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MŪŠIAI PIETINIAME 
FRANCUOS FRONTE

planą jis kalbėjo po- 
Visašališkos Fabri- 

Tarybos konferenci-

kaip 5,00 namų. Taigi prie
šų rankose telieka jau tik
tai maža dalis Budos, antro
sios miesto pusės, vakari-

Penktadienį Raud. Armi
ja vijo nacius po mylią per 
valand. tūlose fronto dalyse.

Per dieną Sovietai suėmė 
bei užmušė 20,000 nacių.

Japonai pradėjo ofensyvą 
linkui Kantono - Hankowo 
gelžkelio Chinijoj.

Ameri
joj sunaikino 26 japonų gar
vežius ir 135 lėktuvus per 
dieną.

nau-
Lin-

Taip, maršalu Konevo, Žu
kovo, Rokossovskio armijos žy
giuoja link Berlyno blickrygiš- 
kai! Visų pripažįstama, jog tai 
patsai didžiausias, tiksliausiai 
paruoštas ofensyvas karu isto
rijoje.

Pasirodo nauji tarybiniai gin
klai: vienas jų — milžiniški 
tankai, Stalino vardu pavadin
ti, stebiną vokiečių militaris-
tus. Prieš šiuos milžinus jokis 
vokiečių tankas negali atsilai
kyti !

Jie triuškina, naikina viską, 
kas tik pasipainioja kelyje!
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tiniai Raudonosios Armijos 
veiksmai Rytų Fronte turėtų ir 
juos atversti “prie dvasios 
šventos.’’

- Karinis Egipto 
nusmerke pakari

V. J. Pšalgauskas rašo:
“Štai, prisiunčiu čekį ant 

trisdešimt penkių dolerių ir 
prašau tamstą jį perduoti Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetui.” Aukoja:

J. ir O. Samulėnai
V. J. Pšalgauskas
George Mumik
Tai, vadinasi, 

Mass, lietuvių auka.
Dėkui, draugai!

mijai už nacių išvijimą iš 
Varšavos, bet pažymėjo, 
kad ir lenkų kariuomenė 
prisidėjo prie tos pergalės 
laimėjimo.
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, kad beveik patys 
amerikiečiai išmušė

Antrasis pasaulinis karas 
prasidėjo blickrygu — žaibiš-: 
ku karu, — nepaprastai kon
centruotu, ginkluotu ir grei
tais tempais besiplečiančiu. No. 1/

Atrodo, jis ir baigsis blic-i =" 1 1

HSS SOVIETAI ĮSIVERŽĘ Į LODZ DIDMIESTĮ, SAKO NACIAI
Tarybų Sąjungos vadai nuo-.

lat kartojo:
—Hitleris karą pradėjo blic

krygu, mes jį užbaigsime blic
krygu. Ne hitlerininkai pasa
kys, kur, kada ir kaip mes ka
riausime, bet mes tą klausimą 
nuspręsime! Berlyno raktas 
dar tebėra pas mus!. . .

Buvo mandruolių, teigusių, 
jog šie žodžiai tėra tik graži i

KRISLAI
Blickrygas!
Laimėjimas po Laimėjimo 
P. Rotomskio Žodis. 
Filchburgiečiai Prabylo.

t Rašo R. MIZARA

AMERIKIEČIAI PRAKIR 
TO VOKIEČIŲ LINIJĄ

London.— Anglijos prem- 
bolševikų propaganda. Dabar-jJeras Churchillas seime pa

reiškė 1 1 1 ’1~
vieni 
vokiečius iš Belgijos-Luk- 
semburgo kampo, kurį na
ciai buvo užėmę per despe
ratišką savo kontr-ofensy- 
vą, pradėtą gruodžio 16 d.

“Tai yra didžiausias ame
rikiečių mūšis dabartiniame 
kare ir, aš manau, bus vi
suomet laikomas garsiąja 
amerikiečių pergale,” sakė 
Churchillas: “Jie nustojo po 
60 iki 80 vyrų, kur mes 
(anglai) netekom tik vieno 
kario. Amerikiečiai ten nu
kentėjo beveik lygiai tiek 
nuostolių, kaip abidvi pusės 
Gettysburgo mūšyje.”

Kai skaitytojas šiuos žodžius 
skaitys, Raudonoji Armija gal 
jau bus gilokai įėjusi į didžiai 
pramoningą Vokietijos dali Si- 

, leziją — angliakasyklų ir fa
brikų centrą.

Gal ir Lodžius — Lenkijos, 
tekstilės centras — bus išlais
vintas.

Budapeštas, Vengrijos sosti
nė, taipgi gali būti jau laisvas.

Atsiminkime, jog ir Rytų 
Prūsijoje tebeina veiksmai — 
mes laukiame, kad juo grei
čiau istorinis Lietuvos miestas 
Tilžė būtų išvaduotas.

Vakarų Fronte, Francijoje, 
Eisenhoweris taipgi nesėdi ra
miai. Yra spėjimų, jog ameri
kiečiai su anglais ten neužilgo 
pradės ofensyvą.

žodžiu, geležinis lankas ap
link hitlerinę Vokietiją ver
žiamas be atvangos!

Atrodo, kad laisviečiy suva
žiavimas. įvyksiąs sausio 28 
dieną, bus ūpingesnis, negu bet 
kokis suvažiavimas, įvykęs ke
leto pastarųjų metų bėgyje!

Amerikos lietuviams smagu, 
kad naujasis Lietuvos užsienio 
reikalų liaudies komisaras, Po
vilas Rotomskis, jų nepamiršta.

Per žurnalistą Z. E. Balevi- 
čių jis prisiuntė mums sveiki
nimus, tilpusius trečiadienio 
Laisvėje.

Įsidėmėtinas šis Povilo Ro- 
tomskio pasakymas:

“Sugrįžęs i savo šalį, aš bu
vau sudrebintas, pamatęs, kaip 
baisiai hitlerininkai sunaikino 
Lietuvą ir kiek daug žmonių 
nukentėjo nuo fašistinio tero
ro.

“Savo ‘ akimis tai matyda
mas, giliai isitikinau, jog tik 
pergalingasis Raudonosios Ar
mijos žygis išgelbėjo lietuvių 
tautą nuo visiško jos sunaiki
nimo.”

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Beveik Vieni Jankiai Sumušė 
Nacius Belgijoj ir Luksem

burge, Sako Churchill

PREZ. ROOSEVELTO 
ĮKURTUVES KETVIR

TAM TERMINUI
Washington. — Šį šešta

dienį įvyksta prez. Roose
velto įkurtuvės ketvirtajam 
terminui. Prisiekai ir ki
tom apeigom ryšium su tuo 
skirta 20 minučių. Į vaišes 
Baltajame Rūme popietyje 
po įkurtuvių pakviesta pora 
tūkstančių asmenų.

Prez. Rooseveltas kvietė 
visų valstijų gubernatorius. 
New Yorko valstijos guber
natorius Thomas Dewey, 
buvęs republikonų kandida
tas į prezidentus, atsakė ne
galėsiąs dalyvauti ir nenu
rodė priežasties. (Prastas 
“sportas”!)

Luzone Amerikiečiai Pa 
ėmė Dar 2 Vietoves
Luzon sala. — Amerikos 

kariuomenė šioje svarbiau
sioje Filipinų saloje atėmė 
iš japonų Udanetą ir Pani- 
qui miestelius, vieškelių 
centrus, ir pasiekė pozicijas 
už 37 mylių į pietus nuo 
Lingayen pajūrio. Ameri
kiečiai dasigrūmė iki Rosa
rio priemiesčių.

Jankių lakūnai jau 
doja atimtą iš japonų 
gayen lėktuvų aikštę.

London, saus. 19. —Mas
kvos radijas sake, jog krin
ka visas vokiečių frontas 
Lenkijoj ir kai kur naciai 
jau betvarkiai bėga link Vo
kietijos.

Sovietai pasiekė 70 myk į 
vakarus nuo Varšavos.

London.—Premier. Chur- 
chillas užtikrino, kad nebus 
su priešais derybų ir jie bus 
sumušti iki besąlyginio pa
sidavimo.

(Lemiamajame Amerikos 
Civilio Karo mūšyje prie 
Gettysburgo, prezid. Lincol- 
no šiaurinių valstijų armija 
ir priešingoji pietinių vals
tijų armija nustojo 53,000 
karių.)

“Mėnesį ar du pirmiau 
mes netekome 40,000 vyrų,” 
atidarydami Scheldt upę” 
(Holandijoj), tęsė Churchil- 
las. Kartu jis priminė, jog 
praeitą mėnesį vakariniame 
fronte prieš vokiečius veikė 
tik. vienas anglų korpusas, 
— apie 12 divizijų, o ame
rikiečių 30 divizijų ar dau
giau kovojo. Bet Italijoje e- 
są treja tiek daugiau ang
lų, negu amerikiečių.

Amerikiečių Nuostoliai 
Gruodžio Mėnesį Daug 

Mažesni už Nacių
Washington. — Gruodžio 

mėnesį vakarų fronte 10,’- 
419 amerikiečių buvo užmu
šta, 43,554 sužeisti ir 20,- 
815 be žinios dingo, kaip 
pranešė Jungtinių Valstijų 
karo sekretorius Henry L. 
Stimson. Bet vokiečių nuos
toliai buvo bent trečdaliu 
didesni, pridūrė Stimson. ,

WALLACE BŪSIĄS PRE
KYBOS SEKRETORIUM
Washington. — Praneša

ma, kad prez. Rooseveltas 
ketina skirti ligšiolinį Jung. 
Valstijų vice-prezidentą H. 
Af Wallace prekybos sekre
torium vieton dabartinio se
kretoriaus Jesse Jones.

London. — Berlyno radi
jas teigė, kad Rytinėje Prū
sijoje Raudonoji Armija i- 
siveržė į Breitenstein sritį, 
17 mylių j šiaurvakarius nuo 
Pilkalnio* ir 63 myk nuo Ka
raliaučiaus.

Rooseveltas Gavo 3,596,227 
Daugiau Balsų už Dewey
Washington. — Galuti

niai, oficialiai skaitmenys 
rodo, kad prezidentiniuose 
rinkimuose Rooseveltas ga
vo 25,602,505 balsus, o re
publikonų kandidatas De
wey 22,006,278. Taigi Roose
veltas viršijo Dewey 3,596,- 
227 Jbalsais.

Už socialistų kandidatą 
Normaną Thomasą balsa
vo 80,518. “Prohibišinų” 
kandidatas Cl. Watson gavo 
74,758.

Washington. — Kongres- 
manų komisija karo reika
lais svarsto prez. Roosevel- 
to siūlymą verstinai imt 
slauges (nurses) į karinę 
tarnybą.

Paryžius, saus. 19. —Tre
čioji Amerikos armija, gen. 
Pattono komandoj, prakirto 
vadinamą “tikrąją” nacių 
atspirties liniją Belgijoje, 
arti Vokietijos sienos, ir nu
bloškė vokiečius atgal lin
kui jų Siegfriedo Linijos. 
Amerikiečiai permetė na
cius per Sure upę ir nuvijo 
juos iki Our upės, sudaran
čios ten rubežių su Vokieti
ja.

BUDAPEŠTE RAUD. ARMIJA 
SUĖMĖ BEVEIK 60,000 
VOKIEČIU IR VENGRU

Washington.! — Valdinė 
Amerikos Susisiekimų Ko
misija paskelbė sekamą o- 
ficialį Sovietų pranešimą a- 
pie veiksmus prieš apsup
tus hitlerininkus Budapešte, 
Vengrijos sostamiestyje:

Sovietų kariuomenė visiš
kai apvalė nuo priešų Peš
tą, to miesto pusę ryti
niame Dunojaus šone. Iki

Andros Ksandor, Dešimto
sios vengrų pėstininkų divi
zijos komandierius ir jo o- 
ficierių štabas.

Stalinas Visuomet Išlaiko Savo 
Žodį, Pareiškė Anglų Premjeras

London. — Reikšdamas 
pagarbą didiesiems Sovietų 
ofensyvams, anglų ministe
ris pirm. Churchillas sakė 
seime:

“Maršalas Stalinas labai 
žiūri nustatyto laiko. Kas 
liečia suderintus talkininkų 
veiksmus, tai jis pasirenka 
juos pradėti anksčiau, o ne 
vėliau.“

Visi Frontai Liepsnos
Churchillas pastebėjo, jog 

bevedant rusams galingąjį, 
“puikųjį ir milžiniškąjį o- 
fensyvą”, vakarų frontas 
taip pat liepsnos, iki vokie
čiai bus galutinai sumušti. 
Jis taip pat kreipė dėmesį į 
šaunius Amerikos laimėji
mus Filipinuose prieš Japo
nus.

DEMOKRATINIAI LIUBLINO
LENKAI PEReMe VARŠAVOS 

VALDŽIĄ Į SAVP^RANKAS
London. — Demokratinės 

laikinosios lenkų valdžios 
ministeris pirmininkas Ed
uardas B. Osubka-Moraws- 
ki pareiškė per Liublino ra
diją:

♦‘Laikinoji Lenkijos Res
publikos vyriausybė perėmė 
senovinę mūsų sostinę į sa
vo valdžią. Tai yra teisėta 
Lenkijos valdžia, kurią į- 
steigė Lenkų Tautos Nami
nė Taryba” (Liubline).
< Varšavos gyventojams 
premjeras Osubka - Moraw- 
ski sakė:

“Jūsų kančios pasibaigė. 
Praėjo liūdnasis penkmeti - 
nis vokiečių okupacijos lai
kotarpis.”

Osubka-Morawski atsi
šaukė į žmones išlaisvinto
se Lenkijos vietose padėti 
Raudonajai Armijai ir len
kų kariuomenei mušt vokie
čius.. Jis dėkojo premjerui 
Stalinui ir Raudonajai Ar-

Berlynas pripažino, kad 
amerikiečiai keliose vietose 
perėjo Sure upę ir turėjo 
laimėjimų. Naciai sakė, jog 
Trečioji Amerikos armija 
pradėjo ofensyvą plačiu 
frontu tarp Wallendorfo ir 
Wiltzo, Luksemburge. Ame
rikiečiai apsupo nacius Die- 
kirche ir paėmė Rosport 
miestelį ir kelias kitas gy
venamąsias vietas.

niame Dunojaus upės
Pagal dar nepilnus skait

menis Antroji Ukrainos ar
mija nuo 1944 m. gruodžio 
28 d. iki 1945 m. sausio 18 
d. Budapešte suėmė 59,390 
vokiečių ir vengrų kareivių 
ir oficierių. Vien tik sausio 
18 d. buvo paimta nelaisvėn 
daugiau kaip 20,000 priešų 
karių, tame skaičiuje gene-

Naciai Belaisviai Dirba Košer 
Valgią Dirbtuvėje

Ausbury Park, N. J. — I. 
Rokeach košernų valgių 
dirbtuvėj Farmingdale dir
ba keliolika vokiečių belais
vių, dėdami tuos valgius į 
dėžes. Amerikiečiai darbi
ninkai kartais nusišypso, kad 
buvusieji Hitlerio kanai ir 
patys ragauja žydiško mais
to. Darban jie atvežami iš 
Camp Dix stovyklos.

\

Neoficialiai Pranešama, kad 
Raud. Armija Pramaršavo 

Pro Krakovą; Laimi Prūsijoj
London, saus. 19. — Ber

lyno radijas pranešė, kad 
Raudonoji Armija įsiveržė į 
Lodzių, antrą didžiausią 
Lenkijos miestą, o stam
biausią lenkų pramonės cen
trą, 65 mylios nuo Vokieti
jos rubežiaus. Lodžius pirm 
karo turėjo daugiau- kaip 
500,000 gyventojų.

Naciai teigė, kad einą mū
šiai Krakove, senovinėje 
Lenkijos sostinėje, 200,000 
gyventojų mieste. Kiti ne
oficialiai pranešimai sakė, 
jog Sovietų kariuomenė pa- 
maršavo ir į vakarus nuo 
Krakovo.

(Liublino lenkų radijas 
ketvirtadienį skelbė, kad 
Krakovas jau atimtas iš vo-

Jungi Valstijų Karo 
Sekretorius Džiaugia

si Sovietų Ofensyvu
Washington. — Amerikos 

karo sekretorius Henry L. 
Stimson pakartojo, kad jis 
pasitenkinęs Rusija, kaip 
kariniu partneriu. Dabarti
niai Sovietų ofensyvai “pa
rodo, kokias nuolatines pa
stangas deda rusai, bendra
darbiaudami su Jungtinėmis 
Valstijomis, Anglija ir ki
tais talkininkais, kad Vo
kietija būtų visiškai sumu
šta,” sakė Stimson.

Kartu jis atžymėjo ame
rikiečių ir anglų pergalę 
prieš įsiveržusius į Belgiją 
ir Luksemburgą vokiečius. 
Stimson pareiškė, jog ten 
tiek sunaikinta vokiečių jė
gų, kad jų atspirtis vakari
niame fronte abelnai tapo 
nusilpninta.

DAUGMENIŠKAS NACIŲ 
TANKŲ NAIKINIMAS 
Maskva. — Sovietų kariai 

visuose frontuose saus. 17 
d. sunaikino bei išmušė iš 
veikimo 174 vokiečių tankus 
ir nušovė 26 jų lėktuvus.

Senatorius Taftas prieš 
Darby Užtikrinimą

New York. — Republiko- 
nas senatorius R. A. Taft 
peikė prez. Roosevelto pla
ną užtikrinti darbus šešias
dešimčiai milionų amerikie
čių po karo. Prieš tą prezi
dento 
kilyje 
kantu 
jos.

Prez. Rooseveltas nekartą 
yra sakę jog valdžia turės 
atidaryt didžius vandens-e- 
lektros projektus ir kitus 
statybos darbus, kur gautų 
užsiėmimo milionai žmonių, 
nerandančių vietos privačio
se pramonėse.

kiečių. Tuo tarpu Sovietai 
dar nepatvirtino Krakovo 
užėmimo.)

Vakarykščias oficialis So
vietų pranešimas rodė, jog 
Sovietų kariuomenė Lenki
joj per dieną numaršavo iki 
22 mylių pirmyn; paėmė 
Piotrkovą, gubernijos mies
tą, Modliną (Novo-Geor- 
gievską) su tvirtove, Pras- 
nyšą, Sochačevą ir 1,950 ki
tų gyvenamųjų vietovių, ta
me skaičiuje Skarzysko- 
Kamienna geležinkelių maz
gą ir dar 15 geležinkelių sto
čių.

Berlynas kartojo, kad pir
mieji Raud. Armijos būriai 
prasiveržė iš Lenkijos į vo-

1 (Tąsa 5-me pusi.)

PAKARS DU ŽYDUS 
JAUNUOLIUS UŽ MOY

NE NUŠOVIMĄ
Kairo 

teismas 
du žydus jaunuolius, Eliat* 
hu Hakimą ir Eliahu Bet- 
Tsouri už tai, kad jie pernai 
rudenį nušovė Anglijos at
stovą Viduriniams Rytams, 
lordą Moyne ir jo šoferį. 
Kaltininkai prisipažino. Jie 
aiškino, kad Sterno (terori
stų) organizacija atsiuntė 
juos iš Palestinos į Egiptą 
atlikti patriotinį darbą ko
voj “dėl Izraeliaus išlaisvi
nimo.”

Mirties sprendimas pasių
stas užtvirtinti Egipto Muf- 
tiui, mahometonų tikybos 
galvai. Nes egiptiečių teis
mai neturi galios mirčia 
baust žmogų be aukštojo 
dvasiškio užgynimo.Supran
tama, kad jis tatai užgirs.

B-29 Bombardavo Tris 
Japonijos Didmiesčius
Washington, saus. 19. — 

Galingiausi Amerikos bom- 
banešiai dienos laiku daug- 
meniškai bombardavo di
džiausią Japonijos fabrikų 
centrą, Osakos , miestą; 
stambiausią japonų uostą, 
Kobę ir karinsė pramonės 
miestą Hamamatsu.

Japonijos radijas skelbė, 
jog 80 didžiausių-bombane- 
šių puolė minimų miestų 
sritį ir padarė nuostolių.

Pietiniai-rytiniame Fran
ci jos fronte verda mūšiai 
tarp Septintosios amerikie
čių armijos ir vokiečių ties 
Bitche. Fronto linija lieka
si beveik ta pati.
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Prezidento Inauguracijos Proga
Šiuos žodžius rašant, Washingtone 

baigiami darbai prezidento Roosevelto 
inauguracijos ceremonijoms paruošti — 
ceremonijoms, kurios įvyks šeštadienį, 
sausio 20 d. Washingtone.

Šiemet inauguracijos ceremonijos bus 
kuklios, nedidelės, atliktos be bombasti- 
kos, be didžiųjų paradų, be šimtatūk
stantinės minios žmonių, kurių apie tiek 
paprastai susirinkdavo į pirmesnes inau
guracijos ceremonijas.

Šeštadienį inauguracijos ceremonijos 
įvyks pietiniame Baltojo Namo portike į 
(gonkose), dalyvaujant ribotam skaičiui 
svečių. Ten prezidentas Rooseveltas, 
prieš Aukščiausio Šalies Teismo teisėja 
sudės priesaikų ištikimai tarnauti kraš
tui ir dirbti jo žmonių gerovei per seka-1 
muosius ketveris metus. Ten jis, besilai
kydamas Amerikos tradicijų, pasakys 
inauguracijos proga kalba.

Nors šios istorinės ceremonijos nebus 
didelės ir išlaidžios — dėl karo sąlygų
— tačiau jos Amerikai turės milžiniškos 
reikšmės, jos savaime bus naujenybė, 
nes tai bus ketvirtosios tos rūšies cere
monijos, kuriose teks prezidentui Roose- 
veltui dalyvauti, kuriose jis bus forma
liai ir oficialiai užtvirtintas krašto pre-i 
zidentu.

Prezidentas Rooseveltas — pirmutinis 
Amerikos istorijoje prezidentas, išrink
tas ketvirtajai prezidentinei tarnybai. 
Tik tas vienas faktas jau sudaro šitų 
inauguracijos ceremonijų didžiulę svar
bą, istorinę reikšmę!

Antras nepaprastai reikšmingas fak
tas: prez. Rooseveltas bus inauguruotas 
prezidentu didžiojo pasaulinio karo me
tu, kai mūsų kraštas yra “iki ausų” į tą | 
karą įsitraukęs.

Tiesa, trečiosios prez. Roosevelto in
auguracijos ceremonijos įvyko karo me
tu — 1941 m. sausio 20 d. Bet tuomet 
mes nebuvom į tą karą įsitraukę. Mes'da 
nebuvome užpulti. Tuomet mes ištikrųjų 
dar nežinojome, ką reiškia karas.

Inauguracijos proga, tuomet preziden
tas Rooseveltas šitaip sakė:

“Mes nesitraukiame. Mes nesame nu
siteikę stovėjimui vietoje. Kaipo ameri
kiečiai, mes žygiuojame pirmyn, — pir
myn mūsų krašto tarnyboje...’”

Šios dienos ceremonijose prez. Roose
veltas turės kur kas daugiau pasakyti 
apie karą, negu jis pasakė 1941 metais.
■ Taip, prez. Rooseveltas šiandien for
maliai ir oficialiai pradės ketvirtąjį sa
vo tarnybos terminą!

Praeitų metų lapkričio 7 dieną Ame
rikos žmonės, Amerikos liaudis, atmetė ' 
reakcininkų kandidatą Dewey ir išrinko! 
jį, Franklin Delano Rooseveltą, būti dar 
per ketveris metus prezidentu. Tai buvo 
nelengva, kova, bet liaudis laimėjo, Ame
rikos žmonės laimėjo, progresas prieš 
reakciją laimėjo!

Šiandien Amerikos žmonės, nepaisant, 
kur jie bus — frontuose, fabrikuose, 
farmose, kasyklose, ant vandenų ar ore, |
— ir nepaisant, ką jie darys, savo mintis 
turės nukreipę į Washingtoną į tąsias 
istorines ceremonijas, į tai, ką prezid. 
Rooseveltas pasakys savo istorinėje kal
boje.

Ir ne tik Amerikos žmonės panašiai 
susikaups, bet ir viso pasaulio taiką, lais
vę ir demokratiją mylį žmonės tuomi sie- 
losis.

Ir visi jie drauge linkės prezidentui 
Rooseveltui: geriausios sveikatos, di
džiausios energijos, ilgiausio amžiaus! i

Dešimtukai Vaiką Paralyžiui
Kovoti

The National Foundation for Infantile 
Paralysis — organizacija kovai su vaikų 
paralyžium — pradėjo savo vajų dešim
tukams rinkti. Visa ši kampanija yra 
labai paprasta, kiekvienam suprantama: 
Turi atliekamą dešimtuką (mename, jog 
kiekvienas suaugęs ir sveikas žmogus 
šiandien jį gali turėti), —paaukok jį 
tam humanistiniam, tam svarbiam tiks
lui: kovai su vaikų paralyžium. Tai bus 
gražus, didelis darbas, atliktas su mažom 
pastangom.

Dešimtukų vajus (March of Dimes), 
kaip sakėme, jau prasidėjo ir jis baigsis 
su š. m. sausio 30 d. Kodėl su ta diena? 
Todėl, kad toji diena yra prezidento 
Roosevelto gimtadienio diena. O prezi
dentas Rooseveltas paminėtąja žiauria 
liga sirgo — sirgo taip, kad ji paliko ja
me baisius ženklus visam jo gyvenimui.

Taigi dabar, kurie nori pagerbti pre
zidentą Rooseveltą, geriausia padarys 
paaukodami po dešimtuką (aišku, gali ir 
daugiau) tai ligai kovoti. Arba galime 
paimti iš kito galo: kurie nori padėti ko
vai prieš vaikų paralyžių, tegu paaukoja 
dešimtuką, ir tuo pačiu sykiu pagerbs 
prezidentą Rooseveltą jo gimtadienio 
proga.

Dėkui tam, kad visuomenė įsitraukė į 
kovą prieš vaikų paralyžių, daugelis mū
sų krašto vaikų tapo išgelbėti nuo tos li
gos. Tūkstančiai jų bus išgelbėti ateityj, 
jei amerikiečiai duosniai prisidės prie to 
gražaus, garbingo darbo — kovos su vai
kų paralyžium!

Mes esame kultūriška tauta ir supran
tame, jog privalome mušti priešą ne tik 
karo frontuose — vokiškąjį ir japonišką
jį priešą, — bet privalome mušti jį ir na
mie. Vienas mūsų priešas — nelaboji 
vaikų paralyžiaus liga, sunaikinanti tūk
stančių mūsų žmonių sveikatą ir gyvy
bę.

Kova jai iki pergales!

Dvidešimt Vieni Metai Be Lenino

V. I. LENINAS

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel. Humboldt 2-7964

Supelėjusi Oda
Gal šitoks antgalvis daug 

kam atrodys keistas, vis dėl to 
tai yra moksliškai teisingas 
vardas odos įdegimų, paeinan
čių nuo parazitinių pelėsių ar
ba grybelių (fungus, phyton). 
Medicinoj tokios odos ligos 
bendrai vadinama Trichophy
tosis. šiaip 
dedervine,

žmonės tatai vadina 
slapiąja dedervine, 
athletes foot, ring

worm.
žurnale

tology and Syphilology, Chica
go daktarai J. H. Lewis ir W. 
J. Morginson raportuoja savo 
patyrimus su gana ypatingu 
šių įkirių odos ligų, gydymo 
būdu. Jie daugiausia vartojo 
etylio chloridą (ethyl chlor-

Archives of Derma-

Vilnis Apie Drausmę Unijose.
Chicagos dienraštis Vilnis rašo:
Vis dažniau ir dažniau atsistoja 

klausimas, ką daryti su neautorizuo
tais 'streikais, kurie išsiveržia sponta
niškai?

CIO ir AFL unijos pakartotinai pa
sižadėjo nestreikuoti laike karo. Vienok 
streikų neišvengta.

Kad išvengti darbo sutrukdymo, 
Jungtinė Automobilių Darbininkų Uni
ja paleido savo metinės konvencijos nu
tarimą nestreikuoti laike karo narių 
referendumui. Neabejotina, kad moto
rinės pramonės darbininkų organizaci
ja visuotinu balsavimu patvirtins kon
vencijos nutarimą.

Paskutinėmis dienomis dar griežčiau 
atsistojo nestreikavimo klausimas Cle- 
velahde, kur dalis elektros darbininkų 
išstojo į streiką ir sulaikė taip reikalin
gos jėgos gaminimą. Valdžiai teko į šį 
reikalą įsimaišyti ir laikinai paimti į- 
monę.

Pereitą sekmadienį neautorizuotų 
streikų klausimas kilo Clevelande CIO 
Tarybos susirinkime. Richard E. Rei
singer, tarybos pirmininkas, pasiūlė, 
kad būtų unijos nariai disciplinuojami 
— uždedama drausmė. Kurie bus atsa- 
komingi už iššaukimą streiko, tokius 
mesti lauk iš unijos, pareiškė Reisin
ger:

“Laikas CIO vadovams įvesti draus
mę pagal konstituciją. Tie pareigūnai ir 
unijos vienetos turi būti disciplinuoja
mi, kur pasirodys unijos pasižadėjimas 
nestreikuoti laužomas.”

Ryšium su Reisinger pareiškimu rei
kia pažymėti, kad unijos priešingos tai 
minčiai, kuri buvo iškelta kongrese, kad 
reikia darbininkus konskriptuoti dar
bui. Iš savo pusės unijos viską daro, kad 
nebūtų streikų ir kad darbo jėga būtų 
sumobilizuota ten, kur ji reikalingiau
sia.

Ką pasakys CIO Nacionalė Taryba į 
Clevelande iškeltą mintį, kad discipli
nuoti unijos narius, nusikaltusius laužy
me unijos pažadų, tai pamatysime vė
liau. Tačiau visiem aišku, jog sudėtas 
pasižadėjimas turi būti išlaikomas, ne
turi būti darbo sutrukdymo iki karas 
bus laimėtas. 

- ■ ...
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Sausio 21 d. sueina lygiai 
21 metai nuo mirties didžio
jo darbo žmonių vado ir 
mokytojo Lenino. Jis mirė 
palyginti dar jaunas būda
mas, vos sulaukęs 54 metus 
amžiaus. Mirė, sako Robert 
Minor, “padaręs daugiau 
žmonijos siekimui prie ge
resnės civilizacijos, negu 
kuris kitas žmogus pasau
lyje”. Mirė užbaigęs didžio
sios proletarin. revoliucijos 
darbą vienam šeštadalyje 
pasaulio ir pradėjęs dėti 
tvirtus pamatus socialistinei 
santvarkai.

Toliau Minor sako:
“Tai, ką padarė Leninas 

ir jo žmonės, pasirodė vie
ninteliu pastoviu atsiekimu 
1914-11318 metų karo. Dau
gelis tatai mato tik dabar, 
bet nematė pirmiau. Nes 
svarbiausias dalykas Antra
jame Pasauliniame 1939 
metų kare pasirodė tas, jog 
jis, karas, prasidėjo tuo 
laiku, kai stipriausia valsty
bė Europoje ir Azijoje — 
visam senajam pasaulyje — 
buvo socialistinė respubli
ka. Štai kodėl šio karo re
zultatai bus kitoniški.”

Dabar jau visi, kurie 
blaivai protauja, mato, 
kokia baisi nelaimė būtų 
ištikus žmoniją, jeigu vietoj 
tvirtos socialistinės Tarybų 
Sąjungos, būtų buvus silp
na, vidujinių pasidalinimų 
suėsta Rusija su caru arba 
Kerenskio pryšakyje. Hitle
ris jau seniai būtų turėjęs 
pavergęs visą pasaulį ir 
svastika nūnai plevėsuotų 
ne tik Berlyne, Maskvoje ir 
Londone, bet, galimas daik
tas, ir Washingtone. Nes 
argi buržuazinė Rusija būtų 
galėjus geriau atsilaikyti 
prieš hitlerines gaujas, kaip 
atsilaikė Franci ja, Lenkija, 
Belgija, Norvegija ir kitos 
europinės, techniškai labai 
aukštai pakilusios kapitalis
tinės šalys? Dar 1941 me
tais Stalingradas, Lenin
gradas ir Maskva būtų vir
tę vokiečiams ne kapais, bet 
pragariškųjų karo pabūklų 
gaminimo centrais.

• Tokia istorinė tikrovė. Su 
ja reikia skaitytis. Ją reikia 
pripažinti. Ir tiktai ją pri
pažįstant, galima jau šian
dien pilnai įvertinti sociali
stinės Tarybų Sąjungos 
vaidmenis šioje visuotinoje 
žmonijos koyoje prieš fašis
tinį barbarizmą.

“Nes kaip tiktai Lenino 
ir Stalino darbo pasiseki
mas”, sako Minor, “pasise
kimas didžiosios revoliuci

jos Rusijoje su įsteigimu 
nepalyginamai tvirtos socia
listinės demokratijos, vado
vaujamos socialistinės vals
tybės, besitęsiančios per Eu
ropos ir Azijos sausžemius, 
josios socialistinė ekonomi
ja, laisva nuo krizių, ir jos 
be klasinių pasidalinimų su
vienyti žmonės — štai kas 
padaro pasaulio civilizacijai 
galimu užtikrintai laimėti 
didįjį 1945 metų karą ir į- 
steigti demokratinę san
tvarką Europoj ir Azijoj.

* “Lenino didybė nemirė su 
jojo mirtimi. Jinai tebegy
vuoja Taryb. Sąjungos stip
rybėje ir didybėje ir didy
bėje jojo •geriausio pasekėjo 
ir įpėdinio, Juozo Stalino. 
Istorinė Lenino veiklos 
svarba neatskiriama nuo 
Stalino, kurio vadovybėje 
Socialistinė Respublika vedė 
ir laimėjo visų laikų di
džiausius militariilius veik
smus ir atnešė į karą tą va
dovybę, kuri padaro galimu 
mūsų demokratijai vienin
gai su visomis pasaulio de
mokratijomis įsteigti taiką 
daugeliui ateities gentkar- 
čių”. (“Daily’Worker”, sau
sio 16 dieną).

Daugelis bus girdėję apie 
kokio skaudulio užšaldymą 
(freezing or frosting of the 
skin), pirma negu gydytojas jį 
Įpjaus — kad neskaudėtų.

Tas pats užšaldomasis skys
timas daug padeda ir dedervi
nėms nugyti, kur nors kojų 
tarpupirštėse, arba ir rankų 
tarpupirštėse, kartais ir rietuo- 
se, tarpukišky.

Tebesamą sveiką odą reikia

pridengti sugeriamuoju popie
rių (paper towel), kad purkš- 
čiamasis vaistas be reikalo ne
apvarvėtų ant sveikos odos. 
Gydytojas apipurkščia tuo eti- 
lio chloridu dederviniuotas vie
tas, kad jas net aptraukia bal
tu šerkšnu. Iš pirmo ten nudie
gia ir lyg degina, bet tuoj pa
sidaro ramu.

.Šituo vaistu galima purkšti 
net ir įsisenėjusias, įgargažėju- 
sias dedervines, kur .yra prisi
metusių ir bakterijų — putekš- 
liuotas, pučkuotas, pūslėtas ir 
suplaišėjusias dedervines.

Tuoj pradeda darytis ge
riau, pūslikės, pučkeliai nyks
ta, odos skivytai nusišeria, apa
čioj atsiranda sveika oda. Su
mažėja perdidelis prakaitavi
mas, sausiau ir gludžiau pasi
daro.

Tačiau reikia žinoti, jog pe
lėsiai labai atsparūs, ir už ku
rio laiko vėl jų gali atsirasti. 
Todėl protarpiais gerai yra tos 
vietos gydyti ir taip kokiuo 
smarkiu antiseptiku, kaip iodo 
tinktūra (Tincture of lodin) 
arba Whitfield’s ointment. 
Nuodugniau ir pastoviau ta<įa 
nugyja tos šlapiuojančios de
dervinės.

Reikia Išmokti Gyventi Naujam Pasaulyj

HITLERININKAI STEN
GIASI IŠVOGT ŠVEDŲ 

GINKLŲ SEKRETUS 
Žinia iš Švedijos sako, jog 

paskutiniu laiku ten buvo 
areštuota keli vokiečiu šni
pai, kurie stengėsi išvogt 
slaptus švedų Bofors pa
trankų planus ir naujausių 
Švedijos lėktuvų sekretus. 
Vienas iš suimtų šnipų liu
dijo prieš kitus.

Baltimore, Md.
Iš LLD 25 Kp. Milingo

Sausio 8 d. įvyko Lietuviu 
Literatūros Draugijos 25 kuo
pos susirinkimas. Narių ne
skaitlingai ‘atsilankė, bet buvo 
rimtai dalykai aptarti. Aptarus 
kuopos ir organizacijos reika
lus buvo pakeltas klausimas, 
kodėl nariai nesilanko į susi
rink,ibius.

Tame .klausime buvo įvai
riausių išsireiškimų, bet padis- 
kusavus vįsi sutikome ir tari- 
ną padarėme, kad sekamame 
susirinkime, kuris įvyks vasa
rio 12 d., greitai atlaikyti 
kuopos susirinkimas, o paskui 
turėti diskusijas.

Taip, dabar nelaikąs snūdu
riuoti šiltame kambaryj ir sa
kyti, kad esame pavargę. Rei
kia visiems rūpintis organiza
cija ir bendrai visuomenės rei
kalais. Dalyvaukite visi būsi
mame susirinkime, dalyvaukite 
diskusijose. K. MiMaitis.

. Rašo Dr. Margaret Mead .
Pasaulio žmonės šiandien 

turi naują pareigą, kuri išsi
vystė per praeitus kelius me
tus, tai yra, išmokti gyventi su 
visomis tautomis pasaulyje — 
dabar, žmonės visur — toli
moj South Sea saloj, dalyje 
Azijos, saloj prie Olandijos 
pakrančių, tapo vienas kitam 
svarbūs. Likimas mažos gru
pelės žmonių, apie kuriuos 
mes visiškai nieko nežinojome, 
tik ką mums pranešė mūsų ry
tinis laikraštis, gali kainuoti 
gyvastis daug mūsų vyrų. Nau
ji išsivystymai taikos laiku 
susisiekimų — radio, telefo- 
tografija, aviacija — ir nauji 
išsivystymai karo vedime — 
visokios minos, paratrupai, 
bombos, etc. — įsteigė šią si
tuaciją, kuri buvo pradėta se
niai su išradimu laivų ir gelž- 
kelių. Prieš 25 metus žmonės 
mąstė tik apie savo kontinen
tą; dabar jie turi mąstyti apie 
visą pasaulį. Kiekviena at
spausdinta linija, kiekvienas 
oru siunčiamas sakinys, kiek
vienas juokingas paveikslas, 
gali turėti svarbios reikšmės 
kur nors pasaulyje, juodylai 
dar neišdžiuvus.

Šie visi nauji nusistatymai 
reikalauja naujų pasielgimo 
formų. Praeities baimės ir vil
tys nepritaikinama šiai dienai.

šiandien patrijotas, ginda
mas savo mažą ūkį nuo priešo, 
turi kreipti atydą į bombas iš 
lėktuvų paleistas. Tos bombos 
gali sunaikinti daug daugiau, 
negu tik jo žemę. Jo patriotiz
mas turi įimti saugumą daug 
mažų ūkių, kurie užima mili
joną mylių, ne tik dešimt. Ne
gana pažinti kiekvieną medį, 
etc. Pasaulio žmonės privalo 
vertinti pievas, miesto gatves, 
žmones, kurie kalba svetimas 
kalbas ir kurie visai skirtingai 
nuo jų gyvena. Praeityje žmo
nės gyveno ir mirė mažose 
grupėse, buvo siaurų ir karštų 
lojalumų, nekęsdami visko, ko 
tik jie nesuprato. Pasišventi
mas savo šeimai, arba mieste
liui, vėliau, apylinkei arba tau
tai, buvo reikalinga, šiandien 
tie papročiai per siauri mo
derniniam pasauliui. .

Tie seni papročiai visiškai iš 
mados išėjo, jie taip netinka
mi, kaip arklio botagas, kada 
ąutomobiliaus inžinas sustoja 
ėjęs. Laikai pasikeitė. Kada 
vienos šalies pulkai atakavo, 
kitos su nepasitikėjimu žiūrė
jo į kiekvieną nepažįstamą. 
Turėdami tokį nepasitikėjimą, 
žmonės savotiškai auklėjo vai
kus, mokino įvertinti tik savo 
žmones, savo kalbą, savo mais

tą, savo etiką ir nekęsti kitų 
žmonių. Išmislai apie kitas tau
tas arba kitus tikėjimus, pri
klausė prie tų “horse and bug
gy” dienų, kada pasaulis bu
vo mažas, be išradimų, mecha
niškų ir socialių, kurie taip bū- - 
tinai reikalingi, kad visi žmo
nės gyventų viename pasauly
je.

Šiandien turime išmokti nau
jų metodų, visai kitaip žiūrėti 
į žmones su kitokia spalva ar
ba kitokiais plaukais, kitokiu 
tikėjimu, arba skirtinga kalba. 
Mes turime išvystyti gyveni
mo būdus, kurie bus pritaikin
ti vienam pasauliui. Priprasti 
prie naujų gyvenimo kelių, ly
giai, kaip musų protėviai pri
prato prie naujo gyvenimo, ka
da jie apleido ūkius. Miesto 
gyvenimas buvo kitokis, su 
švariomis gatvėmis, visokiais 
patogumais, vandens sistemo
mis, šviesos sistemomis, gaisro 
departmentais, ir t.t.

šiandien pasaulyje visi ar
timai gyvena, ir jiems saugiau 
ir linksmiau gyventi, nauji pa
pročiai ir nusistatymai turi bū
ti išvystyti.

Nauji metodai reikalingi 
auklėti vaikus. Jie turi kitaip 
atsiliepti į žmones, tautas, ki
tas rases, kitus tikėjimus. Ne
galima prašyti žmogaus, kuris 
niekad nematė automobiliaus, 
vairuoti vieną. Tuo pačiu bū
du, negalima tikėti, kad žmo
nės, kurie užaugo pasaulyje, 

-kur visi žiūri į vienas kitą su 
nepasitikėjimu, ramiai gyven
tų šiais 1945 m.

Visi, išskyrus tik mažučius 
vaikučius, kurie dar nepažįs
ta prietarų, turi praktikuoti 
naujus gyvenimo kelius. Kaip 
automobilius skiriasi nuo ark
linio vežimo ir operavimas 
elektriškos mašinos nuo kasi
mo bulvių, taip gyventi pasau
lyj, kuriame Burma ir Thai
land daug arčiau New Yorko, 
negu kadaise .Londonas buvo 
prie Paryžiaus, rejkia naujų 
gabumų.

Jungt. Valstijos tikrai yra 
išbandymo vieta šiems nau
jiems gyvenimo metodams, čia 
žmonės iš šiaurinės Europos, 
iš Pietų Europos, iš Balkanų 
ir iš Britų Salų, iš Tolimų Ry
tų, ir iš salų septynių jūrų, 
gyvena arti vienas kito. Sve
timšaliai, kurie išgyveno dvie
jose šalyse, yra ypatingai tin
kami padėti amerikiečiams, 
kurie čia ilgiau gyveno, paro
dyti naujus gabumus, kurie 
yra reikalingi išnaikinti karus, 
ir padaryti pasaulį saugų pa
tiems ir mūsų vaikams.

F LIS — Common Council.
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LOWELL, MASS.
Sutrauka Rudeninio Veikimo 

Prie Užbaigos 1944 Metų. 
Ilgas ir baisus karas, baisio

jo fašizmo sukurtas, visą de
mokratinį pasaulį įtraukė į ap
sigynimo jėgas. Ne gana tik 
apsiginti, bet reikia galutinai 
sumušti agresorius ir juos iš 
šaknų sunaikinti, idant neliktų 
nei veislės karo uždegėjų. Tik 
tokiu būdu būt galima taiką 
užtikrinti ir civilizaciją išgel
bėti.

Kaip visur demokratinio nu
sistatymo lietuviai visomis jė
gomis gelbsti priešų pergalėji
mui, taip ir Lowell io demokra
tinių lietuvių organizacijos, .bū
tent: Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 110-ta kuopa; Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
44-ta kuopa; Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystė ir Lietuvių 
Piliečių Kliubas uoliai ir ryž
tingai darbuojasi nuo pat karo 
pradžios ir, dabar karo pastan
gų stiprinime.

Mūsų organizacijose, kaip ir 
korespondencijose uoliai ir šir
dingai vedama agitacija už pir
kimą daugiau karo bonų. Mes 
ne kartą gražiai parėmėm 
Raudonąjį Kryžių. Mes daug 
parėmėm Russian War Relief, 
Inc. visokiais būdais, kas yra 
ant naudos Jungtinėms Tau
toms.

O pereitais metais daugiau
sia rėmėm Lietuvių Raudonar
miečių Junginius Sovietų Są
jungoje. Gi kuomet jau buvo 
išlaisvintas Vilnius ir kitos da
lys tarybinės Lietuvos, tai mes 
labai gražiai parėmėm šeštąjį 
siuntinį Lietuvos liaudžiai. 
Mes sukėlėme daug didesnę su
mą pinigų, negu mūsų koloni
jai buvo skirta per Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetą, 
kurio centras yra 417 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Gerai pasidarbavome ir dėl 
septintojo siuntinio: pasiuntėm 
dėvėtų drapanų keletą didelių 
dėžių ir nupirkome, rodos, 33 
poras vyriškų naujų kelnių.

žinoma, kad reikėjo dar dau
giau ir geriau pasidarbuoti, bet 
mūsų vietinėm spėkom tik tiek 
tegalėjom atlikti iki šiol.

Mūsų Darbas Tęsiasi Toliau. 
To Negana, Ką Jau Atlikome.

Neužtenka to, kad jau esa
me atlikę daug gerų darbų; 
kad esame pirkę karo bonų ir 
parėmę Raudonojo Kryžiaus 
pastangas ir tt., bet turime vėl 
atkartotinai gelbėti visomis pa
stangomis karo pajėgoms, nes 
tik dabar yra didžiausias rei
kalas visiems susiburti į nesu
laužomą galybę, prie ko ir 
prezidentas F. D. Rooseveltas, 
šalies aukščiausias vadas, šau
kia mus visus. Hitlerizmas ir 
hirohitizmas dar labai galingas 
ir jo sutriuškinimui reikia vi
sų atnaujintų spėkų visose 
Jungtinėse Tautose.

Kaip Veikiame.
Mes vasaros laiku su pagel- 

ba piknikų, šiaip-taip prisitai
kę prie aplinkybių, o rudeniui 
atėjus su svetainėse parengi
mais teikiame pagelbą išlais
vintos Lietuvos žmonėms. Ir 
tame turime neblogus pasiseki
mus.

Pirmas rudeninis parengi
mas Kliubo svetainėj įvyko

lapkričio 12 d., tai buvo pami
nėjimas gimtadienių dviejų 
kliubo narių; pagal supuolimą 
dviejų tą pačią dieną. Būtent: 
draugo Vadavo čiulados ir 
draugės Uršulės Puskunigienės. 
Tai nebuvo pelno 'tikslu rengia
ma “parė,” o tik geresnio 
draugiškumo, čia buvo pasitar
ta link tolesnių parengimų. 
Man pačiam neteko dalyvauti 
toje “parėję,” todėl ir įspūdžių 
nežinau. Vėlinu draugams gy
vuoti ir būti veikliais demokra
tiniam judėjime.

Antras gražus rudeninis pa
rengimas įvyko lapkričio 26 
d., tai buvo Liet. Piliečių Kliu
bo rudeninis bankietas, — ska- 
nios paršienos kepsnių vaka
rienė. Bankietas gerai nusisekė 
ir Kliubas paaukavo $10 išlai
svintos Lietuvos pagelbiniams 
reikalams, tai buvo perduota į 
naujų drabužių pirkimo fondą. 
L. P. Kliubas visuomet gražiai 
pasirodo.

Trečias parengimas įvyko 
gruodžio 17 dieną, 1944 m., tai 
buvo jubiliejinė iškilmė, pami
nėjimui mūsų gerų draugų: 
Juozo ir Uršulės Puskunigių 
35-kių metų vedybinio gyveni
mo sukakties.

Apart to, kad abu draugai 
Puskunigiai yra labai veiklūs 
pažangiajame judėjime, bet ir 
šiaip malonūs ir svetingi žmo
nės, todėl jubiliejantų sveikinti 
susirinko daug žmonių. Kliubas 
mokėjo gražiai pagerbti savo 
veiklius draugus. O giminės ir 
draugai taipgi linkėjo jubilie- 
jantams ilgo gyvenimo ir bran
džios sveikatos.

Pavelykite čia priminti trum
pą epizodą:

Kadangi tai buvo minėta 35 
metų sukaktis, oz ne dvidešimt 
penkių, kaip yra priimta minė
ti, tai draugai Puskunigiai to 
ir nesitikėjo; todėl buvo nesun
ku išlaikyti slaptybėj, kas yra 
daroma. Visa rūpestis buvo 
nukreipta gražiam išdekoravi- 
mui Kliubo patalpų, busintiems 
žiemos sezono parengimams ir 
Naujų Metų pasitikimui.

Pačiame išyakarvje, — šeš
tadienio vakare, daug mūs su
sirinkome dekoruoti didįjį 
kambarį, nes mažasis jau pir
miau buvo išdekoruotas. Kaip 
ir paprastai, mūsų darbščioji 
draugė Puskunigienė ragino 
visus prie darbo, kur-kas ge
riau tinka, idant darbas tą va
karą būtų galutinai užbaigtas. 
Ir už nerūpestingai atliktą 
darbą ji mus barė. Ji reikalau
ja taip darbą atlikti, kad žmo
nės mylėtų ir nieks nekritikuo
tų už neturėjimą skonio. “Ir į 
ką čia panašu?” ji draugiško 
malonumo šypsenoje skęsdama 
sako. “Susišauksime žmones į 
bankietą, kaip į daržinę, o ne 
į išpuoštą svetainę. Ot, tai 
bus,” dadūrė gražioje suvalski- 
nėje tarmėje. Matyt, ji turėjo 
mintyje naujų metų pasitikimo 
bankietą, o nežinojo, kad ryt 
jai pačiai teks būti iškilmingai 
pasveikintai po tais išpuoši
mais, dėl kurių ji taip daug 
rūpinosi ir triūsė.

Svetainė buvo dailiai išpuoš
ta, nors teko darbuotis iki vi
dunakčiui. Draugė Puskuni
gienė, matyt, jau pavargus, at- 

(Tąsa 4-me pusi.)
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Svarbi Knyga, įvairi Raštais iš Daugelio Moks
linių Sričių; Daug Informacijų ir 

Dailiosios Literatūros.

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

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

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

Montello, Mass.
pa- 
ne- 
va-

Dienraščio Laisvės vajui 
sibaigus, nors aš dovanos ir 
gavau, bet džiaugiuosi, kad 
jus pavyko gerai. Per tą laiką
pas mus atnaujinta virš 60 se
nų skaitytojų ir gauta 9 nauji. 
Geras mūsų judėjimo rėmėjas 
ir senas Laisvės skaitytojas d. 
Petras Kmaras, iš Holbrook, 
Mass., pasipirko Šerą už $10.

M. Potsienė, kaip tik iš li
goninės parėjo į namus, tuojau 
pradėjo rūpintis Laisvės reika
lais — užrašė du naujus skai
tytojus. George Alusevich, su
tikęs mane, sako: “Užrašyk 
man Laisvę, ą,š dabar jau esu 
amerikonas, noriu dienraštį 
skaityti.
namus, tai jis dar užrašė 
vo seserei, kaipo kalėdų 
na.

Jonas Grigas užrašė 
naują skaitytoją. Ateityj 
galės būti geras vajininkas. 
Mūsų geras darbuotojas Jonas 
Kukaitis (Kašėta) užrašė vie
ną naują skaitytoją, jo žmona 
— Agota Kukaitienė užrašė 2 
naujus skaitytojus. Reikia pa
žymėti, kad per jų pasidarba
vimą daugiausiai surinkta dra
bužių ir pinigų Lietuvos žmo
nių pagalbai. Jų dukra Biruta 
Kašėta gruodžio 28 d. išėjo į 
mūsų šalies armijos tarnybą. 
Laike išleistuvių ji gavo dova
nų. Savo visus drabužius ir tas 
dovanas aukavo pagalbai Lie
tuvos žmonių, kas sudarė vertę 
kelių šimtų dolerių. Jų sūnus 
Vytautas Kašėta yra karinėj 
tarnyboj ir randasi kur nors 
Naujojoj Gvinėjoj. Linkėtina 
Birutai ir Vytautui laimės ei
nant pareigas už mūsų šalies 
laimėjimą. Geo. Šimaitis.

dienraštį
Kaip nuėjau pas jį į 

ir sa- 
dova-

Scranton, Pa

viena 
iš jo

palinkėjo mūs jaunai 
Alenai, jos vyrui ir jų 
kuogeriausios kloties, 
paduotas pasiskundi-

Sausio 7 d. Lit. Draugijos 39 
kp. turėjo susirinkimą, kuris 
dėl labai šalto ir blogo oro ne
buvo skaitlingas nariais, bet 
daug gerų tarimų padaryta.

Išdavus valdybai raportą, 
org. D. Proleika pranešė, kad 
jo rduktė Helen Struckus kūčių 
vakare susilaukė dukterį. Visi 
draugai 
draugei 
dukrelei

Buvo
mas draugo J. Elinskio, kad 
jau beveik trys savaitės, kaip 
jis negauna Laisvės, o už pre
numeratą jis užsimokėjęs P. 
Šlekaičiui. P. Šlekaitis įrodė, 
kad jo prenumerata pasiųsta ir 
prižadėjo ištirt, kame dalykas.

Kuopos valdyba 1945 m. už
tvirtinta ta pati, tai yra: Org. 
D. Proleika, prot. rast. J. Gluo- 
ksnis, *fin. rast. P. Šlekaitis, 
ižd. I. Klevinskas, koresp. pa
liktas pat pats.

Nutarta išrinkt komisiją per
žiūrėt finansų knygas, į komi
siją išrinkti: J. Gluoksnis, R. 
Jenušai' s ir D. Proleika.

Apkalbant apie Lietuvių Ko- 
oper. Spaudos laisvės Bendro
vės suvažiavimą, kuris įvyks 
sausio 28 d., 1945 m., draugai 
nutarė paaukauti iš iždo $2.00 
pasveikinimui ir ant vietos drg. 
suaukojo po 50c: P. Šlekaitis,
I. Klevinskas, R. Jenušaitis ir
J. Gluoksnis; tai jau turim $4 
pasveikinimui. Bet sekr. P. Šle
kaitis užreiškė, kad jis atlan
kys ir kitus draugus, kurie tam 
tikslui užjaučia ir be abejonės 
pasveikinimas bus daug reikš
mingesnis.

Duokles mokėdami draugai 
į Lit. Draugija nepamiršta ir 
centro reikalų.

Apart seniaus aukavusių, kur 
pasiųsta centrui jau šeši dole
riai ir 25c, dar vėl paaukavo: 
Biškiupas $1.00, o po 50c au
kavo sekančios ypatos: M. Nat
kevičius, J^ Grineveckas, VI. 
Medelis, W. ''Miknevičius ir P. 
Pėstininkas, tai jau viso para
ma centrui nuo scrantoniečių 
$9.75. Aš tikiuosi, kad ir kiti 
draugai, mokėdami duokles, ne
pamirš centro reikalų.

39 Kp. Korespondentas.

Paryžius. — Amerikiečiai 
paėmė Vielsamą.

Amerikos sužeisti kovūnai mūšiuose prie Bastogne 
pergabenami į saugią vietą.

CLEVELANDO ŽINIOS
Nevisiems Buvo Linksmi 

Nauji Metai.
Kada žmonės laukė naujų 

metų ir linksminosi praleisda
mi senus, daugelis tikėjosi 
naujo džiaugsmo naujuose me
tuose ir tikėjosi, kad mylimi 
sūnūs šiais metais, nugalėję 
kruviną priešą, grįš pas savuo
sius. Tuo laiku clevelandiečių 
Dūdų šeimą atlankė skaudžiau
sios žinios.

Dūdai, kurie gyvena 4939 W. 
130th St., gavo į dvi dienas 
tris telegramas nuo Karo De- 
partmento, kad jų du sūnūs 
žuvo karo mūšiuose ir trečias 
dingęs be žinios.

Tokios žinios yra perskau- 
džios bile Amerikos piliečiui, o 
dar skaudesnės ir baisesnės 
Dūdų šeimai.

Šie kilnūs mūsų šalies didvy
riai žuvo nuo nacių kulkų už 
mūsų visų laisvę, jie atidavė 
savo brangiausi turtą-gyvastį 
už mūsų šalies laisvę ir viso 
pasaulio žmonių laisvę.

Mes reiškiame giliausią už
uojautą ir simpatiją Dūdų šei
mai jų baisioje liūdesio valan
doje, kartu lenkiame galvas 
prieš didvyriškus karžygius, 
kurie kovojo prieš kruvinuo
sius fašistus, kad išgelbėjus pa
saulį nuo nacių vergijos.

Jūs, kareiviai, žuvote, bet 
pasaulio žmonių širdyse jūs 
liksite amžinai gyvi, kurie 
jums dėkos už apgintą laisvę.

Kiek teko sužinoti, tai Dū
dų šeima gauna daug užuojau
tos ir simpatijos laiškais, tele
fonais ir asmeniniais vizitais 
nuo Cleveland© gyventojų.

Taip, baisi žinia, bet, bran
gieji, verksmu ir ašaromis ne- 
prikelsime žuvusių karžygių, 
tai vieno prašome: raminkitės 
ir prisidėkite su darbu, kad at
mokėjus kruviniesiems naciams 
už jų surengtą skerdynę ir už 
nužudymą jūsų sūnų ir ki
tų milionų nekaltų žmonių.
Clevelando Geležies Darbininkų 

Balsavimai.
Člevelando ir apylinkės gele

žies liejyklų darbininkai ir vėl 
pasirinko William F. Donovan 
distrikto direktorium dviem 
metam. v

USWA (CIO) nacionaliai 
•rinkimai paskirti vasario 13 d.

W. F. Donovan apskrityje 
yra 63 vienetai, kurie užgyrė 
jo kandidatūrą be jokio pasi
priešinimo.
, Yra žinių, kad iš tų 63 vie
netų, taip pat paėmus per visą 
šalį 1,800 vienetų, dauguma 
darbininkų stovės už išrinki
mą tos unijos prezidentu Philip 
Murray, kuris yra ir dabar, tos 
didžiulės unijos prezidentu.

Telegrafo Darbininkai Turės 
Balsavimus.

Su šiuo ketvirtadieniu West
ern Union darbininkai pradės 
balsavimus.

Per visą šalį yra 60,000 tele
grafo darbininkų. iClevelande 
turime 550.

Darbininkai paduos balsus, 
kurios unijos jie nori: CIO ar 
AFL, arba nei vienai nenori 
priklausyti.

Balsavimui vieta paskirta 
Rose Building; room 668, nuo

7 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Viršminėtos unijos varo 

smarkią agitaciją tarp tos ša
kos darbininkų už balsavimą.

Dabar dar negalima pasaky
ti, kuri unija laimės. Tas pri
klausys nuo pačių darbininkų, 
o mes palauksime ir pamatysi
me.

76 Metų Moteris Gavo 
Pilietybės Popieras.

Mme. Claire Cecile Marin, 
76 metų, 20553 Stanford Ave., 
Rocky River, išgyveno šioje ša
lyje apie 30 metų ir vis negalė
jo gauti pilietybės popierų. Ji 
sako, kad negavimo pilietybės 
popierų priežasties nesužinojus, 
bet kiek kartų bandžiusi gaut, 
vis neturėjusi pasekmių.

1944 metais kaip tai netikė
tai ji gavusi laišką nuo vieno 
pereito karo veterano, kuris 
pereitame kare dalyvavęs mū
šiuose su vokiečiais Pont-a- 
Mousson, Francūzijoj. Tai yra 
apie tą pačią vietą, kur ir da
bar mūsų kariai mušasi su na
ciais, tarp Metz ir Nancy.-

Mme. Marin namas buvęs 
sudegintas vokiečių ir jai pri
siėję skiepe gyventi, o jos ar
timų giminių namuose buvę U. 
S. kariuomenės viršininkai ap
sigyvenę.

Tuo laiku Mme. Marin ėjo 
liuosnoriai slaugės pareigas ir 
prižiūrėjo Amerikos sužeistus 
kareivius.

Jai teko susipažinti su vie
nu Amerikos armijos viršinin
ku, kuris dabar yra Tennessee 
valstijos vyriausio teismo tei
sėju, Frank H. Gailor. Jis su
žinojo Marin vardą per savo 
draugą clevelandietį William 
E. Baldwin, kuris yra prezi
dentas Baldwin Low Publish
ing Co.

Kalbamas teisėjas padėjo iš
gauti Marin pilietybės popie
ras, ir ši senukė pasakė, kad 
tai puikiausia kalėdinė dovana 
buvusi šie popieriai, kokią bent 
kada ji turėjusi savo gyvenime.

Tom Girdler Turi Mokėti
Už Kriminalystę.

Daugelis atsimename 1937 me
tų įvykius, kuomet CIO buvo 
organizuojama. Republic Steel 
Corporation su Girdleriu prie
šakyje užsispyrė nedaleisti CIO 
susiorganizuoti.

Girdler nusisamdę mušeikų, 
kurie puolė darbininkus ir su
mušė arba užmušė.

Dabartiniu laiku buvo teis
mas, kur iCIO laimėjo. Tom 
Girdler ir jo korporacija turi 
užmokėti $300,000 už tas pa
darytas kriminalystes paliku
sioms našlaičiams ir sužeis
tiems, kurie iš tos priežasties 
negali užsidirbti sau pragyve
nimą.

Suprantama, kad tie ponai 
jau už jokius pinigus bei auksą 
neatpirks tų gyvasčių, kurias 
jie atėmė iš darbininkų.

Tomo verkšlenimai ir teisini- 
masis jau nesugraudino teisėjo 
širdies, nei jo advokatų gudry
bės negalėjo nuplauti jo kruvi
nų rankų.

Darbininkai turi dar dau
giau organizuotis, kuomet jie 
bus vieningi, tada bus ir galin
gi.

(Tąsa 4-me pusi.)

Rochester, N. Y.
Biruta Ramoškaitė 
Eastmano Teatre.

Gruodžio 30 d. pirmu kartu 
teko girdėti dainuojant Biruta 
Ramoškaitę Rochesterio Civic 
Music Association koncerte, 
Oscar Straus diriguojant Ro
chesterio Civic Orkestrai ir 
(laineriams.

Muzika buvo parinkta. All- 
Viennese, Johann, Oscar ir Er
win Straus’ų kūriniai. Muzika 
gera. Tačiaus,\ laukimas išgir
sti Biruta dainuojant, dalinai 
stelbė muzikos gerumą. O ypa-1 
tingai, kad esti* skaitęs apie Bi
rutes didelius atsižymėjimus 
Laisvės koncertuose. Bet, štai, 
6-tame šmote koncerto išeina 
Biruta Ramoškaitė. Publika 
pasitinka su dideliais aplodis
mentais. Biruta atrodo labai 
gražiai fiziškai išaugusi, švie
siaplaukė mergina, šviesiai ža
lias kostiumas,* be blizgučių 
vaizdavo Birutes rimtumą, 
kaipo artistės.

Birutos solo “My Hero” iš 
“The Chocolate Soldier” davė 
nekantrumo, kad greičiau iš
girsti. Biruta, maloniu, gerai 
išlavintu balsu patenkino visų 
laukimą taip, kad publika ne
nustojo aplodismen tavus, kol 
Biruta nedavė ankorą. Vėliaus 
dainavo porą duetų su Brooks 
Dunbar, tenoru, Chicagos Civic 
Operos. Po kiekvienos dainos 
publika reikalavo daugiau dai
nų.

Po koncerto teko susitikti ke
letą svetimtaučių ir visi sakė: 
“Girl is wonderfull singer.” 
Vietiniai kritikai per spaudą 
irgi atsiliepė labai gražiai apie 
Biruta, kaipo talentingą Ame
rikos sopraną. Bravo, Biruta, 
bravo! Už taip puikų padaina- 
vimą.

Tik mums gaila, kad neturė
jome progos jums asmeniškai 
padėkavoti už žavėjančias dai
nas.

Birutos, rochesteriečiai, pra
šo progos susipažinti asmeniš
kai, kuomet būsite su progra
mų, arba kada važiuosit per 
Rochester}.

Its the date Biruta? Č.

Vestaburg, Mich.
Šioj apylinkėj veik nėra lie

tuvių, kurie ir esame, tai susi
maišę su svetimtaučiais, ir apie 
juos niekas negirdi. Aną dieną 
pas mūsų kaimynus įvyko bai
si tragedija. Nally King, 58 
metų senis, atėjo pas ūkininkę 
Mrs. Thomas Blair, kur gyve
no ir jos motina Edna Brower, 
59 metų. King be jokių cere
monijų pareikalavo, kad Edna 
Brower turinei eiti pas jį dirb
ti už šeimininkę. Moteriškė 
griežtai atsisakė ir paprašė 
svečio jos netrukdyti. King vie
toj apleisti kalbamų moterų na
mus, išsiėmęs iš kišenės revol
verį ir paleido šūvį į Edną 
Brower, kuris pataikė į kairę 
krūtį.

Mrs. Thomas Blair matyda
ma savo motinos nelaimę, puolė
si ją apginti. Piktadarys

Trečias puslapis

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ 

UŽKIETĖJIMO 
IR TAIPGI PALENGVINKITE

SAVO SKILVI

Kai jums prikimba veiksminis už
kietėjimas ir Jūs jaučitėa nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gal
vos skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gazų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai' 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu- 
rodoma ant bonkutės 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį, įsigy
kite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo apylin
kėj, siųskit prašymų dėl mūsų '‘susipažini
mui” pasiūlymo Gomozo ir gausite —

TYV V* AI 60c vertes
U I Iv Al Bandymui Bonkutės 
DR. PETER’S OLEJO LINIMENT — 
antiseptikas — kuris suteikia greitų paleng
vinimų nuo reumatiškų ir neuralgišku 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir skaudžių muskulų, patempimų ir 
nykstelėjimų.
DR. PETER’S MAGOLO — alkalinas — 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingu! 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkštiei 
nevirškinimas ir rėmuo.

Siųskit šį ‘‘Special Pasiūk 
lymo” Kuponą — Dabar

□ įdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtų 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
60ė vertės — bandymui bonkutės 
Olejo ir Magolo.

O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas............. ..........................   .......
j Adresas _  ........... —— .

I Pašto Ofisas...................-..... —.—--------  |.
DR. PETER FAHRNEY & SONS C0.

| Dept. 674—RIAJ.|
i 2501 Washington Blvd., Chicago lt, IU. I
| 256 Stanley St, Winnipeg, Man., Can. Į

' ' ................-m- ..........■" ■■■■

Del susikaupusių bėga
maisiais klausimais raštų 
‘‘Literatūros ir Meno” sky
rius šiandien apleidžiamas.

—REDAKCIJA.

King paleidęs kitą šūvį į Mrs. 
Blair ir peršovęs jos kairę ran
ką, o su trečiu šūviu pataikė 
Blair į sprandą.

Vėliau pats pasišalino į vir
tuvę ir paleido šūvį sau į gal
vą, nuo kurio staiga mirė.

Po šio įvykio pašaukta poli
cija (šerifas) iš Montcalm 
County. Atvyko šerifas Walter 
Arntz ir nuvežė į ligoninę su
žeistąsias moteris.

Gydytojas mano, kad Ednai 
Brower nėra didelio pavojaus 
gyvybei, bet kol kas nežino kas 
atsitiks su jos dukterim.

Lietuviškas Ūkininkas.

Sausio-January 28
Įvyks Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
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.
(Valdžios taksai iškaityti)

DIENRAŠČIO LAISVES BANKIETAS BUS

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

kamp. Havemeyer St.

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

Vien tik šokiams Įžanga 60c, taksai Įskaityti.



Ketvirtas puslapis

Paruošė D. M. šolomskas.

Eaisvg—-Liberty, Lithuanian Šeštadienis, Sausio 20, 1945

Kaip Per Karo Audras ir Liepsnas 
Lietuva Pasiekė Laisvę

(Tąsa)
APSUPA VOKIEČIUS

“Izviestijų” korespondentas N. Bara
novas šias kautynes sekamai aprašo:

Šiam momentui kruopščiai ruošėsi, a- 
pie jį svajojo pėstininkai, tankistai, arti
leristai, lakūnai dar tomis dienomis, kai 
į šiaurės vakarus ir į pietų vakarus nuo 
Šiaulių jie atmušinėjo daug dienų besi
kartojančius aršius vokiečių tankų divi
zijų puolimus. Vokiečių kariuomenė tuo
met buvo išvarginta ir kraujas jai nu
leistas. Ji patyrė didelių nuostolių, bet 
niekur negalėjo pasiekti nors kiek junta- 
mesnio laimėjimo. Mūsų kariuomenė su
ardė hitlerinės vadovybės planus ir, savo 
ruožtu, pradėjo ruoštis naujam smūgiui.

Pasitarimuose štabe dalių vadai, pa
vyduliaudami, žiūrėjo vienas į kitą: kam 
pirmajam teks garbė pralaužti priešo į- 
tvirtinimus. Teko išspręsti nelengvas už
davinys. Vokiečiai sudarė nepaprastai 
stiprią, giliai ešelonuotą gynybą. Pa
kanka pasakyti, kad pirmoji priešo įtvir
tinimų zona siekia 8 kilometrus gilumo. 
Už jos ėjo naujos ribos.

Lakūnas žvalgas kapitonas Achamet- 
jevas mums rodė iš oro padalytas nuo
traukas. Iš jų galima buvo įsitikinti, kad 
priešas šioje miškingoje vietoje įrengė 
didelį skaičių ilgalaikių ugnies taškų, su
raižė ją prieštankiniais grioviais, įrengė 
daugybę gudinai sudarytų kliūčių, kurios, 
hitlerinės vadovybės manymu, turėjo vi
siškai uždaryti 'kelią mūsų kariuomenei. 
Ypatingai kruopščiai vokiečiai įtvirtino 
aukštus, .stačius Ventos upės krantus. 
Priešai buvo įsitikinę, kad mūsų artile
rija nepasieks jų giliose, daugeliu rąstų 
sluogsnių, apsaugotose slėptuvėse, kad 
mūsų tankai čia nepraeis. Jie labai kly
do. Ir mūsų tankai praėjo ir artilerija 
per trumpą laiką sugebėjo į šipulius su
daužyti rimtus vokiečių inžinerijos sta
tinius.

...Šaltą rudens rytą suskambėjo trimi
tas, skelbiąs artilerijos puolimą. Vienu 
metu prabilo šimtai baterijų. Po dviejų

valandų priešakinis vokiečių gynybos 
kraštas buvo pralaužtas. Apie-puolimo 
veržlumą byloja tas faktas, kad pirmąją 
kautynių dieną pralaužimo gilumas pa
siekė 15 km. Baigiantis ketvirtai parai, 
fronto pralaužimas buvo išplėstas ikf 280 
km., o gilumon iki — 100 km. Tokiu bū
du, antrą, trečią ir ketvirtą puolimo die
ną mūsų kariuomenė, atkakliai kauda
mas!, pasistūmėjo po 25—30 kilometrų, 
be paliovos didindama savo smūgių jė
gą. Penktą ir šeštą puolimo dieną mūsų 
dalių pasistūmėjimo tempai buvo tokie 
pat aukšti.

Prieš du mėnesius vokiečiai šiame pat ’ 
ruože metė į puolimą daugiau kaip 800 
tankų ir atatinkamą motorizuotų pėsti
ninkų bei motorizuotos artilerijos kiekį. 
Jų tikslas buvo suskaldyti dalimis mūsų 
kariuomenę, veikusią Rygos kryptimi, ir 
savo naudai pakeisti įvykių eigą. Vokie
čiams nepasisekė pralaužti mūsų frontą 
ir užeiti į užnugarį kariuomenei, slinku
siai Rygos link. Jų puolimai išseko, jų 
šarvuotas kumštis'subyrėjo, jų divizijos 
sparčiai praretėjo. Visa tai negalima ne
atsiminti, kai važiuoji mūšį armijos 
pėdsakais, be pasigailėjimo persekiojan
čios priešą.

Štai ji, pirmoji vokiečių įtvirtinimų li
nija, armijos generolo Bagramiano ka
riuomenės pralaužta. Miško kelyje ma
tyti ką tik nutilusių kautynių pėdsakai. 
Abiejose kelio pusėse dideli plotai apde
gusio miško. Kad sudarytų papildomas 
kliūtis puolantiems, vokiečiai padegė pu
šynus. Aitrių dūmų stulpai kyla į padan-

Gilus ir ilgas prieštankinis griovis. Už 
jo kitas. Pirmasis iš jų iškastas seniai, 
pilnas vandens. Antrasis — šviežiai iš
kastas. Vokiečiai nesuskubo jo užbaigti. 
Lietuviai valstiečiai pasakojo, kaip žiau
riai varė vokiečiai aplinkinius gyvento
jus gynybos darbams. Šimtai žmonių ne
grįžo namo. Daugelis kaimų ištuštėjo: 
visi gyventojai vokiečių išvaryti į Rytų 
Prūsiją.

(Bus daugiau)

BINGHAMTON, N.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 20 kuopa, gruodžio 23 d., 
turėjo parengimą — kūčių va
karą, kuris buvo pasekmingas, 
žmonių buvo daug, kad net val
gių pritrūkome. Pageidautina, 
kad j komisijas daugiau apsi
imtų, tai lengviau būtų dirbti.

Šias kūčias ilgai pamins, ku-

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191 *

rie dalyvavo. Manome, kad ant 
sekančių kūčių bus dar daugiau 
svečių.

P. Mikolajūnas, kuopos pir-' 
mininkas, atidarė 'programą, ■ 
kuris tęsėsi 30 minučių. J. Vai
čekauskas atsikreipė į svečius, i 
paprašydamas aukų Lietuvos‘ 
žmonėms. Aukų surinkta $55. i

Pelno kuopai nuo parengimo 
liko $68.56, tai apmokėjusi 
skolas dar ižde yra $48.26.

Lietuvai Pagalbos Teikimo I 
Komiteto vietinis skyrius, pri
imdamas $55 aukų, dar iš savo 
iždo pridėjo $20, tai bendrai 
susidarė $75. z

LLD 20 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 12 dieną. Buvo 
skaitytas laiškas iš Laisves 
kviečiant į šėrininkų suvažia
vimą. Nutarta pasveikinti mū
sų dienraštį su $5.

Drg. S. Jasilionis skaitė pa
skaitą apie lietuvių poetę Salo
mėją Nėris. Paskaita buvo la
bai įdomi.

Labai gaila, kad mūsų rašti
ninkė dr-gė Navalinskienė su
sirgo, negali pavaldyti dešinę 
ranką. Linkiu greitai jai pa
sveikti ir vėl su mumis kartu 
veikti.

Kp. ižd. J. Vaičekauskas.

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

sisėdus apsidairė ir tarė: “Ot 
dabar, tai dailu pasisėdėti ir 
kitus pasikviesti, — nauji, me
tai nebetoli.”

Paprastai sekmadieniais Pus
kunigiai pribūna į Kliubą tik 
vėlesniais popiečiais. Gi jubi
liejinė puota ruošiama ant 3 v. 
po pietų.* Bet jau ir 4 vai., o 
“jaunikių” dar kaip nėra, taip 
nėra. Pagalinus pavyko juos 
surasti pas jų kaimynus irgi 
turėjusius kokią ten sueigėlę. 
Jieškantieji draugai suradę 
juos “drūčiai subarė,” kad 
Kliubė esąs toks svarbus “susi
rinkimas,” o jūs čia, girdi, sau 
svečiuojatčs be 'jokio rūpesčio. 
Na, ir subarę parsivežė lyg nu
sikaltėlius.

Jubiliejantų nuostabai sve
tainė buvo pilna žmonių susė
dusių prie stalų skaniu maistu 
nudėtų, čia tuoj raudonos ro
žės prie krūtinių prisegtos ir 
gerbiamoji pora tapo nuvesta 
už puošniai priruošto stalo su
lyg visuomet draugės Puskuni- 
gienės mėgiamo skonio, kur 
jau sėdėjo jų giminės ir arti
mesni draugai. Visų akys nu
sigręžė ton kryptim

Dabar susidarė tikrai rimtas 
ir įspūdingas vaizdas griaus
mingoj aplodismentų valandė
lėj. Draugė Puskunigienė, vi
suomet tvirto būdo moteris, da
bar staiga iš susijaudinimo 
pravirko. Ir per ašaras drau- 

draugėms*j i • ' • tarė: 
kam jūs man taip

padarėte? Aš jumis taip tvir
tai ir viskame pasitikėjau, o 
jūs dabar mane apgavote!”’

Didelis rimtumas jos išsireiš
kimo tone visiems suvilgė akių 
blakstienas. Juozas sukrėtęs 
skanų juoką širdingai ačiavo 
už tą surprizą. O visi svečiai 
karštai linkėjo draugams Juo
zui ir Uršulei geriausio pasise
kimo jų tolesniam gyvenime.

.1 .............-■-Illi. ■.. U/ ■ ■ I.III I I .....

ir J. Gudaitis.
Po 50c: K. Kerkliukienė, M. 

Palubinskienė ir Ch. Rama- 
neckas.

Po 25c: Z. Janauskienė ir J.
M. Karsonas.

Viso sudovanota Lietuvos pa- 
gelbai $26.00. Labai ačiuojame 
už gražią paramą Lietuvos 
žmonėms. Lietuvai - Pagelbos (“crane 
Teikimo Komiteto vietinis Sky- Kitas

Cleveland, Ohio
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Skundas Ant $50,000 Prieš 
Republic Korporaciją.

Chester Prymas, 4015 E. 
53rd St., apskundė Republic 
Korporaciją už sužeidimą. Pry
mas buvo dažytojas ir dažė 

ant laiptų užsilipęs. 
............ ___ crane” atvažiavo ir at

idus sunaudojo supirkimui vai- simušė į tą, kur Prymas da- 
kam drabužėlių aštuntajam gg, numetė Prymą nuo laiptų 
siuntiniui į Tarybinę Lietuvą įr skaudžiai užgavo jį ir vienos
per Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komitetą ir per Russian War 
Relief, Inc.

Nors ne visai pilna, bet maž
daug tokia yra mūsų rudeninės 
veiklos sutrauka. Užbaigėm se
nuosius metus su didžiuoju

rankos delną sulaužė. Vėliau 
turėjo nupjauti keturis pirštus. 
Jis negali dirbti dėl to sužeidi
mo. Tas atsitiko kovo (March) 
17-tą dieną, 1944 m. Ši nelaimė 
atsitiko dėl kompanijos netiku
sios apsaugos. Suprantama,

bankietų, .kuris buvo aprašytas jei .būtų buvusi geresne apsau-
pereitoj korespondencijoj.

J. M. Karsonas.

Šypsenos

gams ir 
“Draugai

Tel. TRObridge 6880

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
katnp. Inman St., arti Central 8k«.

CAMBRIDGE, MASS.

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

Kūčių Vakarienėje Surinkta 
Do ran ų Lie tuvos Vaikams. 
Aukavo po $5: J. Vaičekaus

kas, Ig. Liužinas, ir A. Pagie- 
gala.

Po $2: A. žolynas, I. A. Vė
žiai, P. O. Mikolajūnas, A. L. 
Mhinioniai, A. J. K. Navalins
kai ir A. Klimas.

Po $1: K. Staniulis, P. Ma
čiukas, J. Kastenis, A. Kaze- 
nienė, A. Žemaitienė, P. Gri
nius, N. Garnienė, P. Mainio- 
nis, V. Čekanauskas, J. Slieso- 
raitis, H. Pagiegalienė, A. Tva- 
rijonienė, K. Kulbis, J. Strolis, 
P. Balčiūnas, A. Zmitra, B. 
Zmitraitė, J. Kireilis, M. Beke- 
rienė, J. Skrebis, V. Kamins
kienė, M. Liužinienė, K. Juoza- 
paitienė, A. Garuckis, P. Juo- 
zapaitis, L. šimoliūnas ir M. 
Kazlauskienė.

Po 50c: P. Skrebis, N. Barz- 
devitienė.

Viso surinkta aukų $55.00.
širdingai ačiū visiems auko

tojams.
Aukų rinkėjai,

V. Zmitraitė,
P. 'Mikolajūnas.

Rumford, Me.
Klaidos Pataisymus.

Laisvėje sausio 9 d. kores
pondencijoj yra įsiskverbusių 
klaidų. Ten pasakyta, kad J. 
Glodenis aukavo $10, o turėjo 
būti $10.50. Pasakyta, kad F. 
Pakštis aukavo $2, o turėjo 
būti $2.50. P. Petriką aukavo 
25 centus.

Taipgi pasakyta, kad viso 
aukų pasidarė $70,65, o turėjo 
būti $71.90.

Pataisau šias klaidas ir atsi
prašau, kad jos įvyko.

S. Puidokas.

Nepamirštas ir Tėvą Kraštas.
šalę gražių sveikinimų ir 

linkėjimų, prisiminta ir didelis 
vargas karo nuvargintoj Lietu
voj. Nors Lietuva jau išlaisvin
ta, bet pasiliko žvėriško fašiz
mo apdeginta, apiplėšta ir nu
alinta. žmonėms reikalinga bū
tina ir skubi pagelba, todėl 
tam reikalui svečiai su dovanojo 
sekančiai:

W. Chulada $5; Al. Rutkaus
kas $2.50; F. ir V. Kaladins- 
kai $2.

Po $1.00: J. Blažonis, C. Ko- 
jutis, G. Jurevičius, S. ir K. 
Urbonai, M. čiuladienė, V. Mi- 
kalopaš, A. Paulenkienė, U. 
Daugirdienė, J. Gittzus, J. ir 
U. Puskunigiai, D. Rumskas, 
J. P. Staus,į M. Arbačauskierle

Blynai už Dangų Vertesni
Parapijinės mokyklos mo

kytoja pasakoja, kaip gražu 
danguje: daug angelų, am
žinos grožybės, ir t.t. Staiga 
ji kreipiasi į klasę:

— Na, ar norėtumėt šian
dien būti danguje?

Visos mergaitės atsako 
teigiamai, tik Marytė pa
purto galvą. Mokytoja nu
stebusi klausia:

— Maryte, ar tu nenorė
tum šiandien patekti į 
gų ?

— Ne. Šiandien pas 
bus blynų.

Sulyg Prižado
— Kai aš pirkau iš 

motereikią, tai žadėjote do^ 
vanai duoti visas naujas da
lis, jeigu kurios bevažiuo
jant sugestų.

— Taip, taip. Labai pra
šau! O kokios dalys suge
do?

— Man reikia dviejų šon
kaulių, o žmonai dviejų pir
štų ir trijų dantų.

dan-

mus t

ga, tai būtų to išvengta.
Clevelando CIO Remia Seaway

Clevelando Industrinių Unijų 
Taryba daro visus galimus 
žingsnius mobilizavimui visų 
apylinkės spėkų tarpe atskirų 
draugijų,, organizacijų be* skir
tumo miesto ir ūkininkų orga
nizacijų, kad jos visos dėtųsi 
prie uolaus rėmimo St. Law
rence Seaway, kur proponuoja- 
ma ir perleista per Kongresą.

CIO vienetų delegatai, suėję 
į I. U. Tarybos susirinkimą, 
priėmė rezoliuciją tame klausi
me, kad pilnai rems tą darbą.

Clevelandui ir kitiems mies
tams, kurie yra ant krantų di
delių ežerų (Great Lakes re
gion) suteiks gerų progų po
kariniam laikotarpyj dėl mies
tų išsiplėtimo. Be to, tas su
teiks daug darbų ir kitokių 
reikalingų patogumų tų apy
linkių gyventojams.

Tas CIO atsišaukimas at
kreipė domę į visas grupes, kad 
jos turi būti suįdomintos, kaip 
tai: Samdytojai (employers) 
Amatų Unijos, valdžios parei
gūnai, ūkių organizacijos, 
krautuvninkai, nes visus lygiai 
jie paliečia, tad visi lygiai turi 
dėtis bendrai dėl išreikalavimo.

V. M. D.

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.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINF.

Didelis pasirinkimas visokio 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

^*7

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

Ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ a

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, B 
nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi tk

(Mes esame darę regėjį- 
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 
gi jų šeimoms ir jų pa- 
ci j an tams.)

ĮF' '
1 w 1K&.,

/įR

DRS. STENGER & STENGER $
OPTOMETRISTS

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

I Lietuvii| Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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

j tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu- I £aros 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-spinduliu 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikn*n> 
tinkamą gydymą.

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

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

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm 9 A M - 2 P M

«

| CHARLES J. ROMAN B
(RAMANAUSKAS) įk

LAIDOTUVIŲ g
DIREKTORIUS B

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.

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

g MATTHEW P. BALLAS |
53 ' (BIELIAUSKAS)
| LAISNIUOTAS GRABORIUS |
$4 Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.
sp Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. rk

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos Kj
54 Mylimiems Pašarvoti Dovanai
M 660 GRAND ST. BROOKLYN, N, Y. $

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Neoficialiai Pranešta, 
Kad R. Armija Pra- 
maršavo pro Krakovą

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kiečių Sileziją, svarbią ang- 
liakasyklų ir fabrikų sritį. 
Vokiečiai sakė, kad Rytinė
je Prūsijoje jie buvo vėl pri
versti kai kur pasitraukt 
atgal. Kiti raudonarmiečiai 
užėmė pozicijas už 15 mylių 
nuo pietinio Rytų Prūsijos 
rubežiaus.

Sovietų lakūnai nuolat 
pliekia besitraukiančius at
gal hitlerininkus.

Šalia kitko, sovietiniai ka- 
’ riai užėmė Skarleiką, tik už 
keturių mylių nuo geležin
kelio, kuriuom Silezija jun
giasi su Dancigu.

Žygiuose artyn Lodziaus 
raudonarmiečiai, koman
duojami maršalo Žukovo, 
per dieną užmušė bei suėmė 
6,000 vokiečių kareivių ir 
oficieriųr. Ties Nowe Miasto 
buvo sudaužyta bei pagrob
ta daugiau kaip 100 nacių 
tankų, suimta Septyniolik
tos vokiečių tankų divizijos 
komandierius ir trys kiti 
nacių komandieriai.

Visai Būsiąs Sustabdytas 
Degtinės Dirbimas Šiemet
Washington. — šį mėnesį 

buvo leista gamint ir geria
mąjį alkoholį, bet toliau šie
met veikiausiai bus uždrau
sta dirbt degtinę, sakė J. A. 
Krug, Karinės Gamybos 
Tarybos pirmininkas. Jis 
priminė, jog šiais metais 
kariniams tikslams reikės 
655,000,000 galionų alkoho
lio, tai 46,000,000 galionų 
daugiau, negu pernai. Ypač 
daug alkoholio sunaudoja
ma dirbtinei gumai ir high- 
octane gazolinui gaminti.

SUBMARINAI NUSKANDINO
DAR 24 JAPONŲ LAIVUS
Washington. — Jungtinių 

Valstijų submarinai pasku
tiniu laiku nuskandino dar 
keturis karinius ir 20 preki
nių Japonijos laivų Pacifiko 
Vandenyne ir pačios Japo
nijos srityje.

Taigi Amerikos submari
nai viso iki šiol sunaikino 
958 japonų laivus, tarpe jų 
103 karinius.

Avery man for himself: “PU be your Montgomery 
if you’ll be my Ward.”

3

PRANEŠIMAS
PATERSON, N. J.

Sausio 20 d. bus rodomas žingei
dus rusiškas krutamas paveikslas 
“The Rainbow,” State Teatre, Van- 
Houten St. Bus tik vienas rodymas 
ir prasidės vėlai, būtent: 11:30 va
landą vakare, šis paveikslas gamin
tas Sovietų Sąjungoj, įdomus, ne
praleiskite progos pamatyt. — Ade-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 8175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 166 Columbia Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PONTES
16G Columbia Sti., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5001 I 8th Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises, •

ERIC SVARI)
5001 8th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8885 has bqcn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
335 Eastern Pafkway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THEODORE SHORE 
Washington Butter & Egg M’kt.

335 Eastern P'kway, Brooklyn, N. Y._1---- <-- '--- L.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 at 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1099 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kingk, to be consumed off the 
premises.

HELLARD FRANCIS
1099 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

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

Gyvenimas ir Darbai ................— 30c
Mikaldos Papasakojftnai ................... 25c
Duktė Marių, graži apysaka _ ............ 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje .......   25c
Burykla ir Burtininkas ...................... 25c
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

ir Paskandino Hudson Upėj—
su meilužės' paveikslų.................... 15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Virėja, knyga apie su 450' visokių
gaspadinystes pamokinimų............  $1.00

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

ŽOLIŲ ARBATOS
■ Nervų ir nuo Sutukimo, po '.............. 85c

Inkstų Kraujo Valytojas, po ............  60c
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio, .... 60c

i Vyriškumo Pataisymui .....V............... 85c
Moterų Mėnesinių Reguliatotjus . ..... 60c
Vidurių Liuosuotojas ...........  60c
I&varymui akmenėlių, kad neslapinti 
lovoj, po ........ į......................................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay Fever 85c 
Nuo nemalonaus kvapo .......................  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ...... 85c
Nuo romatiškų sausgėlų .............„....... 60c
Plaukų augintojas, prašalina ..........._

pleiskanas .......................................... 60c
Palangos Trejanka, stambios šaknys 60c
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

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

zapdegimų, nubrūžijimų............
Įsikirtimų ir 1.1............................... $1.25

M. ŽUKAITIS
834 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MERGINOS AR MOTERYS
SKALBYKLOS DARBUI

Patyrimas Nereikalingas.
5 DIENŲ SAVAITE. NUOLATI

NIS DARBAS. GERA ALGA.
TAIPGI

ABELNAI VYRAI
REIKALINGI

Dirbti Skalbykloj.
THRIFT LAUNDRY

68-14 62ND ST.
RIDGEWOOD,

BROOKLYN.
HEGEMAN 3-3200.

(21)

DRATŲ TVARKYTOJAI
Patyrę

VIRŠIAUSIOS ALGOS
KEGRON MFG. CO., INC.

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

MERGINOS—BERNIUKAI
$21 Į Savaitę Pradžiai. 40 Valandų. 5 Dienos. 

Pakavimas. Lengvas Darbas.
SLEETEX, 404—4th Avė., (28th SI.)

(18)

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

REIKALINGI NELAVINTI
I VYRAI, BERNIUKAI 
į IR MERGINOS

Nuolatinis darbas, viršlaikiai ir 
proga išmokti aukštai apmokamo 
amato Printing Pressmen, Ma
šinos Nustatymo ir 4t. Vakacijos 

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

BERLES CARTON CO., 
INC.

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

BUŠU IKI FABRIKO.
(17)

ŠIAUDINIŲ PYNŲ 
OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys

PRIE MOTERIŠKŲ KEPURIŲ
Aukščiausia Alga.

Ilgas Sezonas.
BROOKFAIR HATS

62 W. 39TH ST.
(19)

VYRAI
Būtinoms Pramonėms 

Nuolatinis Darbas 
Reikalaujama Paliuosavimo Paliudijimo

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

IRONSIDES 6-7700
(18)

i MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS __ ___________ i______________

Abelnam Fabriko Darbui
INTERESINGI KARINIAI DARBAI 

SU PUIKIAUSIA POKARINE ATEITIM
GEROS VALANDOS IR

NUO KAVALKŲ
KAINOS PALAIKOMA

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

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

(18)

t
 10% SAVED 

NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER!

. BUY WAR BONDS

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ .

1 Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žie/dų.

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

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomsons Natural Food Co 
45-42 — 41st Street 

LONG ISLAND CITY, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
ŠTAI JUMS PROGA ĮSIGAUTI 

Į BŪTINĄ PRAMONĘ
PAPRASTI DARBININKAI

APVALYTOJAI
MAŠINISTAI - TOOL MAKERS

Dieniniai ir Naktiniai šiftai
SERĄ ALGA PASTOVŪS DARBAI

Geros Darbo Sąlygos moderniniame fabrike.
PRISILAIKOMA WMC REGULIACIJŲ

GENERAL INSTRUMENT CORP.
829 NEWARK AVENUE, 

ELIZABETH, NEW JERSEY

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

Gera, Pradžiai Alga 
Priedai Už Gerą Darbą 

NUOLATINIS DARBAS 
POKARINĖ ATEITIS

JŪSŲ DARBAS SU MŪSŲ ORGANIZACIJA SUTEIKIA JUMS
VAKACIJAS SU ALGA

APDRAUDOS PLANAS IR MEDIKALĖ PAGELBA 
KODĖL NEPASINAUDOTI ŠIUOM PASIŪLYMU?

KREIPKITĖS TUOJAU
RANDALL CADILLAC

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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—
Tas Jūsų Arčiausių U.S.E.S. Ofisų 

_______________________________________ on.

LAIVŲ VALYTOJAI 
PAGELBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA
R. T. C. Shipbuilding Corp.

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

(22'

VYRAI! VYRAI! VYRAI!
Gręžiamojo preso operatoriai, latlio 

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

Aukščiausios algos, vakacijos.
Prisilaikoma WMC taisykles.

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

N UTLEY, N. J.
________________ (21)

VYRAI
PADĖKITE SUMUŠTI

JAPONUS!
REIKALINGA ŠIEK-TIEK

PATYRIMO
DIENINIAI IR NAKTINIAI

ŠIFTAI
KLUMPP MFG. CO.

305 East 46th St., N. Y.
... - (22)

HEJLP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKINIAI
PAPRASTI DARBININKAI

ir

ABELNAI PAGELBININKAI
Gera Alga. Viršlaikiai.

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

.(20)

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytpjai 

Vamzdžių Suvedėjai 
Nituotojai _ “Prilaikytojai” - 

Šildytojai - Pečių Užtaisytojai - 
Apkarpytojai ir Lygintojai 

Aptarnavimui Klektrikieriai
1 Pirmos Klasės) 

Plumeriai - Laivų Maliavotojai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Dailydčs.
Elektrikieriai Visų Klesų • 

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitėa tiesiai j Employment Ofie<

TODD SHIPYARDS 
CORPORATION 
(Brooklyn Division)

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

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

VAGONŲ KROVIKAI
APMOKAMA KASDIEN
LAIKAS IR PUSĖ PO 8 VALANDŲ

PENNSYLVANIA
RAILROAD

KREIPKITĖS 275 BOWERY 
arba

ROOM 204—110 WEST 42ND ST.
(23)

VYRAI 
MOKINIAI
PIENINIS ŠIFTAS

65c į Valandą. Pradžiai 
Prisideda Laikas ir Puse

už Viršlaikius.
NAKTINIS ŠIFTAS.

71 ’/z c į Valandą Pradžiai
Prisideda Laikas ir Pusė 

už Viršlaikius.
GREITĮ PAKILIMAI

Prisilaikomi W.M.C. Taisyklių.

43 MEADOW ST.
BROOKLYN.

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

.(is)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
PASIUNTINIAI IR 

OFISO DARBAS
LINKSMOS APLINKYBĖS

Didelė Kosmetikų Įstaiga
Progos Pakilimams

KREIPKITĖS ANT 47 LUBŲ

R. C. A. BUILDING
30 Rockefeller Plaza

NEW YORK CITY 
____________________________y/ (19) 

NEFORNlSIUOTIxiGjA-^TMENTAI
APARTMENTAS DVIKrfŲ KAMBARIŲ NE
MOKAMAI PRIDEDANT NEDIDELĘ AIŽIĄ. 
TURI PRIŽIŪRĖTI BŪDINGĄ. ŠILUMĄ IR 

TT. 8 ŠEIMŲ. KLAUSKITE PO 
572 — 5TH AVĖ.

(18)

BERNIUKAI
KAIPO PASIUNTINIAI IR 
SANDĖLIO RAŠTININKAI 

Knygų Krautuvėje 
9 iki 11:30 ar 12. 

1:30 ar 2:30 iki 5 ar 6:30 
GRAMERCY 7-7500 

_______________________________________(19)

CHAUFFEURS
dėl

PRIVATINIŲ AMBULANCŲ
Guolis ant Vietos.

Būtina Pramone. 
BROOKLYN.

SLOCUM 6-6314
'_____________________________________(19)

VYRAI
Būtinas

Pastovus Darbas. 
Chemikalų Išdirbimo Fabrikas. 
SELDNER & ENEQUIST 

86 HAUSMAN ST.
BROOKLYN

 (19)

VYRAS
AMŽIAUS 39 AR (VIRŠAUS 

ABELNAI PAGĘLBININKAS 
BENDROVĖJE VIRTUVĖJE

$27.50 Į SAVAITĘ
Laikas ir Pusė Viršaus

40 Valandų
Duodama Uniformos ir 1 Kartų Valgis.

NUOLATINIS DARBAS
Kreipkitės 345 Madison Ave., 10-tos lubos.

_____________________________________ j (22)
REIKIA MECHANIKŲ

Sudėjimui insulatinių plytų į lubas. Su ar 
be įrengimų. Šaukite BELLEVILLE 2-1688 ar

rašykite 10 JEROME AVE., 
BELLEVILLE. N. J.

APVALYTOJAI
Abelnas Darbas. Gera Alga. Nuolat. 

Kreipkitės į Personnel Ofisų.
G. SCHIRMER, INC.

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

VYRAI (2)
Vienas dirbti maisto gamybos fabrike.

Vienas galintis vairuoti pristatymų troką.
SKAMBINKITE MARKET 3-2449

(17)
APTARNAUTOJAI 

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

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

(20)

TOOLMAKERS
LATHE DARBININKAI

IR PIRMOS KLASES PILNI MAŠINISTAI
Akuratnam Mašininiams ir įrankių darbui.

Aukštos algos mokama.
CLARE TOOL CO.

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

PAKUOTOJAI IR CRATERS
Patyrę prie namų rakandų. Unijinės ’algos. 

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

202 W. 89TH ST.
(18)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
Prie

LENGVO, BŪTINO DARBO
Idealas Senyvom Moterim 

Nėra Naktų Darbo

Daliai Laiko Darbininkai
MERGINOS AR MOTERYS 

Viršaus 16 Metų
Galima Pritaikyti priimtinas 

valandas.

McGUIRE BROTHERS, 
\ INC.

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

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

(19)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS
PASIUNTINES IR 
OFISO DARBAS

LINKSMOS APLINKYBĖS
■ • I

Didelė Kosmetikų Įstaiga
Progos Pakilimams

KREIPKITĖS ANT 47 LUBŲ

R. C. A. BUILDING
30 Rockefeller Plaza

NEW YORK CITY
(19)

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas. 

Nuolat.
BŪTINA PRAMONĖ

5 Dienos, 40 Valandų Savaitė 
8 iki 4:30 

VAKACIJOS SU ALGA.
Ė. A. EVERETT, INC.

51-10 21ST ST.
LONG ISLAND CITY

(Arti Borden Ave.—Hunters Point Stotis. 
IRT & Van Alst 21st St. Independent Subve)

(19)
MERGINOS. PATYRIMAS NEREIKALIN

GAS. LENGVAS DARBAS: $24;
44 VALANDOS. 

HANDCRAFT NOVELTY CO., 
602 PARKSIDE AVE., BROOKLYN.

MERGINOS
Patyrimas nereikalingas, lengvas darbas, $24 ;

44 Vp landos.
HANDCRAFT NOVELTY CO..

602 PARKSIDE AVE., BROOKLYN.

MERGINOS RANKOM IR MAŠINA SIUVI
MUI, TAIPGI LENGVAS FABRIKO 

DARBAS. NUOLAT.
CARL FLICHTENFELD

58 WEST 15TH ST.
(19)

MERGINOS! MERGINOS!
MERGINOS!

Gręžiamojo preso operatorės, lathe operatorča, 
inspektorės.

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

SCHIFTER MOTOR CO.
89 WASHINGTON AVE., 

NUTLEY, N. J.(2i)

MERGINOS — 16 IKI 28
DARBAI

SU ATEIČIA PAS
SEARS

UŽSAKYMŲ ISPILDYTOJOS 
BIN LOADERS 
PAKUOTOJOS

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

Apmokamos vakacijos. —...
SEARS, ROEBUCK and CO.

Mail Order Employment Dept.
4640 Roosevelt Blvd.

PHILADELPHIA, PA.
_________________ _______ LLZ1

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.
________________________ 1121

MERGINOS
ABELNAM FABRIKO DARBUI

1-MI IR 2-RI ŠIFTAI
KREIPKITĖS

JOHN J. NESBITT, INC.
STATE ROAD & 

RHAWN ST.
HOLMESBURG

PHILADELPHIA, PA.

__________________________________________

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

(20)
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Susituokia

Lankėsi Malonūs Svečiai

{kaltino Apleidime
Vaiky

Mrs. Rita Rose,
BROOKLYN

VALANDOS:

York.

darbo — 
tautai ir 

naudingos

Yorke sulaikytas suk- 
kuris vogtais dokumen- 
čekių-"knyga remdama-

>!< Jack 
Aktų.

BING
2 BETTY 

SONNY

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

Tel. EVergreen 7-6868

įdomu 
paža- 

to pa- 
profe-

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

FILMOS - TEATRAI

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

New 
čiukas, 
tais ir 
sis apgavęs kelis auksorius.

“Užšaldė” Riebalus

Antanas Matulis, LDS 3-čio 
apskričio pirmininkas, po ope- 

prie racijai sveiksta, šį sekmadie- 
Brooklyne.' nį, sausio 21-mą, tikisi sugrįžti

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
cteičiu* bu naujausiai! {taisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. arragg 2-8842

ranką.
dėta į

Povi
152 —
City. Jam sergant, žmona 
pinasi biznio reikalais.

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

MATYT BESIKCRIANCIĄ ISTORIJĄ EMBASSY!
Matyk šaunų judj mūxų įsiveržimo į Mindoro! Matyk mūšį dėl Ormoc’o! Matyk mūsų 
oro tūzu* Leyte veikiant prieš Japonus! Svarbus-Specialis judis ,

GERMAN OFFENSIVE BROKEN
Matyk, kaip Talkininkų jėgon laimėjo kovą ir sustabdė Vokiečių prasiveržimo ofensy- 
v<! Girdėk naujausių Žinių Forumą, “Confidentially Yours*’ apie taikos planus, Gen. 
Eisenhower) ir Naciu ofensyvą. Matyk naujausias žinias iš visų žemės rutulio kampų!
T? TVT R A Q Q V BROADWAY IR 46 ST.
ID 1T1 JD /k U O I NEWSREEL THEATRE

“GERIAUSIAS JUDIS Ifi KARO!’’—WALTER WINCHELL
“JIS GAUS AKADEMIJOS DOVANĄ!”—HEDDA HOPPER
MATYK žygius ant lėktuvlaivio, tai širdis Veikiančios Jėgos No. 58! 
MATYK niekados nematytą Japonų Imperijos Laivyną ... prieš pat 
akis ... ir bombų gūštas! MATYK didvyriškus lakūnus kritimu 
nuleidžiant apšlubintus lėktuvus ant laivo denio!

“THE FIGHTING LADY”
MATYK Šj pilną kovos techni-spalrtnj judj su virpinančius apsaky
mu LT. ROBERTO TAYLORTO, USNR.

Tai yra tikras rekordas ir kiekvienas vaizdas nufotografuotas.
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ LAIVYNO vyrų! DABAR RODOMAS

VICTORIA THEATRE
BROADWAY Ir 46th ST. NEW YORK.

Spindinti Pagarba
F . ,^°^cceę D Raudonosioms Oro Jėgoms 

in the U.S. S. R.

ŠIANDIEN! QTA u | C V 7th Ave- bet
Amerikinė Premjera O i 11 L L ■ 41st&42ndSt.

“DŽIUGUS PATYRIMAS”... “LINKSMA MATYTI!”... 
“NUM. 1 PUIKUMO JUDIS”

JUDY GARLAND
SU MARGARET O BRIEN

“MEET ME IN ST. LOUIS”
Džiaugsmingas judis techni-spalvomis! (

Išgirsk Šaunią Paradinę Dainą, “THE TROLLEY SONG” 
NEBRANGI ĮŽANGA * NUOLATINIAI RODYMAI.

A O "T" D BROADWAY
/A O I O I\ ir 45th ST., NEW YORK.

t.*

šeštadienis, Sausio 20, 1945

Prašo Drabužių Taisy 
tojų Talkos

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas praneša, kad šį šeš
tadienį drabužių bėlavimo tal
kos dar nebus. Sandėlis nespė
jo paruošti mums vietos ir bė
lavimo mašinų.

Už «tad bus drabužių taisy
mo talka Lietuvos žmonėms 
Drabužių Centre, 417 Loru 
mer St. Visi galintieji vartoti 
rankikę adatą ar mašiną, mo- , 
kautieji pritaikyti pamušalą ar 
lopinįl įsiūti guziką, 
ateiti I darban. Pasinaudodami 
pratęstu išsiuntirrto laiku, nori 
paruošti išsiuntimui centre 
esančius dar nepataisytus ke
lis Šimtus drabužių.
' Ateikite bile kada per die
ną sausio 20-tą. Rasite atdarą, 
rasite darbo.

Linksniu Būti (Yra Sveika 
ir Naudinga

—Būkite linksmi, kad būti 
sveikais! — ragina mus svei
katos apsaugos ir gydymo spe
cialistai.

—Būkite sveiki ir linksmi! 
—užbaigia kožną laišką to
liau išvažiavę mūsų namiškiai 
ar svotui’ gyvenantieji draugai.

Linksmybė sveikatai tankiai 
reikšmingesnė už vaistus. Tai 
dėl to goriausi artistai, su 

prašomi linksmiausiomis programomis, 
siunčiami į kariškas ligonines.

Taigi ir mes, dar sveiki, na
mie esantieji, atliekame sau ir 
savo draugams naudingą pa
tarnavimą, kada stengiamės 
būti linksmais.

Draugiškos sueigos visuo
met mums teikia linksmumo. 
Vienomis iŠ draugiškiausių bū
na dienraščio Laisvės bankie- 
tai. Linksmiausiais iš linksmų

jie būna dar ir dėl to, kad 
dalyvumu juose prisidedama 
prie visuomeniško 
palaikymo lietuvių 
darbo liaudžiai
spaudas, palaikymo, auginimo

įsigykite Laisvės metinio 
bankieto bilietus tuojau, kad 
galėtumėt dalyvauti su gar
bingais dienraščio platintojais, 
suvažiavimo dalyviais ir visais 
svečiai? tame svarbiame poky
lyje šio mėnesio 28-tą, Grand 
Paradise salėse, 318 Grand 
St., Brooklyne. Bilietas $2.50. 
Bus gera dešrų ir paukštienos 
vakarienė, alaus iki sočiai, šo
kiai prie puikios Pavidžio or- 
kestros ir smagus pobūvis su 
tolimais svečiais ir visų dienų 
draugais brooklynięčiais.

Patikrinkite Krūtinės 
Sveikatą

Matulis Grįžta iš 
Ligoninės

Elvira Zacharauski susituo
kia su Thomas King. Santuo
kos apeigos įvyks vasario 3- 
čią, 10 vai. ryto, Holy Mar-į 
tyrs bažnyčioje. O vedybų po-j 
kylis — Vinco Višniausko sa-l 
lėj, 654 Jamaica Ave., 
Norwood Ave., 
Jaunieji medaus mėnesį pra-j iš ligoninės namo. Matuliai gy- 
leis sceningajame Niagara vena 147 Fulton Ave., Jersey 
Falls, N. Y. • ' City.

--- - -Į ------ ----

LOVS 
SOARINGON 
WINGS OF 
VICTORY!

RADIO CITY MUSIC HALL
TEATRINfi TAUTOS VIETA — ROCKEFELLER CENTER

Vienas puikiausių bet kada rodytų judžių. Jautrus, žmogiškas, 
sujaudinąs ir grožiškai žavjs judis ... Techni-spalvomis.

“NATIONAL VELVET”
MICKEY ROONEY

DONALD CRISP * ELIZABETH TAYLOR * ANNE REVERE 
IR DIDIS KALĖDINIS VAIDINIMAS SCENOJ, “THE NATIVITY,” 
tradiciniai Kalėdų vaizdai ir “STAR BRIGHT,” iškilmingas sceniš
kas cirkas, pagamintas Leonidoff’o, su MUSIC HALL GLEE CLUB, 
BALETO GRUPE, ROCKETTAS ir SIMFONIJOS . ORKESTRU, 
vadovaujamu Erno Rapee.

Susižeidė Povilas 
Daužickas

Viepatinis lietuvis dirbtinių 
šlonkų (rankų - kojų) išdirbė- 
jas Povilas Daužickas smarkiai 
susižeidė. Paslydęs ant, ledo 
puolė ir 3-jose vietose įsilaužė 

Dabar jo ranka yra su- 
gipsą.
o Daužicko biznis yra 
4th Avenue, New York 

rū-

metų, 
dviejų Vaikų motina, sulaikyta 
tolimesniam kvotimui po $2,- 
000 kaucijos. Ją įkaitino aplei
dime vkikų. Vienas jos sūne
lis, 5 metų, rastas 5 vai. ryto 
vaikščiojant po sniegą, apsivil
kęs tikj su plonu marškoniu 
drabužii'uku. O kitą, 15 mėne
sių kūdikį, rado stuboje ver
kiant. Motina parėjo namo 
8:45 ryto. Ją areštavo, o vai
kus nuvežė prieglaudom

Klausinėjama, jinai sakėsi 
“ilgėjusis” ir buvusi išėjusi pas 
draugus apie 11 vai. naktį, po 
paguldymo vaikų. Jos vyras 
dirbąs San Francisco, karo fa
brike.

Sveikinama ir Spaudos ir Publikos!
“gilta . . . Patikima . . . Labai sujaudinan
ti, virpanti . . . Giliai sudominanti . . .

Nepraleiskite jos!“
Matykite šią šaunią istoriją vyrų ir jų 
moterų mūsų Armijos Oro Jėgose! Dar 
niekad nebuvo tokiu sužavėjimų, romanse 
ir garbės! Tai garbės ir drąsos istorija!

MOSS HART’S

“Winged Victory”
Skambios dainos ir skardus juokas!

MATYKITE Šj JUDŽIŲ JUDf!
£ Ir Dar Iškilmingas Asmenų Vaidinimas 
Scenoje su Nicholas Brothers

Durant ir Daug Kitų Puikių 
DABAR VAIDINAMA

TIAVV 7th Avcnue 1,11 lt"A. 1 50th St., New

Matyk šj Saunų naujų judj . . . didi Širdis 
su spindančia viltim ir drąsa nušviečia 
visą sceną I Istorija nepalyginamo žy
gio . . . garbingas atvaizdavimas nenuga
limo žmogaus! Jūs atrasit tatai kaip vi

siškai naują ir nesvajotą patyrimą 
judamąjį) paveikslų teatre!

A. J. CRONIN’S

‘The Keys of the Kingdom’ 
puikūs, visi žvaigždiniai vaidintojai 

DABAR

RIVOLI "n^Y
VISŲ DIDŽIAUSIA 2 UŽ 1 PRAMOGA! 

Smagiausias naujas, puikus muzikalia 
judis su 

CROSBY 
HUTTONs 
TUFTS

“HERE COME
THE WAVES”

* Ir Asmeniškai Woody Herman ir jo 
Orkestras gražiame Visa-žvaigždLniame 
vaidinime. Dar ir Mack Lathrop it 
Virginia Lee ir Extra Patrauklus Priedas, 

Buddy Lester, Broadway's Mylimiausia 
Jaunas Komedijos žvaigždė.

PARAMOUNT

Jeigu visi žmonės nors kar
tą per metus patikrintų savo 
krūtinės sveikata, džiova susir- 
girnai sumažėtų ir žūstančių 
nuo džiovos rastųsi labai ma
žai. Taip mums sako plaučių 
ligų žinovai.

Palengvinimui gauti krūti
nės egzaminą X-Ray paveiks
lais, Brooklyno Tuberculosis 
and Health Association palai
ko krūtinės X-Ray paveikslų 
ėmimo centrą, 293 Schermer
horn St. (tarp Bond ir Ne
vins). čia paveikslus nuima ir 
raportą paruošia už $1. At
dara kas pirmadienį nuo 2 iki 
6 po pict ir nuo 7 iki 9 vakaro.

Toji įstaiga pasilaiko ir ga
li visuomenei duoti patarnavi
mą tokiomis lengvomis sąlygo
mis dėka kas metai prieš.Kalė
das parduodamoms stampu- 
tėms (Christmas Seals). Ji ne
užsiima gydymu. Jos tikslas 
kovoti prieš džiovą. O kadan
gi pasisekimas išsigelbėti pri
klauso nuo susekimo ligos pa
čioje pradžioje, tad pats svar
biausia patarnavimas žmonėms 
ir yra atsakomingame išegza- 
minavime krūtinės in perspėji
me apie ligos pradžią.

Pereitą ketvirtadienį Laisvės 
įstaigoje lankėsi dr. J. J. ir 
Mrs. Kaškiaučius iš Newark, 
N. J. Daktaras gražiai atro
do ir jaučiasi puikiai. Papasa
kojo įdomių įspūdžių. Jam pa
stebėjome, jog tai būtų 
visiems žmonėms. Jisai 
dėjo ateityje kai ką iš 
rašyti mūsų spaudai —
sinėms pareigoms ir sveikatai 
leidžiant.

šiuo tarpu, sakė daktaras, 
dar vis tebeskaito susidėjusius 
laiškus, taipgi dienos nepa
prastai greit bėga pokalbiuose 
su šeima ir pasimatymuose su 
draugais.

Mrs. Kaškiaučius sakėsi šio
mis dienomis turinti labai daug 
darbo. Tačiau prisidėjęs 
džiaugsmas pagelbsti daug 
daugiau nudirbti. Greta namų 
priežiūros, gaminimo maisto 
geimai, priėmimo svečių, jinai 
skubinanti dar daugiau pasiūti 
ir supirkti drabužiukų Lietu
vos vaikams. Lietuvos, kaip ži
nia, jinai nepažįsta, yra vokie
čių kilmės amerikone. Bet ji
nai pažįsta lietuvius, žino, ką 
lietuvių tauta pergyveno, žino 
lietuvių tautos aukas pergalei 
demokratijos ant fašizmo. To 
užtenka, kad gelbėti\įdetuvai, 
jos žmonėms, kaipo“savo -bro
liams.

Dienraštį Laisvę, sakė jinai, 
laike vyro nebuvimo namie 
gaudavo reguliariai. Ir nors ne 
viską supranta^tačiau kasdien 
atydžiai peržfiOrėdavo. O pas
kiau perleidžia savo kaimy
nams, netoliese gyvenančioms 
kitoms lietuvių šeimynoms. Ji 
džiaugiasi sugrąžinimu angliš
ko skyriaus.

Dr. ir Mrs. Kaškiaučius, be
je, abu žadėjo atvykti į dien
raščio Laisvės suvažiavimą ir 
bankietą sausio 28-tą, Grand 
Paradise.

“Moscow Skies”—Sovietų Jau
nimo Didvyriškumo ir Aistrios 

Meilės Filmą
Nauja Sovietų filmą “Mos

cow Skies,” pirmu kartu Ame
rikoje pradėta rodyti sausio 
20-tą (šiandien), Stanley Teat
re, perstato tą laikotarpį, ka
da Hitlerio gaujos laužėsi į 
Maskvos vartus.

Hitlerininkų gaujos, pirm to 
pavergusios daugelį kraštų, pa
skandinusios kraujuose milio- 
nus ramių, taiką ir laisvę my
linčių žmonių, sutrempusios, 
griuvėsiais pavertusios šalių 
sostamiesčius, siekė savo kru
vinais nagais link didžiausio 
prizo — Tarybų Sąjungos ka- 
pitoliaus Maskvos.

—Mūsų numylėtinė, mūsų 
gražioji, mūsų brangioji Mas
kva pavojuje! — susirūpinu
siai šaukė kiekvienas Tarybų, 
Sąjungos pilietis.

—Barbarų koja nemins mū
sų numylėtos Maskvos ! — gra
sino jaunimas. Su tuo obalsiu 
jaunimas ir suaugusieji vyrai 
ir moterys bėgo į karo moky
klas, į generalės mobilizacijos 
punktus karui ir darbui už ap
gynimą savo mylėtinės Mask
vos, savo krašto.

Kiekvienas Žmogus Turi 
Keleriopą Meilę

Nors prakilnaus Tarybų Są
jungos jaunimo pirmoji meilė 
buvo Maskvai ir kraštui, ta
čiau jiems, kaip ir visų žmo
nių jaunimui, taip pat brangi 
mergelė ir bernužėlis. Besigru
miančiam su mirtimi brangi 
gyvybė. Grasinamam belaisve 
.neapsakomai brangi laisvė. 
Aistri meilė gražiam, kultūrin
gam gyvenimui sukelia pri- 
lygstamai karčią neapykantą 
ir kerštą barbarams.

Tokiose tai sąlygose “Mos
cow Skies” herojus Iliuša 
StrelAsov (Peter Aleinikov), 

hutis vaikinėlis parbėga 
psilankyti pas tėvus iš karo 
okyklos, kur jisai ką tik ga

vo lakūno sparnus. Tėvai 
džiaugiasi vienatinio sūnaus 
sugrįžimu, teisėtai didžiuojasi 
jo pasisekimu. O jaunametė 
sesutė net užvydi, kad prie tos 
garbės turės šėrą dar ir jo my-

lėtinė Zoya (Nina Masayeva), 
lėktuvų stoties slaugė. Sesutės 
jaunutėmis akimis žiūrint, ta 
brolio mylėtinė ne ko ir verta. 
—Ji dabar su daugeliu kariš
kių. . . Ji turi net oficierių — 
skundžia ji broliui.

Seka lliušos prisistatymas 
tarnybon lėktuvų stotyje ir pa
matymas savo mylėtinės slau
gės pareigose. Vieni lakūnai 
grįžta iš fronto, kiti išeina. O 
kasgi nenorėtų iš gražuolės 
slaugės gero žodžio arba jai 
nenorėtų ką nors pasakyti? 
Pasako. Ir gėlių atneša. —Te
būnie prakeiktos gėlės, jeigu 

•ne nuo manęs! — mąsto Iliuša. 
Ir vaza suvaitojo, pasklisdama 
šukėmis ant grindų . . .

Kas po to atsitiko su meile? 
Mažai buvo laiko jos gailėtis 
ar ilgėtis. Didžioji meilė kraš
tui, laisvei ir žmonijai šaukė 
vieną užsimiršus save skristi į 
pad augęs, kitą — gelbėti su
žeistiems. Sulyg ištikimybės tai 
didžiajai meilei čia sprendžia
ma žmogaus vertybė. Iliuša 
laimi pergalę po pergalės. Zo
ya po senovei visus išlydi, vi
sus pasitinka grįžtant ir liūdi 
negrįžtančių. Bet vieną lėktu
vą ji pažintų tarp šimtų kitų ir 
visai nesigėdi apsilieti ašaro
mis, kaip kūdikis, kada tas 
lėktuvas pavojuje. . .

O pavojų buvo daug, aukų 
'gausiai. Tos aukos pasuko ka
ro eigą. Filmoje pavartota tik
rieji mūšių virš Maskvos pa-

veikslai ir rekordai. Lakūnų 
pasišventimas, jų žygiai —ste
bėtini.

Pamatymas “Moscow Skies” 
padeda suprasti, dėl ko Tarybų 
Sąjunga laimi tokias milžiniš
kas pergales. Ji taip pat pa
deda suprasti ir įvertinti mūsų 
pačių, jaunimo žygius ant Ber
lyno, Tokio, Nagoyo ir kitų 
priešo pozicijų.

Būtinai pamatykite “Mos
cow Skies” Stanley Teatre, 
7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke.

Lydytų taukų ir valgomų 
aliejų pardavimas “užšaldy
tas” trim dienom. Pardavinė
jimas atsinaujins pirmadienio 
rytą. Tuo tarpu perkuįčiai gali 
parduoti tik įstaigoms ir indus
trijai. ■ • ’ ?

Du Newyorkieciai Mirs 
Už Šmugelį

Tarpe Franci jo j nuteistų 
mirtin 5 amerikiečių kariškių 
randasi du newyorkieciai. Vie
nas yra saržentas Eligio Gran
de iš Mount Vernon, o kitas, 
saržentas Rubin F. Garfinkol, 
gyvenęs 172-90 Highland Ave., 
Jamaica. Tie penki kariškiai 
buvo nuteisti už pabėgimą iš 
armijos, už vogimą armijos 
turto ir pardavinėjimą Pary
žiaus juodajame turguje.

DANTŲ GYDYTOJAS

D/?. A. PETRIKĄ

SHOP
Savininkas
Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

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

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.
GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
HDM

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

LITUANICA SQUARE 

Restaurant 
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS

Šeštadieniais, Sekmadieniais ir kitokiose šventėse.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508




