai bus 
taipgi gražiai reprezentuojami. 
Nors 10 LDS mūsų kp. narių 
randasi Dėdės Šamo tarnybo
je, bet dar gera grupė randa
si ir namie. LDS prezidentas 
R. Mizara pasakys tinkamą 
kalbą. O kuopos veteranai ir 
valdybų nariai taipgi turės ką 
pasakyti.

Vakarienė gaminama paty
rusių gaspadinių, tad dėl val
gio nereikės rūgoti. Po tos vi
sos programos bus šokiai.

Šitas parengimas bus kaip 
LDS narių ir jų draugų “re
union” — susipažinimas, tad 
visus prašome dalyvauti.

LDS 74 Kuopa.

Rooseveltas vėl ragino 
kongresą išleist verstinos 
darbo prievoles įstatymą.

Vakarienė ir Prakalbos.
šeštadienį, sausio 20 d.,

įvyks vakarienė* ir prakalbos. 
Rengia LDS 74 kuopa atžymė- 
jimui 15-kos metų susiorgani- 
zavimo sukaktį. Prakalbas sa
kys LDS prezidentas Rojus Mi
zara, iš Brooklyno.

Jis plačiai nušvies organiza
cijos svarbą, kokią naudą ji 
duoda Amerikos lietuviams, da
bartinę Lietuvos žmonių padėtį, 
karo eiseną ir kitas mūsų pa
reigas. Vakarienė ir prakalbos 
įvyks Lietuvių Svetainėj, 407 
Lafayette St., 7:30 vai. vaka
re. Įžanga tik $1.50. Prašome 
visus ir visas dalyvauti. 'M. A.

So. Boston, Mass.
25 metų sukakties sidabrinis 

dienraščio Laisvės'—-jubiliejus 
bus gražiai atžymėtas, šia? pro
ga ALDLD moterys, sykiu su 
bendra kuopa, sausio 21 dieną, 
5 vai. vakare, 376 Broadway, 
rengia bankietą, kuris bus tik
rai puikus ir pritaikytas šiam 
momentui. Mūs geriausios, gas- 
padinės — P. žukauskien, A. 
Buividienė, T. Niukienė, V. 
Kvietkauskienė — jau seniai 
daro planus, kad šį bankietą 
padarius tikrai vaišingu.

Puikią koncertinę programą 
duos mūs apylinkėj pagarsėję 
dainininkai Ignas Kubiliūnas ir 
Rožė Stripinis (Merkeliūtė), 
pianistė Ida Repšiūtė. Harmo- 
nistas Richard Buividas pa
linksmins visus su gražia mu
zika. Tai bus pažmonys, kokio 
So. Bostono visuomenė senai 
turėjo.

čia bus atžymėti du svarbūs 
įvykiai: dienraščio Laisvės si
dabrinis jubiliejus ir jos isto
rinis dalininkų suvažiavimas, 
kuris įvyks sausio 28 d., Broo- 
klyne. Taipgi šiame bankiete 
bus išrinktas atstovas į dien
raščio Laisvės suvažiavimą. 
Tad kviečiame visus iš artimų 
ir tolimesni’ų kolonijų ateinantį 
nedėldienį, sausio 21 d., atvyk
ti į bankietą, 376 Broadway. O 
mes užtikrinam, kad visi turė
site tikrai gražų laiką.

Rengėjai.

Redakcijos Atsakymai
F. Petrašiūnui, Hartford, 

Conn. — Jeigu Jurginis rašo 
apie Varnius, kada ten buvo 
įsteigta koncentracijos stovyk
la, -tai, matyt, jis žino, ką ra
šo. Mes čia gyvendami tuo rei
kalu mažiau žinome ir dėl to 
neverta ką nors sakyti. Visvien 
gerai, kad pastebėjote.

F. Lipskiui. — Dėkui už ei
lutes, bet pasinaudoti jomis ne
galėsime.

LOWELL, MASS.
Buvo Gražus Banldetas 

Pasitikimui Naujų 'Metų.
Gruodžio 31 dieną, tai buvo 

sekmadienis ir paskutinė diena 
senųjų metų.

Praleidimui senųjų ir pasiti
kimui naujųjų 1945-tų metų, 
Lietuvių Piliečių Kliubas su
ruošė puikų bankietą, kaip ir 
kiekvienais metais savo tradici
nį parengimą. Bet šiemet ban- 
kietas buvo skaitlingesnis sve
čiais, negu pernai.

Prie visų ilgų skobnių buvo 
užimta iki paskutinei kedei, 
kas ne visuomet pas tnus būna. 
Kaipo pažangesnių žmonių su
eigoj, viso vakaro nuotaika bu
vo linksma ir domingai jauki.

Svečiai, apart įvairių pasi
linksminimų, rimtai diskusavo 
praeitį ir bandė spręsti, kas ga
lėtų įvykti šiais'metais, kaip ir 
kuomi karas pasibaigs, ir visi 
linkėjo geriausių pasisekimų 
visam pažangiajam judėjimui. 
Ir tokioj smagioj nuotaikoj visi 
svečiai susilaukė gilaus vidu
nakčio, o didžiuma net ir pir
mųjų valandų naujųjų metų 
ankstyvaus paryčio.

Suprantama, kad mūsų pub- 
likkai yra daug kas diskusuoti 
ir kuomi rūpintis, nes tie patys 
žmonės jau ne kartą, yra auka
vę ir visaip prisidėję prie Lie
tuvai pagelbos teikimo, šian
dien tarybinė Lietuva jau visa 
išliuosuota. Koks linksmumas 
tikriesiems lietuviams! Tuomi 
piktinasi tik savo tėvų krašto 
išdavikai, — Hitlerio agentai. 
Tikrieji lietuviai džiaugiasi ir 
pasiryžę daugiau gelbėti Lietu
vai greičiau pasikelti iš karo 
griuvėsių.

Šiais metais bankiete man te
ko daugiausia laiko praleisti 
prie stalo, kur sėdėjo latvių 
tautybės draugų būrelis, kurį 
sudarė Freemanų ir Bundorių 
šeimynos. Tai labai malonaus 
būdo žmonės ir su jais buvo 
malonu svečiuotis ir laukti nau
jų metų.

Bankiete turėjome ir rusų 
tautybės svečių. Jie veik vieni 
užėmė vieną stalą. Su draugais 
rusais mes visuomet bendrau
jame parengimuose.

Kadangi mūsų tokie parengi
mai būna puikiai priruošti ir 
žmonės juose esti labai paten
kinti, tai visi myli juose daly
vauti. Be to, žmonės žino, kad 
tuomi jie paremia pažangių 
lietuvių judėjimą kovoje prieš 
žiaurųjį fašizmą.

šios puikios vakarienės pa
ruošimui daugiausia darbavosi 
draugė U. Puskunigienė su pa- 
gelba savo vyro Juozo. Draugė 
J. Gicevičienė irgi prisidėjo 
paaukodama bulves ir pati pa
gamino trintų bulvių prie mė
sos. Prie stalų patarnavo šios 
draugės: M. čiuladienė su duk
terims May ir Milda, M. Ar- 
bačauskienė, Bronislava Chu- 
ladienė, Jonė Daugirdutė ir 
Julė Gicevičienė.

Joms visoms kliubas taria 
ačiū už gražų pasidarbavimą. 
Atsiprašau, jeigu kurių vardą 
praleidau nenutėmijęs. Bet gi 
visi darbavomės, kad bankie- 
tas būtų geras. Tokį ir turė
jome. ,

Biskis Savikritikos.
Mes veik niekad iš kalno ne

skirtam parengimams tvarkos 
vedėją.’ Tik pačiame parengi

HARTFORD, CONN.

VAKARIENE
SU ŠOKIAIS IR DAINOMIS

RENGIA LAISVĖS CHORAS

Sekmadienį, Sausio 21 Jan.
CHORO SALĖJE 

155 HUNGERFORrf STREET 
Pradžia 2:30 vai. dieną.

Kviečiame visus dalyvauti. Pirmą sykį išgirsite Chorą 
dainuojant po vadovybe naujos mokytojos, 

M. Baltilioniutės.
Įžanga $1.75 Asmeniui. KOMISIJA.

me, paskutinėj minutėj prade
dame j ieškoti, “kas gi čia da
bar pirmininkaus?” Pasekmės 
tokios, kad vienas negali, kitas 
nenori, dar kitas “nemoka,” na 
ir nėra kam tinkamai progra- 
mo pravesti. O kuomet pro
gramas pravestas bile kaip —• 
netvarkingai (ir negali būt 
gerai, jeigu prie to iš kalno ne
prisirengta), tai vietoj savi
garbos ir publikoj rimtumo, 
tik maišalienė gaunasi ir ant 
juokų pasistatome. Pusė bėdos 
su mažesniais parengimais, bet 
labąi blogai tas išrodo didžiuo
siuose parengimuose, kur pub
lika įvairi ir jos daug, dau
giau.

Tas punktas blogiausia par
ėjo šių metų pasitikimui ban
kiete. Nes visai nei pirmininko 
neturėjome, nei jokio progra- 
mo nepravedėme. Tame mes 
silpniausia pasirodėme!

Ir jeigu pati publika nebū
tų sudarius savotiškus progra- 
mus, tai kas nors galėtų ma
nyti, kad keno nors laidotuvė
se atsidūrė.

Bet, patys svečiai nesulaukę 
nieko kito, sudarė gražų įvai
rumą, papildydami smagiomis 
dainelėmis besėdint prie stalų. 
Kitaip, žinoma, buvo, kuomet 
stalai nusiėmė ir prasidėjo šo
kiai prie muzikos.

O vis gi mes grupelė daini
ninkų paminomės, kaip atsi
sveikinti su senais metais ii* 
pasitikimui Naujųjų Metų, bet 
nesant gerai kooperacijai, va
karui atėjus — pačiame ban
kiete subliūško mūsų pirmesnis 
pasimojimas turėti trumpą, bet 
gerą programėlį.

Buvome suėję šeštadienio va
kare pasipraktikavimui dainų 
programui, — einasi gerai. Bet 
sutarėm rytd ienai popietiniam 
laike (prieš pat bankietą, ku
ris vakare turės įvykti) dar 
kartą sueiti ir pasipraktikuoti 
dainuot, bet nuėjęs kliuban 
nieko nesusilaukiau iki pat va
karo, kada jau bankieto laikas 
atėjo ir publika rinkosi.

Vis tiek galėjome programą 
pildyti, bet vienas kito nesusi- 
siekėm, nesusitarėm dėl men
kos kliūtelės. Reiškia, mažas 
kupstelis apvertė didelį veži
mą.

Jeigu jau dainų programas 
neįvyko, tai reikėjo, kaip ir vi
sados, nors prakalbėlių, trum
pų išsitarimų programą pra
vesti. Juk" yna apie ką kalbėti 
ir ką išsitarti tokiame svarbia
me laike! Reti ir vėl tas nelai
mingas bet —1 “pirmininko ne
turėjome.” Kas gi visą tvarką 
ves? Už tai ne vieną žmogų 
kaltinu ir kritikuoju, bet pats 
save ir visus už neturėjimą 
iniciatyvos nustatymui geres
nių gairių to puikaus bankietd 
progos išnaudojimui mūsų di
deliems tikslams.

Tuo pačiu kartu žinome, kad 
daugiau tokio apsileidimo mes 
lowellieciai nebedasileisime.

Bankiete, apart kitų, turėjo 
būt sudainuota ir ši labai nau
ja ir su smagia melodija dai
nelė: “Lietuva Nauja.”

Atėjo, atbėgo
Nauji meteliai, 
Sveikinam jus visus 
Brangūs sveteliai.

Užkandę, užvalgę
(Tąsa 4-me pusi.)
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Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas
Lietuva Pasiekė Laisvę

HARTFORD, CONN.

(Tąsa)
“Didžias džiaugsmo dienas gyvename 

dabar. Tačiau priešas dar tebesigina, 
jam dar nėra suduotas paskutinis mirti
nas smūgis. Karas dar nesibaigė, bet įė
jo į savo lemiamąjį laikotarpį. Priešas 
stengiasi užtęsti karą. Kiekvienas mūsų 
turi todėl įtempti visas jėgas, kad prie
šui nepavyktų jo sumanymas. Mūsų 
šventa pareiga neisigailėti nieko, nesi
gailėti nei turto ir, jei reikia, gyvybės, 
kad prakeiktiems vokiškiems plėšikams 
ko greičiau būtų suduotas paskutinis 
smūgis jų pačių urve — Vokietijoje.”

Sovietų Sąjungos didieji dienraščiai, 
kaip Vilniaus, taip ir Kauno išlaisvini
mą gausiai atžymėjo. Dienraštis “Prav
da” iš rugp. 2 d. įtalpino smulkmenišką 
maršalo Stalino pranešimą, kuriame su
žymėta Raudonosios Armijos daliniai ir 
jų vadai, dalyvavę Kauno išlaisvinime. 
Ten tilpo ir V. Koževnikovo straipsnys 
rusų kalboj.

Du paveikslai, vienas pavaizduoja Kau
no gyventojus, kurie pilni džiaugsmo ir 
smagiais veidais pasitinka milžiniško dy
džio sovietinį tanką. Jį apstoję vyrai ir 
moterys, kovūnai išlipę ant tanko, iškėlę 
raudoną vėliavą ir galinga patranka iš 
tanko nukreipta į Vokietiją.

Antrame paveiksle kovūnų vadas ant 
balto žirgo praleidžia pro savę raudon
armiečių - pėstininkų pulką, toliau ma
tosi didelis baltas Kauno pastatas.

“Izviestijose” tilpo L. Kudriavych ir 
Z. Ostrovskio aprašymas, kaip Kaunas 
buvo išlaisvintas, kurį mes pradžioj šio 
aprašymo padavėme, ir du paveikslai.

Vienas pavaizduoja, kaip Kauno gat
vėmis pravažiuoja dvi Raudonosios Ar
mijos milžiniškos patrankos, ant vikšrų, 
kaip tankai, ir apkaustytos storomis 
plieno sienomis, tik kovotojai iškišę gal
vas pro atdaras atvaras. Matyti, paveik
slas trauktas tuojau, kai Kaunas buvo 
išlaisvintas.

Antras parodo Kauno geležinkelių sto
tį, kurią hitlerininkai susprogdino ir su
degino. Peronas suvirtęs, matosi “Kau

nas” ir ”Kowno” parašai. Trys raudon
armiečiai praeina pro tą liūdną vaizdą. 
Jie eina drąsiai, nes suteikė laisvę ne 
vien Kaunui, bet neša ją visai Lietuvai.

NUO ŠIAULIŲ IKI MARIŲ
Liepos 27 d. Raudonoji Armija išlais

vino Šiaulius ir nutaikė smūgį linkui Ry
gos Užlajos, Baltijos Jūros. Tikslas buvo 
nukirsti hitlerininkų jėgas Rygoj, Latvi
joj ir Estijoj, kurių tada ten buvo apie 
200,000.: : j . • ■

Generolo Bagramijano armija šį užda
vinį sėkmingai atliko. Liepos 28 d. išlais
vino Joniškį, o sekamą dieną Žagarę ir 
pasiekė Tarybų Latviją.

Liepos 30 dieną paėmė gelžkelio stotį 
Gludą, o sekamą dieną išlaisvino Ilgavą 
(Mintaują) ir tokiu būdu nukirto hitle
rininkų gelžkelių susisiekimą tarpe Ry
gos ir Rytų Prūsijos.

Rugp. 1 d. Raudon. Armija išlaisvino 
gelžkelio stotį Tukumą ir prieplauką 
Klapkalns išeinant iki jūros.

Po to, šioj srityj ėjo žiauri kova. Hit
lerininkai traukė naujas jėgas ir atako
mis stengėsi prasimušti linkui Šiaulių, o 
jų nukirstos jėgos iš Latvijos veržėsi lin
kui Biržų, kad ištrukti iš spąstų, į ku
riuos jie tapo uždaryti Latvijoj ir Esti
joj.

Hitlerininkams nepavyko nei Šiaulių, 
nei Biržų srityj prasilaužti. Tik rugpjū
čio 21 dieną jie prasiveržė pačiu pamariu 
atsiimdami Tukum^ linkui Ventspilio 
(Vindavos), bet jiems nepavyko atsteigti 
tiesus gelžkelių susisiekimas su Rytų 
Prūsija. Kiek vėliau naujas Raudonosios 
Armijos smūgis linkui Baltijos Jūros ir 
išlaisvinimas Palangos antru kartu už
darė tas hitlerininkų jėgas į spąstus tar
pe Liepojaus ir Ventspilio.

Šias kovas apibūdindamas, Liudas Gi
ra sako;

“Černiachovskio, Bagramiano 
Didvyrių pulkai
Lauk fašistą veja, gena 
Giriom ir laukais.”

(Bus daugiau)

ALDLD 3 Apskr. Reikalai. ,
ALDLD 3 Apskr. komiteto 

posėdis įvyko 2Š d. gruodžio, 
1944 m., 155 Hungerford St., 
Hartford, Conn. Į posėdį atsi
lankė komiteto nariai: org. V. 
J. Valley, prot. sekr. F. J., Rep
šys ir finansų sekr. W- Bra
zauskas; nedalyvavo ižd. M. 
Strižauskienė ir org. pagelbi- 
ninkas J. šukaitis.

link Anglijos žygių Graikijoj. 
Drg. V. J. Valley apsiėmė pasi
tarti su draugais ir gal bus rei
kalas pagamint rezoliuciją.

Nutarta, kad sekantis posė
dis įvyktų balandžio mėn., 1945 
m., 155 Hungerford St., Hart
ford, Conn. Posėdis užsidarė 
kaip 9:30 vai. vakare.

ALDLD 3 Apskr. sekr.
F. J. Repšys.

Lynn, Mass.
Pagalba Lietuvos žmonėms.
Buvo surengtos prakalbos 

pagalbai Lietuvos žmonių, ku
rie tiek daug nukentėjo nuo 
vokiečių. Kalbėtojai buvo J. A. 
Kupstis ir dr. J. F. Borisas iš 
So. Bostono ir drg. W. Jurke
vičius iš Brocktono. Visi .kal
bėjo labai aiškiai ir gerai iš
aiškino, ko Lietuvos žmonėms 
reikia, kaip tai drapanų, avali
nės, ką viską persiunčia Lietu
vos žmonėms Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komitetas.

Drapanų rinkimui, sutaisy- 
mui ir sutvarkymui išrinktas 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto skyrius iš šių ypatų: 
pirmininkas M. Latuoskas, vi- 
ce-pirm. Alena Zaleckienė, nu
tarimų raštininkas — J. Put- 
rius, fin. rast. — M. Sinkevi
čius, kasierius — Ona Putrius.

Per prakalbas surinkta 
$50.50. Aukavo sekamai: Po 
$5: P. Karpičius, K. Belskis, 
S. Zaleckas, ir W. Jurkevičius. 
Po $2: P. Vacikonis ir V. Kar
pičius.

Po $1 aukavo: P. Pavilionis, 
M. Jankauskas, V. Norkūnas, 
A. Paskauskas, K. Petkevičius, 
P. Baranauskas, K. Kukenas, 
Dr. J. F. Borisas, J. Karvelis, 
A. Karuzis, A. Keršis, K. Bu
zas, P. Poška, T. Karpavičius, 
T. Buzas, E. Rulkauskienė, E. 
Kiškis, V. Sadalnikas, V. Ven- 
graitis, A. čebalauskas, J. Pi- 
gaga, J. Putrius ir M. Sinkevi
čius, viso $50.50. Visiems au
kavusiems ačiū. Aukokite, kas 
tik galite išrinktam .komitetui.

'M. 8.

London. — Manoma, kad 
vokiečiai permetė dvi savo 
kariuomenės divizijas iš 
Norvegijos j vakarinį fron
tą.

Naciai sakė, rusai veržia
si link Karaliaučiaus.

Vokiečiai atmušė jankių 
žvalgus Italijoj.

Burmoj chinai atėmė iš 
japonų Hamhkamą.

VILNIES
KALENDORIUS

1945 METŲ

Svąrbi Knyga, Įvairi Rąstais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

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

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

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

Philadelphia, Pa.

Posėdį atidarė org. V. J. 
Valley kaip 8 vaj. vakare, pa
aiškindamas dėl kokio tikslo 
posėdis šauktas. Kadangi dien
raštyje Laisvėj buvo iškeltas 
klausimas demokratinio Lietu
vių suvažiavimo, tai ir yra 
reikalas 3 Apskr. apkalbėt ar 
reikalingas.

Buvo suteikta ALDLD 68 
kp. nariams balsas, tai bend
rai apkalbėta ir ALDLD. 3 Ap
skritys pritaria, kad demokra
tinis Lietuvių suvažiavimas 
įvyktų. 3 Apskr. pageidauja, 
kad įvyktų gegužės mėn., 1945 
m.

Antra, buvo apkalbėta naujų 
narių ALDLD vajus. Rimtai 
apsvarstyta šis svarbus klausi
mas ir 3 Apskr. komitetas 
stengsis dėti visas pastangas, 
kad laike vajaus rengt ir marš
rutą. Surengimui maršruto 
išrinkta komisija F. J. Repšys, 
W. Brazauskas ir C. Vilkas. 
Apkalbėta dėlei atgaivinimo 
kuopų. Čia nutarta, kad komi
teto nariai turės kolonijas ap
lankyt: drgė M. Strižauskienė 
aplankys Torringtoną arba su- 
sirašinės su draugais Bristol, 
Ansonia ir Stamford. Palikta 
3 Apskr. sekr. F. J. Repšiui 
susirašinėt ir sužinot kuopų 
stovį.

Buvo užklausta, kur randasi 
ALDLD 3 Apsk. pirktas dienr. 
Laisvės šėras ir ant vietos su
žinota, kad šėras randasi pas 
buvusią 3 Apskr. ižd. Giraitie- 
nę.

J Laisvės šėrininkų suvažia
vimą nutarta atstovo nesiųst. 
3 Apskr. pikniko klausimas pa
likta ant sekančio komiteto po
sėdžio. Pakelta klausimas kas-

San Francisco, Calif
Civic Auditorium svetainėj, 

sausio 3 dieną atsibuvo Ware
house unijos ILWU (CIO) lo
kalu No. 6 susirinkimas. Narių 

I dalyvavo apie 8,000. Prisiek
dinta valdyba 1945 metams. 
Brolis J. K. Robertson prisie
kė ir pasakė labai jausmingą 
prakalbą, kad turi būti tarpe 
visų tautų lygybė ir vienybė, 
kad neturi būti skirtumo tar
pe rasių. Tą dieną į uniją įsto
jo' 274 nauji nariai, jų tarpe 
pusė negrų.

Per 15-ką minučių buvo ro
doma paveikslai iš karo lauko, 
vaizduojanti šiurpulingus bai
sumus. Nariai buvo raginami 
duoti kraujo Raudonajam Kry
žiui gelbėti gyvastį mūsų ko
votojų. Daug narių pasirašė 
duoti po pantę kraujo.

Valdybos buvo pasiūlyta re
zoliucija, kad valdybą renkant 
visi nariai turi balsuoti slaptai, 
o kuris nebalsuos, tai bausti 
$1. Nariai rezoliuciją atmetė.

Lokalas No. 6 persikelia į 
svetainę Aren Hali, 58 Calec 
St. ir 519 Mission St. Nariai 
labai patenkinti, kad persike
lia nuosavai! naman. Susirinki
mai būdavo pirmą seredą kož- 
no mėnesio 1944 metais, 6 da
bar bus kas antrą seredą, pra
dedant su vasario mėnesiu, toj 
pat vietoj — Civic Auditorium.

Nuo sausio 1 dienos moterys 
ir merginos, šiame lokale, ga-

F. W. Shalins

vo pakelti algos po 5 centus 
į valandą, jos dabar gaus po 
75 centus į valandą. Vyrams 
pasiliko tas patsai užmokestis, 
kaip buvo 1944 metais, tai yra, 
po 921/2 centų, į valandą.

Narys, kuris išdirbęs 1,550 
valandų, tai jam susirgus, už 
15 dienų algą užmoka darb
davys. Nariai, kurie dirba ant 
pakaitų, tai yra paliuosuoja- 
mi nuo susirinkimų. Nariai, ku
rie dirba dienomis, turi lan
kytis į susirinkimus, jeigu ku
ris nesilanko, tai turi pasimo- 
kėti $1 pabaudos, jeigu tam 
nebuvo rimtos priežasties.

Valdyba yra iš 16 narių, tik 
keturi yra nauji nariai, o kiti 
tie patys; D. Lynden yra pir
mininkas, Joe Lence — vice
pirmininkas, Harry Bridges 
vėl vienbalsiai išrinktas Inter
national Longshoremens and 
Warehouse Mens Union (CIO) 
pirmininku.

Tafilius Latvenas.

DĖDĖ SAMAS
DUOS 32,000,000 

EXTRA RAUDONŲJŲ PUNKTU' 
Kuo didžiausias daugis extra 
raudonųjų punktų bus išduo
tas Amerikietėm šeimininkėm 
visoje šalyje šj mėnesį ir kiek
vieną sekamąjį mėnesį.

Apie 32 milionai extra rau
donųjų punktų bus išdalinta 
per mėsininkus pirkikams, 
kurie pristatys panaudotus 
riebalus didžiame Pergalės 
vajuje dėl šios būtinos me
džiagos vaistams, parakui, 
dribtinei gumai, muilui, malia
voms ir šimtams kitų reikme
nų, naudojamų karo lauke ir 
naminiame fronte. Už kiek
vieną pristatytą riebalų svarą 
kiekviena šeimininkė turi tei
sę gauti po 2 raudonuosius 
punktus.

Panaudotų riebalų vis dar 
labai reikia. Moterys yra ra
ginamos taupyti kiekvieną la
šą, kiekvieną galimą šaukštą 
riebalų tol, kol bus laimėta 
galutinoji Pergalė prieš Vo
kietiją ir prieš Japoniją.

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Mes padainuosim, 
Už laisvą Lietuvą 
Visad kovosim.

Jau laisvas mūs Vilnius
Ir senas Kaunas,
Būk sveika Tarybų
Lietuva nauja.

Oi tai, oi tai,
Oi tai gadynė,
Jau laisva Lietuva
Mūsų tėvynė.

Programui neįvykus ir ' ši 
dainelė liko nesudainuota, ku
ri tiko naujiems metams.

J. M. Karsonas.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokiu 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

1
1O% SAVED 
NOW OR 100% 
TAKEN BYTHI 
AXIS LATERI

BUY WAR BONDS

J. GARŠVA
i GRABORIUS-UNDERTAKER 

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
i! 231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Išleistuvės.
ALDLD 10 kuopos narės I— 

žalnieraitienė, Šmitienė, ša- 
pranauskienė, Urbienė surengė 
netikėtą pokilį — išleistuves d. 
S. Reikauskui, kuris apleidžia 
Philadelphia. Jį pagerbė la
biausiai už darbštumą ALDLD 
10 kuopoj. Būdamas finansų 
sekretorium drg. Rei.kauskas 
išrinko veik visas duokles iš 
narių už 1945 m. ir prie jo 
gauta 7 nauji nariai. Kuopa 
turi narių dabar arti 90. Apart 
to, drg. Reikauskas visuomeniš
kais darbais kooperavo visur 
ir tuomi pagelbėjo daug darbo 
atlikti: Lietuvos šelpimo reika
lais, karo pastangų rėmimo ir 
bendrai ištisose 'organizacijose.

Draugei Urbienei neteko da
lyvauti, nes jinai staigiai su
sirgo ir nuvežta į ligoninę tu
rėjo operaciją.

Prie šio surengimo lėšų pa
dengimo prisidėjo sekanti: 
Rainys $8,00, Merkis $3; po 
$2.00: Galkus, Smitas, Pilėnas, 
Bakšys; po $1.00: Lukoševi
čius, šapranauskienė. Apmo
kant lėšas, liko $10.00, kuriuos 
paaukojo Lietuvos reikalams. 
Varde to parengimo, Antanas 
Bakšys paaukojo Lietuvos rei
kalams $5.00.

Tarpe trumpų prakalbėlių ir 
linkėjimų d. Reikauskui, buvo 
iškeltas klausimas “Laisvės” 
suvažiavimo pasveikinimui. 
Sekanti draugai-ės aukavo: po 
$1: Reikauskąs, Bakšys, Mer
kis, šapranauskienė, Lukoševi
čius, Pilėnas, Smitas, Lasutis, 
Galkus, Rainys. Viso $10.,00. 
Veik Komitetas aukavo $10. 
Viso $20.00. Tai pirmos išleis
tuvės buvo veikliam draugui 
surengto^. Reįkia prisiminti 
apie mūsų drg. Žaldo/ą, kuris 
daug dirbo philac|elphijoj, bet 
nebuvo surengta išleistuvių 
gal veikiausia todėl, kad šiame 
mieste trūko' savitąrpinio 
draugiškumo, įvertinimo ii’ pri- 
davimo energijos. Rep.

Thomas J. Klimaitis
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Balsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
Šermeninė (Koplyčia) 

NEMOKAMAI
Teisingas Patarnavimas

Reikale Kreipkitės:

THOMAS J. KLIMAITIS
1640 North Main Ave., 

SCRANTON, PA.
Tel. 3-6728.

(SHALINSKA3)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

j NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
| Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
50.0 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

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

TEL1KPHONE 
8TAGG 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS i 
(BIELIĄUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus,

Pataniavjipas pus užtikrintą? įr už prieipąmą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamo? 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

£
|Lietuvių Kuro Kompanija |

Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam
^4 kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes, žiemą yra įį 

sunkus pristatymas a; es.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

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

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

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

(Isist. 28 m.)

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

| CHARLES J. ROMAN
3d (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Anglijos Valdžia Nežada 
Sustabdyti Žygių Prieš 

Elas Partizanus

KRISLAI MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE v 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
prašė, kad Edenas pasakytų 
vardą bent vienos iš tų 
Graikijos unijų ar jų vadų. 
Edenas atsakė, kad “negalįs 
žinoti visų pasirašiusių...” 
Cook priminė, kad vienas jų 
buvo vadas bernavusių na
ciams kvislingų.

NAUJAS TERORAS
Korespondentas Konstan

tinas Poulos pranešė iš 
Graikijos, kad ten nėra nei 
tokių unijų, nei vadų, 
kuriuos skelbė anglų ko
manda. Kartu jis rašo, kad 
pasitraukus Elas partiza
nams iš Graikijos sostinės 
Athenų, fašistuojanti bei 
karališkieji gaivalai vėl plė
šia ir užpuldinėja žydus ir 
daro ablavas prieš partiza
nus, kasdien vis daugiau jų 
areštuodami.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
“Mūsų LLD 19 kuopa paki

lo nuo 120 narių jki 208. Pats 
vienas gavau apie 70 nariu. 
Apskričio valdyba darbšti.”

čikagiškis Literatūros Drau
gijos apskritys turėjo konfe
renciją. Tikiu, kad jie gerai 
pasiruošė gražiai pasirodyti 
šiais jubiliejiniais metais. 
Draugai. Vešys, Pruseika ir ki
ti puikiai rūpinasi Draugijos 
reikalais.

MERGINOS AR MOTERYS 
SKALBYKLOS DARBUI 

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITĖ. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAt VYRAI 
REIKALINGI

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY

68-14 62ND ST. 
RIDGEWOOD, 

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

(21)

Hudson, Mass DRATŲ TVARKYTOJAI
Patyrę

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KEGRON MFG. CO., INC.

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

MERGINOS—BERNIUKAI
$24 J Savaitę Pradžiai. 40 Valandų. 5 Dienos. 

Pakavimas. Lengvas Darbas.
SLEETEX, 404—4th Ave., (28th Si.)

(18)

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
V AKACIJAS SU ALGA , 

APDRAUDOS PLANAS IR MEDIKALĖ PAGELBA 
KODĖL NEPASINAUDOTI ŠIUOM PASIŪLYMU?

KREIPKITĖS TUOJAU
RANDALL CADILLAC

CORPORATION
570 ST. JOHNS PL.
BROOKLYN, N. Y.v 7

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, lathe 

operatoriai, inspektoriai.
Linksmos darbo sąlygos, 9 valandos j dieną. 

Aukščiausios algos, vakacijos. 
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO. 
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.

MERGINOS! MERGINOS!
MERGINOS!

Gręžiamojo preso operatorės, lathe operatorės, 
insiiektorės.

Linksmos darbo sąlygos, 9 valandos j dieną.
Aukščiausios algos, vakacijos.
Prisilaikoma WMC taisyklės.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLET, N. J.

MOTERYS 
Veiklios, Inteligentiško*. 
Abelnas Ofiso t)arbas.

Nuolat
GEO. BORGFELDT CORP.

44-60 E. 28rd ^T., N. Y. C.
(16)

(21 >

(18)

APVALYTOJAI
Abelnas Darbas. Gera Alga. Nuolat. 

Kreipkitės j Personnel Ofisą.
G. SCHIRMER, INC.

7 East 43rd St., 6-tos lubos. ,
T17)

Maskva Pašaukė Savo Amba- 
sadorių iš Londono

London. — Pranešama, 
kad Sovietų vyriausybė pa
šaukė Maskvon savo amba
sadorių F. Gusevą iš Lon
dono. Teigiama, kad prem
jeras Stalinas nori su juom 
pasitarti pirm būsimos kon
ferencijos taip prez. Roose- 
velto, Stalino ir Anglijos 
premjero Churchillo.

Kelis Kartus Padidinta Ame
rikos Laivyno Jėga

‘Washington. — Nuo 1940 
m. sausio 1 d. iki šiol Jung
tinių Valstijų karo laivynas 
trigubai padidėjo, skaitant 
tonais visus karinius laivus. 
Šie laivai dabar taip gink
luoti, kad jie penkis kartus 
tįek daugiau gali šovinių pa
leisti, negu 1940 metais, 
skaitant šovinių kiekį ir svo
rį.

DIDINAMA AMERIKOS 
LĖKTUVŲ STATYBA 
Washington

rudenį buvo suplanuota pa
statyti Amerikai 76,000 lėk
tuvų 1945 m. Dabar Karinės 
Gamybos Taryba nusprendė 
pakelti naujų lėktuvų skai
čių šiemet iki 82,250.

Pernai

Paryžius. — Penki Ame
rikos kareiviai nusmelkti 
sušaudyt už armijos gazoli
no vogimą ir pardavinėjimą 
juodajam marketui.

London. — 1,050 Ameri
kos lėktuvų puolė Hambur
go - Harburgo sritį Vokie
tijoj; ypač taikė į submari- 
nų statyklas, žibalo dirbyk- 
klas ir gelžkelius.

Filipinų srityje Amerikos 
lakūnai sunaikino 61 japonų 
lėktuvų ant žemės ir vieną 
ore.

Shenandoah, Pa
Padėkos Žodis Draugėms ir 

Draugams.
Širdingai tariu ačiū draugui 

P. Kvalkauskui ir A. Dam- 
bauskui už pagelbėjimą man 
'‘Laisvės” vajuje. Su jų pagel- 
ba man buvo daug lengviau 
dirbti ir laimėt dovaną.

Draugas P. Kvalkauskas ga
vo naujų skaitytojų ir atnau
jino visą Hazletono apylinkę, o 
draugas A. Dambauskas — Gi- 
rardvillės apylinkę.

Kaip lietuvių patarlė sako: 
kaip du stos, visados daug dau
giau atliks.

Tai dar tariu širdingą ačių 
Visiems draugams ir draugėms, 
kurie užsirašė “Laišvę” arba 
atsinaujino. Si. Kuzmickas.

» ii

svečius mo- 
pamaitino.
draugai A.
K. Urbonas

Pagalba Lietuvos Žmonėms.
Lietuvių Piliečių Kliubas su

rengė 'parę pasitikimui Naujų 
Metų. Susirinko nemažas būre
lis vietinių ir iš apylinkės 
kliubo narių ir prijautėjų. 
Valgį sunešė, pagaminę namie, 
kliubiečių moterys. Todėl, val
gių buvo įvairių įvairiausių rū
šių ir pirmu kartu 
terys taip skaniai

Baigiant vaišes, 
J. Sikorskis ir C.
paprašė, pagal išgalę, paaukoti 
pagalbai Lietuvos žmonių, ku
riuos taip baisiai vokiečiai api
plėšė. Aukavo sekamai:

Po $2: F. Kaulakis ir F. Si- 
korskienė, A. J. Sikorskis 
$1.15. Po $1 aukojo: tC. K. Ur
bonas, M. Kazlauskas, Ig. Mor
kūnas, R. Zulomas, S. Simana
vičius, Ch: Rudis, J. Sabanskis, 
J. Paplauskas, F. Medets, Ch. 
Yokšas, A. J. Razinauskai, J. 
Cook, J. Sapala, S. Sabaliaus
kienė, J. Kuduliene, K. Butė
nienė, W. Alšauskas, S. Šatas, 
A. Kaulakienė, G. Bagdonavi
čius, J. Navenglauskas, Bishop,' 
S. Jankauskas, J. Razėnas, S.’ 
Zulonienė, P. Grevuškienė, Al
bin Tamašiūnas ir M. Paplaus
kienė.

Po 50 centų aukavo: O. Mar- 
kūnienė, V. Kaulakienė, Z. 
Vaidvilavičienė, V. Baranaus
kas, P. Vaitekūnas ir A. Na- 
vičionienė, ir M. Ivaška 25c.

Mūsų rėmėjai farmeriai J. 
Sabaliauskas ir O. Jokšienė au
kavo po sūrį ir pastaroji duo
ną, kas buvo išleista ant tikie- 
tukų ir davė $10. Tai bendrai 
ir susidarė $47 pagalbos Lietu
vos žmonėms, kas pasiųsta 
Lietuvos Pagalbos Teikimo Ko
mitetui. Visiems aukavusiems 
tariame širdingai ačiū!

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAI
Būtinam Laivyno Kontrakto Darbui

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

aukšta kaina. Kreipkitės

SEARS, ROEBUCK and CO.
Mail Order Employment Dept.

4640 Roosevelt Blvd.
PHILADELPHIA, PA.

■—arba—
Pas Jūsų Arčiausią U.S.E.S. Ofisą

(17)

VYRAI
Būtinoms Pramonėms 

Nuolatinis Darbas 
Reikalaujama Paliuosavimo Paliudijimo

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

IRONSIDES 6-7700
 (18)

ir

BŪTINA PRAMONĖ
Išdirba popierines dėžes del U.S. 
Signal Corps, Medical Corps ir 
kitom šakom Ginkluotų Pajėgų.

REIKALINGI NELAVINTI 
VYRAI, BERNIUKAI 

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

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

BERLES CARTON CO., 
INC.

86 5th Avė., Paterson, N. J.
VAŽIUOKITE BUNKER HILL 

BUŠU IKI FABRIKO.
(17)

VYRAI
PADEKITE sumušti

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK 

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI 

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

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

REIKIA
BROOKLYN YARD

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. $85 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.

06)

MERGINOS — 16 IKI 28 
DARBAI

SU ATEICIA 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 filvd.

PHILADELPHIA, /PA.

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

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

Lydytojai - Svėrikai - Kur Into jai 
Boilerių Valytojai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai _ “Prilaikytojai” - 

Šildytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojai ir Lygintojai 

Aptarnavimui Elektrikieriai 
(Pirmos Klasės) 

Fliuneriai - Laivų Maiiavotojai 
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.

Kreipkite* tiesiai | Employment Ofisą

TODD SHIPYARDS 
j CORPORATION 

(Brooklyn Division)
Ft. of Dwight St. Brooklyn, N. Y. 

Kiti Aplikantai Kreipkite* | 
Todd Atstovą, USES.

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

APTARNAUTOJAI / 
DĖL PARKING LOT /

Turi mokėti automobiliu važinėti. Nuola 
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
KREIPKITfiS I ROOM 202 
21TII & 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. 
_1Į81

PAKUOTOJAI IR CRATERS
Patyrę prie namų rakandų. Unijinės algos. 

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

202 W. 89TH ST.
(18)

963 NEWARK AVE, ELIZABETH, N. J
(18)

m., 
ten

Laisvėj 296 num., 1944 
tilpo aukavusių vardai ir 
nebuvo paskelbta, kad drg. J. 
Sabaliauskas aukavo $5, o kur 
pasakyta, kad M. Daukštys au
kavo $1, tai turi 'būti M. Laks
tutis. Pasakyta, kad maistu 
aukavo J. S. Sabaliauskai iš So. 
Sudbury, o turėjo būti J. S. 
Sabanskai. Klaidas atitaisau ir 
atsiprašau draugų.

Al. Tamašiūnas.

Italijoj naciai prasiveržė 
per Senio upę.

Tai reprezentantas John 
■’Rankin, iš Mississippi, demo
kratas, amžinas reakcionierius, 
republikonų talkininkas. Tai 
jis Kongrese padavė įnešimą, 
kad Dies Komitetas būtą pada
rytas pastoviu komitetu. Bet 
jis dabar bijo, kad tas komite
tas, į kurį įeina keletas Rbo- 
sevelto šalininką, gali pradėti 
tyrinėti fašistus!

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

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

prakalbas, kurios įvyks sekmadienį, 
sausio 21 d., Liet‘.\ salėje, mokyklos 
kambariuose. Pradžia 7 vai. vak. 
Kalbės D. M. Šolomskas, LLD Cen
tro Sekr. iš Brooklyn, N. Y. įžan
gos nebus. — Kom. (15-16)

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

sio 21 d. įvyks 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. į v. — 
LPTK. W. Skyr. (15-16)

HARTFORD, CONN.
Sausio 21 d. įvyks 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. Baltilioniutci. 
Tad kviečiame dalyvauti. —Kom.

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

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

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, sausio 20 d. įvyks 

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 
Visi delegatai 
Šmitas, sekr.

Lietuvos žmonėms, 
susirinkite.

. .(15-16)
A. J.

VIEŠBUČIŲ DARBININKAI
MOTERYS & VYRAI—NĖRA AMŽIAUS 

APRIBAVIMO.
GERA ALGA—VISUOSE DEPARTMENTUOS 

NUOLAT. PATYRIMO NEREIKIA.
NĖRA AGENTŪROS MOKESČIO 

VIEŠBUČIAMS McALPIN, NEW WESTON, 
WINSLOW, WELLINGTON. IR KITIEMS.

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 

234 7th Ave. bet. 23rd & 24th Sts. 
Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo

 Pareiškimo.

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

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

; Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

Tuo jaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už Vz galiono, $4 00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY. N. Y.

1

2

3

4

MONTELLO, MASS.
Vienybės Pašalpinč Draugystė 

rengia metinę vakarienę Draugystės 
palaikymui. Įvyks šeštadienį, sausio 
20 d. Liet. Taut. Namo apatinėj sa
lote 7 v. v. Įėjimas $1.20, nariams 
priverstinai. — ĮCom. (15-16)

MERGINOS & MOTERYS
MUMS REIKIA JŪSŲ KAIPO’ 

ACCOUNTING CLERKS 
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.

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA

VYRAI 
MOKINIAI
DIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandų Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71>/2c 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.

Vyrai

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO

ĮRENGIMŲ OPERATORIAI 
BE PATYRIMO 
Proga išmokti 

operuoti chemišką
Įrengimą seniai Įsteigtoj kompanijoj.

CHARLES LENNIG & CO.
5000 Richmond Street
PHILADELPHIA

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

4417 Frankford Ave.

(18)

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(22'

LATHE DARBININKAI 
IR PRIE STALO 
DARBININKAI 
PIRMOS KLASĖS

Reikalingi dirbtuvių budinkc prie specialių 
mašinerijų.

Būtinas karo darbas su puikia 
pokarine ateičia

AUKŠTOS ALGOS MOKAMOS 
PROPORCIJONLIAI 8ULYG 

GABUMO IR PATYRIMO 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Prisilaikoma WMC Reguliacijų 
Skambinkite H. E. SCOTT 

STILLWELL 4-7040 
Zimmer-Thomson

Corporation
Long Island City, New York.

(16)

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(22)

PROSYTOJAI VYRIŠKŲ KOATŲ. 
NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

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

VYRAI IR BERNIUKAI
Abelnas Darbas

SALDAINIŲ KRAUTUVĖJE
Patyrimas Nereikalingas
Puikiausia Proga Pakilimam*

Laikas ir Pusė už Viršlaikius
DUODAME UNIFORMAS

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
. ...  (16)

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 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ <!il

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
Prie

LENGVO, BŪTINO DARBO
Idealas Senyvom Moterim

Nėra Naktų Darbo

Daliai Laiko Darbininkai
MERGINOS AR MOTERYS 

Viršaus 16 Mėty
Galima Pritaikyti priimtinas 

valandas.

McGUIRE BROTHERS, 
INC.

44TH RD., VERNON BLVD.
LONG ISLAND CITY.

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

119)

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 Subvė iki 14th St) 
PATOGU IR I HUDSON TUBES.

(20)
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NewYorto^^^Zlnios
Gera Naujiena

LDS 50 kuopa, So. Brook
lyn, ruošia parengimą, nedė- 
lioj, vasario 11-tą, kuriame bus 
sulošta komedija — operetė 
“Kuprotas Oželis.“ Prašome 
kitų organizacijų tą dieną ne
ruošti kitų parengimų ir kvie
čiame praleisti laiką su mumis, 
Labor Party svetainėje, 4714 
—5th Avenue, kur, mes užtik
riname, jūs galėsite gerai prisi
juokti iš tos gražios komedijos.

Komitetas.

Veteranai Laikraštininkai 
Bus Mūsų Sąskridyje

Automobilius Užmušė

WALTERIS MOKA DANTIS SUKANDĘS 
JUOKAUTI Iš PERGYVENIMU

New Yorko Lenkai Mi 
nės Varšavos Iš

laisvinimą

Dienraščio Laisvės patrijotai 
šėrininkai, platintojai, skaity
tojai ir prieteliai iš arti ir iš 
toli rengiasi dalyvauti dienraš
čio didžiojoj iškilmėj — suva
žiavime ir bankiete sausio 28- 
tą, Grand Paradise salėse, 
Brooklyne.

štai vienas iš daugelio to
kių džiuginančių pranešimų :
DRAUGAI:

Atsiunčiam $7.50 dėl 3 bi
lietų j Laisvės bankietą. Bilie
tus galite nesiųsti, tik pažy- 
mėkit vardus: Antanas ir Jie-

sų gali iškirsti per desėtką 
virš dienų. Tai ne čia pat 
Brooklyne. Bet jie ir to nebi
jo. Juk jeigu nupirkto maisto 
bus daugiau, tai jie draugus 
brooklyniečius pavaišins!

Net iš tolimojo Bostono bus 
svečių. O kadangi masiniai at
važiuoti iš toli neužtikrinta, 
tad bostoniečiai savo bankietą 
Laisvės naudai suruošė sausio 
20-tą, o jame išrinktą delega
tą ar delegatus atsiųs į Brook
lyną 28-tą.

Taip rengiasi ir daugelis ki
tų tolimųjų ‘kolonijų.

su

Mrs. Rose Alice McCarthy 
tapo užmušta automobilio prie 
Grand' Concourse ir 199 th St., 
Bronxe, eidama iš krautuvės. 
Užmušėjas pabėgo nesustojęs.

Užmuštąją nuvežus iš ,tos 
vietos, pro kampą praeidinėjo 
jos motina. Pamačiusi gatvėje 
visus tuos daiktus, kuriuos ji 
prašė dukters parnešti, motina 
suprato dukterį esant ištikta 
nelaimės ir apalpus krito ant 
šaligatvio.

Mylda Žukas, elizabethietė, 
sausio 2-rą, gavo nuo Karo De- 
partmento telegramą su prane
šimu, kad jos vyras, brookly- 
niečiams gerai žinomasis Wal
ter Žukas, buvęs Aido Choro

bet 
dar 

Padary- 
'jautres-

Turintiems liuoslaikio šį sek
madienį, 2:30 vai. po pietų, ir 
ne lenkams, būtų įdomu pama- 
tyti-girdėti lenkų džiaugsmo 
mitingą, Irving Plaža, Irving 
Place ir E. 15th St., New Yor
ke, prie Union Square.

Mitingą šaukia Polonia So
ciety, dalis Tarptautinio Dar
bininkų Ordino. Jame kalbės 
asmeniškai arba bus skaityti 
sveikinimai pasauliniai garsių 
lenkų. Tarpe kitų, kalbės po
etas Juljan Tuvim, artistas Ar
thur Szyk, visuomenės veikėjas 
-vadas Boleslaw Gebert, socia
listų \adas dr. Abraham Pen- 
zik, dramatistė Irena Morska.

Mitingas kartu bus ir godu
lio mitingas nacių nukankin
tiems lenkams, švietėjams, 
mokslininkams, artistams ir 
minioms darbo žmonių, eilinių 
gyventojų, padėjusi# gyvastį 
žvėrių nacių rankose, jų už
trauktame pasauliui baisiame 
kare.

liūtė iš Plainfield, Conn. Tai 
mūsų anūkė, nori pamatyti 
Brooklyną. Jei negalėsime at
važiuoti, tai bus daugiau abra
ko dėl brooklyniečių.

Viso gero,

Brooklynietis Vargiai 
Norėsiąs Imti Italijo
je Jam Duotus Namus

bėjome apie pasidavimą, 
kas kartas n atardavo m 
vieną kartą “tvoti.’ 
mui mūsų padėties
ne,” mūsų skiepas vos besilai
kė neužgriuvęs, o tiesiai sker
sai gatvę nuo mūsų buvo amu
nicijos sandėlis. Tikėjomės, 
kad jį pataikys sproginys ir 
pasiųs mus visus į “gerąją ke
lionę.“ Visa tai tebepasilieka 
misterija mums keliems, kurie 
“išėjome.“

šį rytą gavau liūdymą, ku
riame pareiškiama, kad aš ap
dovanojamas “Bronze Oak 

sj/eaf Cluster” nešioti su mano 
“Purple Heart.”

Labai pasiilgstu jūsų, laiškų. 
Įdomu, kaip išėjo viskas Lais
vės koncerte. Nenumatau, kaip 
mane pasivys laiškai ar 
juos.

as

Jewett City, Conn.

Ot, kaip! Jie savo laikfcąštį 
myli taip, kad ir už daugelio 
mylių gyvendami rengiasi būti 
jo iškilmėj. Bet myli ne ma
žiau ir mus, brooklyniečius. 
žiema su savo sniegais ir le
dais, stoka transportacijos — 
kas gali užtikrinti, kokių špo-

Brooklyniečiai prašomi įsi
gyti bilietus šią savaitę. Vai
šių gauname gerų, nežiūrint 
sunkumų. Bus visiems mėgsta
mų dešrų ir gauname paukš
tienos. Gausime 
rėsime iš anksto 
vę.

Prašome jūsų
tarkite su savo šeima, drau
gais, kaimynais ir pasidarykite 
Laisvės bankieto planą dabar, 
įsigykite bilietus tuojau. Bilie
to kaina (su taksais) $2.50. 
Vien tik šokiams 60c.

tiek, kiek tu- 
bilietų parda-

visų. — pasi-

Matthew P. Ferigno, 19 me
tų, patekęs eigoje savo kariš
kų pareigų Italijon, susijieško- 
jo savo tėvo gimines. Mieste
lyje Amalfi jis siradęs senutę, 
15 tetų ir dėdžių, 25 pusbro
lius - pusseseres ir daug toli
mesnių giminių. Senutė sušau
kusi šeimos sąskridį pasitiki- 
mui anūko i
nuvykusio pirmu

Apsidžiaugusi, 
kuri esanti veik 
telio savininkė,
jam 5 namus ir 85 pėdų valtį. 
Bet vaikinas tik papurtęs savo 
garbinius ir pasakęs, kad jam 
mažiausia rūpi tapti savininku 
turto Italijoj, o labiausia rūpi 
užbaigti karą ir sugrįžti į 
Brooklyną pas saviškius, gyve
nančius 109 Ryder Avė. Tur
tas — ne viskas.

Amerikos, ten 
kartu.

jo senutė, 
viso to mies- 
pad o vanojusi

Kalėjimo Bausmės 
Kainą Sukčiams

Kainų Administracija ir tūli 
šerifo raštinės pareigūnai ma
no, jog baudimas kalėjimu 
greičiau sustabdys juodojo tur
gaus praktiką, negu baudimas 
pinigiškai. Nubausti pinigiškai, 
sako jie, tik pasiraitoja ranko
ves daugiau lupti, kad atrinkti 
ir baudos pinigus.

Pereitą antradienį buvo nu
teisti po 50 dienų kalėti trys 
broliai Horowitz, rūkytos žu
vies perkupčiai, 677 Van Sin- 
deren Avė., Brooklyne. Tačiau 
teisėjas bausmę suspendavo su 
sąlyga, kad jeigu per metus 
nebeprasižengs, nereiks kalė
ti, o jei prasižengs, tada turės 
atbūti* ir senąją bausmę greta 
naujosios. Įstatymai leidžia 
bausti abiejais — pinigiškai ar 
kalėjmu, arba abiemis kartu.

Svarbi Konferencija
Šį Šeštadienį

Konferencija apsvarstymui 
New Yorko valstijos įstatymų 
ir pasiūlymui naujų sumany
mų, i naudingų visuomenei, 
įvyks šį šeštadienį, sausio 20- 
tą, nuo 1:30 iki 5:30 po piet, 

‘ 23 W. 26th St., New Yorke.
Konferencijon kviečiamos or

ganizacijos, o taip pat kvie
čiami ir svečiai, šaukia Ameri
kos Komitetas Sveturgimiams 
Ginti.

Tarpe žymių svečių kalbėto
jų bus valstijos senatorius Sa
muel Greenberg ir assembly- 
manas Hulan E. Jack, taipgi 
Darbo Partijos ir unijų atsto
vai.

Tokiose konferencijose 
ma daug ko pasimokinti.

Dėl Kavos Puoduko Su 
važinėjo 100 Myliu

Republikonai Neduosią 
Majorui Nominacijoj

Mano darbdavys, atmokėda
mas kelionės lėšas, pasiuntė 
savo du darbininkįus iš New 
Yorko į Ithaca, N. Y., apie 
300 mylių nuo didžiojo New 
Yorko. Vienu iš tų dviejų bu
vau aš.

Vėlai šeštadienio vakare, 6- 
tą sausio, Pennsylvania stoty
je suėjova į miegamą trauki
nio vagoną ir sugulėva. Ryt
metį, apie 8 valandą, mano 
draugas italas, atsikėlė, nusi
prausė ir rengiasi išeiti. Aš jo 
paklausiau:

—Kur tu eisi?
—Eisiu kavos gerti.
—O kur ta kava randasi?
—Traukinio kare.
—Kiek puodukas kainuoja?
—Dešimts centų.
Aš jam pastebėjau: —Neik, 

traukinys ne už ilgo sustos, nu- 
eisiva į valgyklą, gausiva puo
duką kavos už 5c. Jis į mane 
pasižiūrėjęs nusijuokė, paliko 
kambaryje savo valizą, ploš- 
čių, kepurę ir išėjo. Aš pasi
taisiau savo guolyje ir dar nu
snaudžiau. Ne už ilgo trauki
nys sustojo. Miegamą vagoną 
apkabino ir paliko, o su valgy
klos vagonu mano draugas ir 
nuvažiavo.

Kiek vėliau raudonkepuris 
pabaladojo į duris ir pasakė: 
“Jūsų laikas jau užsibaigė, tu
rite apleisti vagoną. Jam pasa
kiau, kad mano draugas nuė
jo kavos gerti. Raudonkepuris 
man paaiškino, jog traukinys 
su kava jau netoli Geneva, N. 
Y., ir kad aš turėsiu laukti 
apie 5 valandas, kol jis sugrįš. 
Daugiau nebeliko kas daryti, 
pasiėmiau jo likusius daiktus 
ir laukiau stotyje 
kol sugrįžo.

Penkių didžiojo New Yorko 
apskričių republikonų lyderiai 
turėjo savo susirinkimą perei
tą antradienį valstijiniame 
partijos centre, 41 E. 42nd St., 
New Yorke. Po to mitingo 
John J. Knewitz, Bronx lyde
ris, viešai pasisakė nerengsiąs 
majoro, jeigu jis kandidatuo
tų 4-tam terminui. Taip yra 
išsireiškę Kings ir Richmond 
lyderiai. Dar negirdėta nuo 
Manhattan ir Queens lyderių.

Pereituose rinkimuose majo
ras buvo laimėjęs republikonų 
nominacijas.

Vadų pasisakymas, žinoma, 
dar nereiškia, kad viskas būtų 
užbaigta. Ir pirmesniais rinki
mais, 1941 m., tūli republiko
nai buvo išstatę kitus prieš La
Guardia, bet jisai juos sukirto. 
Galutinuose balsavimuose ma
joras gavo 668,455 balsus Re
publikonų Partijos tikietu. Tai 
ir šiemetiniuose majoro rinki
muose priklausys daug nuo su- 
sigrupavimo spėkų, nuo paties 
majoro politikos rinkimuose 
(jeigu kandidatuos) ir, dau
giausia, nuo įdėto darbo per 
tuos, kurie norės jį iš naujo 
išrinkti majoru.

Atrodo, kad majoras yra la
bai geru miesto šeimininku. Ji
sai deda be galo daug pastan
gų gauti miestui atitinkamą 
šėrą trūkstamų reikmenų ir su
valdyti raketierius. Už tai vi
sokie nedemokratinių palinki
mų žmonės “myli“ jį taip, kaip 
pašiną savo panagėje.

WALTER ŽUKAS

sužeistas Francijoj. Karinė va
dovybė jį apteikė su Bronze 
Oak Leaf Cluster ir Purple 
Heart.
vadas, sužeistas mūšiuose Vo
kietijoj. Sužeidimas įvykęs 
gruodžio 14-tą. Tai jau antru 
kartu šiame kare. Nuo Walte
rio gautuose laiškuose, rašy
tuose jau po sužeidimo, atsi
spindi Walterio nepaprasta 
kantrybė — mokėjimas pro 
skausmus juoktis ir daryti vis
ką, kad svietas paskandintų 
skausmus šypsenoje ir daino
je, muzikoje. Tikiu, ištraukos 
laiškų bus įdomios jums, kaip 
kad buvo man. — R.

ir
Bu-

Cigaretai mums padalinama 
po penkis dienai.

Gruodžio 24-ta
Valgiau pusryčius su dide

liu apetitu. Ot, valgau! Be 
klausimo, jie dėl “Žukas“ at
neša dvigubą porciją. Sutaupo 
jiems ekstra nešimą. Mane va
dina “Mad Russian.’’ Tankiau
sia manęs neranda. Aš lan
kau draugus, geriu (coca co
la!) ir skambinu pianu. “Už
registruotas“ popiečiui ir va
karui Raudonojo Kryžiaus dai
nų festivaliui.

Dūmojau sau, ką turėsi Ka
lėdų pietum. Rūpėjo, kad ne
gautum Karo Departmento te
legramą, kad nesugadintų 
šventes. Linkėjau, kad ją te- 
gautum po Naujų Metų. Aš 
sveikstu neblogai. Tikiuosi iš 
čia išeiti už Uolėtos dienų.

Greta praradimo jūsų pa
veiksliukų, adresų ir- gaidų, 
taip pat “ne vietoj padėjau“ 

' savąjį vokišką pištalietą. Būti 
1 suimtu (kas atrodė galima vie

nu tarpu) su kontrabanda bū
tų reiškę mirtį, kadangi Dže- 
riai nemėgsta mūsų “žaidimo“ 
jų įrankiais. . .

Gruodžio 22-ra
Sveikata gerėja. Slaugės 

daktarai yra “žmoniški, 
vau pas dantistą, tad už kele-
tos dienų atgausiu savo “šyp- . 
są.“

įdedu “souvenir” Rusijos pi
nigų. Užtikau tarp “laužo“ sa
vo kišeniuose. Neatmenu, kur 
juos gavęs.

“Buzz” bombos vis tebe- 
skrajoja. Veda į nesuvaldomą 
pyktį, matantį tokią baudą ant 
civilinių. Ką vokiečiai gali tuo- 
mi atsiekti, nesuprantama.

Walterio laiškai gyvai pri
mena, kaip svarbu kožna mi
nutė darbo pristatymui visko 
pakankamai, visko laiku dau- 
geriopiems mūsų frontams. 
Minutės, sekundos nusveria ar
mijų grupėms pergales, nule
mia atskirų karių gyvasties ar 
mirties klausimą. R.

PIRKITE KARO BONUS

gali-

pa-
bū-

Jeigu robotinės bombos 
siektų New Yorką, vargiai 
tų galima iš anksto perspėti. 
Viskas, kas galima, tai prisi
rengti gelbėti nukentėjusius ir 
panikos ištiktus. Taip sakė in
spektorius Wallendar, kalbė
damas Raud. Kryžiaus ir liuos- 
norių darbuotojų mitinge.

apie 5 vai

vaikinai irStoti n iš ryto 
merginos atbėga pirkti cigare- 
tų, bet jų nėra. Vėliau prisi
renka nemažai kareivių ir ka
rininkų, bet cigaretai mažai 
rūksta, palyginus su pirmiau 
rūkymu. Daugelis oficierių, pa
sidalydami, su savo meilužėm 
rūko vieną cigaretą.

Ithaca, 
lis, labai 
dengtas. 
Mažuose
matosi stoka valgomų ir rūko
mų produktų, negu didmies
čiuose.

— miestelis nedide- 
puikiai sniegu ap- 

Oras nelabai šaltas, 
miesteliuose daugiau

A. Mureika.

PIRKITE KARO BONUS!

Gesina Lempas

Paslydęs Trokas Už
mušė Mergaitę

Ant loduotos gatvės pasly
dęs trokas metėsi į kraštą gat
vės, apdaužė pastatytą maši
ną, užšoko ant šaligatvio ir 
užmušė ties namų durimis sto
vėjusią 4 metų ^mergaitę Edith 
Schleir, 28-16 18th St., Aste
nijoj. Ten pat buvusi motina 
pamatė troką ir šoko mergai
tę nustumti iš tos vietos. Ji pa
ti paslydo, nespėjo dukrelės 
pasiekti, 
žeista.

T rok o 
Adamo,
kaltinamas dėl nelaimės.

Motina tik biskį su-

vairuotojąs
977 Madison St.,

James
ne-

Andrew Guagenti, 57 
užsiėmęs gembleryste, 
mirtinai pašautas prie Harbor 
Hospital, Brooklyne. Ten įneš
tas, jis mirė be atgavimo są
monės. Gyveno 1011 Neck 
Road.

m., 
rastas

BF5 LITUANICA SQUARE

Restaurant
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS 

šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse. 

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Kur nors Belgijoj 
Gruodžio 18-ta.

Nepatinka ši aplinkuma, 
perdaug “buzz“bombų, krin
ta nepatogiai per arti. Lietus 
lašnoja. Tas neprivalėtų dary
ti man skirtumo, juk aš vis- 
vien niekur negaliu eiti. Kam
baryje turiu radiją. Vakar 
klausiausi Jack Benny’o su 
Fred Allen programos, čia yra 
ir pianas, bet aš negaliu prie 
jo daeiti.

Gruodžio 19-ta
Turiu kojoj žaizdą. Nėra ko 

rūpintis. Patarnavimai ir gydy-| 
mas puikūs. Man taip pat iš
mušta du dantys.

Gruodžio 21-ma
Vakar nerašiau, tik miego

jau. Valgau perdaug, tankiai 
po dvigubą porciją, atsimokė- 
jimui už ta laiką, kada mes 
buvome visiškai apsupti ir. 
maisto nebuvo. Kantinui van-Į 
denį prisipildavom iš gatvės 
duobių. Tai junginys lietaus, 
purvo, kraujo ir gazolinos. 
“Apčystydavom“ jį tabletėlė- 
mis.

Mūšis buvo aitrus per dvi 
dienas ir naktis su retkartinė- 
mis “pertraukomis.7 ujo nuo 
bjauraus ranka rankon muši
mos! iki prispyrimo stuboj su 
dviem priešo tankais šaudant 
į mus. Mūsiškių skaičiai taip 
sumažėjo, ka mes du kart kal

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS *•
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 BROOKLYN, N. Y,
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

SHOP
Savininkas

Kaimos

Avenue

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalu! esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

'' geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 

■ įvairiom spalvom.
JONAS STOKES 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir CHARLES’ 

UP-TO-DATE 
BARBER 

K. DEGUTIS, 
Prieinamos 

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN •, N. Y.
GERAI PATYRĖ BARBERIA1

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Ateikite pasimatyti su Glviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDH

BROOKLYN, N
Telefonas EV. 4-8698 V

Prisilaikant Karui Produkci
jos Tarybos patvarkymo suma
žinti garsinimams ir dekora
cijai vartojamas šviesas, tikslu 
■taupyti kurą, New York Times 
užgesino buletino lentos švie
sas Times aikštėje. Karinis pa
tvarkymas buvo nustatęs švie
soms sustabdyti laiką vasario 
1-mą.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

VALANDOS:

GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas
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